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NR. 20 - 13. AR~ANG LØRDAG 29. AUGUST 1964 

Hors de Combat: 

FRA K UlJrr·URF RONTEN 
V. 

MUSIKK OG KATZEN-
JAMMER. 

Vår avdøde venn teater
sjef Gustav Ber g - J æge I' 
var ikke alene et fint og 
edelt menneske. Han var 
kunstner til fingerspissene. 
Det var nok så at scene og 
film var hans arbeidsfelt, 
men musikken var hans liv. 
Når den nye «atonale» mu-

bildende kunst, vi vil også 
når det gjelder musikken ta 
visse forbehold. Kunst er 
ikke bare skjønnhet, det er 
også sannhet. Hvis den mo
derne tonekunstner bedre 
enn fortidens mestre 
kan overføre til tilhøreren 
bstemte inntrykk han vil 
ha frem la oss si 
av redsel, drøm, eksta
se - er vi da ikke inne på 
noe som tross alt kan være 
av verdi? Gjelder ikke også 
her det samme som i 
malerkunsten, at alt 
nytt fødes med smerte, 
at dilettanteriet, over
drivelsene tar overhånd og 
skygger for det som kan 
være ekte ,Hør for eksem
pel Arthur Honeggers ~Saul 

sikk lød til ham gjen~om ra- om den norske tonekunstner og David»-suite. Det står 
dioen, så gikk det et uttrykk som gjorde en «banebryten- ikke til å nekte at her er 
av fysisk smerte over hans de ~nnsats» for. å ødel~gge partier som man ikke kan 
milde ansiktstrekk. Uten et musikken. D'lsharmomens avvise uten videre. Nå er 
eM. ~~ radjO!Ut~all. Qg meste~.?~ med e~ hode,rys- han riktignok en av de m9-
satte seg stille foran pianoet. t~n ser Vl'IiL~ik~~, lfÆtate, så han teller iol"lDtF 
Og så tryllebandt han de til- VII «være II!ed» toger mn l dentlig ikke med blant de 
stedeværende med Schubert, Aulaen for a høre en av de rabiate ultrarnoderne men 
Mozart, musikkens. stormes- store dishar~oniske konser- en musikkskjønner vil forstå 
tre. Han var ingen klaver- ter. Et par timer sen~re vak- hva jeg mner. 
virtuos, men han elsket den ler . d~ samme p~bhkumere Den som går og engster seg 
rene musikk og det gikk ut Igjen. De .er JO tross al; for at de ødeleggende kref
igjen i hans spill. mennesker. VI ~et at ma~ n~ ter i tiden skal få gjort kål 

Enhver krig bærer opp- fo:søke~ rent vItenskapelIg a på den gode musikk kan ta 
løsende elementer i seg. In- male talegrensen for støy det med ro. Modernistenes 
genting kan bli som før. Men når det gjelder beboerne i forsøk på å sprenge harmo
aldri har bmveltningene nærheten aven stor flyplass. niene til atomer er dømt til 
vært så store, ja katastrofale Ville det ikke være en ide å å mislykkes. Det atonale 
som etter siste krig. Vi opp- undersøke hvor meget et mareritt er utvilsomt bare 
levet at urett ble gjort til mennesk~ kan klare .av den en episode. Det er nødt til å 
rett, svart til hvitt, ynkelig forferdelige KatzenJammer være det. Musikken bor i oss 
het og dobbeltspill til for- som kalles moderne tone- fra de første barneår. Fra en 
tjenstefull innsats, bra folk kunst? Hvor ~ang: ~on- mors sakte nynnen ved vug
ble stemplet som kjeltringer, serter skal det tIl fo.r a gjøre gen til julesangene ved det 
og omvendt ble kjeltringer ~n mo~erne mU~Ikkelske~ glitrend~ juletreet, og senere 
kalt bra folk, alt ble snudd til et fYSI~k og pSykISk vrak.. i livet operaforestillinger og 
på hodet. De verdier som vi . Og alhkeve~ - som VI konserter. Musikkens kunst
i en lykkeligere fortid hadde gjorde det da VI skrev om den nere rangerer høyt i vår be-
lært å se opp til, ble hånet og vissthet. 
latterliggjort. Til helvete Men blant mange musikk-
rned skjønnheten. Det for- opplevelser dukker detl frem 
dreiete, groteske, heslige ble enkelte som har gjort et så 
tidens store mote. Den mo- uutslettelig inntrykk at vi' 
ralske oppløsning innenfra alltid bærer dem med oss. 
gjorde også sitt seierrike Jeg tenker på en julisøndag 
inntog i kunsten. på Ilebu. En forventningsfull 

Vi har i tidligere artikler skare av fanger er samlet 
behandlet de moderne feno- foran en av brakkene. De er 
mener i teater, litteratur, sløvet av måneders. sult og 
bildende kunst og film. Men mishandling, av nattlige an-
ett felt trodde vi dog var grep fra myriader av vegge-
hellig og uoppnåelig for ti- dyr, av straffeeksersis og rå-
dens vandaler: mus i k ken. skap, av konstant angst for 
Vi tok feil. Med samme vem- sine kjære hjemme. Da lyder 
meIse som vår venn teater- ut i den klare sommerdagen 
sjefen må vi lide under det et jublende kor av unge 
atonale Inferno. Med undren stemmer - Beethovens «Lov-
ser vi at det dannes et Far- sang»! Det er fangenes sang-
tein Valen-selskap til minne I Teate1'Sjef Berg-Jæger I ForIs. side 7 

LØSSALG 1 krone 

I Alexander Lange: 

Frontkjempernes fane-ed i 
kampen mot stalinismen 

Et apropos til beløket 

I anledning av vårt for 
tiden kjære overhode over 
alle russere, herr Nikita 
Krustsjovs besøk, vil jeg 
gjerne minne onkel Einar og 
tante Werna og hele det på 
statskassens og Oslo bykas-

ses regning permanent jubi,.. 
lerende kompani om at de 
nettopp nu feiret en stor 
statssjef, som jo efterhvert 
også har vandret den veien 
han ikke kunne gå da han 

FortI. side 6 

Politiminister Jonas Lie og Himmler 
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Axel Skuggevik: 

Noen betraktninger, omkring 
«Aftenposten» og «Dagbladet» 

Folk og Lands 
Minne album 

Siden vi avsluttet offent
liggjørelsen av de bilder vi 
disponerte over falne front
kjempere har vi fått tilsendt 

I «Aftenposten» kunne som skjelles ut av «Dagbla- de bilder vi gjengir på annet 
man for en tid siden lese det» som mindreverdig, tilhø- sted i avisen. Er det andre 
følgende blødme: ' rer den selfmade og selv- som har bilder og opplysnin-

·«Nazistene og dommen. stendige typen, og er mot- ger av og om falne front-
Hr, redaktør: Skulle det setning til de statsflaskeop- kjempere som ikke har 

ikke være en trøst for Sigrid ammede, på Bjerget, maria- vært offentliggjort tidligere, 
Larsen og likesinnede å tenke nettene som skriver over- tar vi gjerne mot dem. Min
på at vi andre ikke ville ha blitt e?SStemmende med opdrags- nealbumet bør jo være mest 
levnet en eneste chanse dersom gIvernes. ønske. «Dagbla- mulig komplett. Vi har ellers 
nazipartiet hadde gått seirende det» skjærer demokratisk fått opplysninger, men dess
ut av kampen! løstanngard over at «den verre uten bilder om efter-

Arne Fjeldstad» samme sag, av andre øine og nevnte: 
til andre tider, forskellig Hans Ran d e fra Askim 

be~:;: ~~e fO~o~!~\:~~ skues. an, fr~ ~n~e .sider». født 22.5.1919., Han tilhørt~ 
overfor ~kapninger, som går Ra~erI over hktåtrakkm~ - Divisjon Wiking og er sav
på to og er tenkende vese- neI, dette er langt f~rhgere net siden 14. 2. 1944' i Tsjer-

saker. Unstad har VIst ver- k k' l 
ner, og det samme kan sies d J . N . assy Je en. 
om «Dagbladebs hysteriske d en o Ø~I~gk orges kvrangsbo d1- Odd H a u gen, Trond-

, tb't' o d S e, sa e an spø e a e h' f dt 6 3 1924 H angs I en angaen e « ann- for det ene og det andre. eIm o ø " . an 
heten om Quisling». Bjergets blad tar tonen i ble saret 26. 12. 1941 ,ved 

Hva var det som stanset skjærende fiste} og slynger Orelog senere. mangler en
mastodonten, da den i 1945, avmektige skjeldsord. Det hve~ m:derretnmg om ham. 
veltet vestover? Jo, det var monner så lite for ameri- AngIvehg skal han være om
bombene, som falt i østen, kanerne ringer ~eppe til Os- kommet i russisk fangen
over Hiroshima og Nagasaki. lo for å spørre om lov til å skap .. 
Atombomben, og alene den, si det de mener. «Det som Asbjørn W i i k, Børsa, 
var det som hindret russerne ar sanning i Berlin och Je- født 21. 6. 1921. Savnet si
i å marsjere til Bretagne, na, ar bara dåligt skamt i den mars 1945 i Kurland på 
Bergen og andre steder ved Heidelberg», mener bladet vei til Stettin. Han var SS-
Atlanteren. Atombomben og glemmer at sannhete~ Ustuf. 
reddet Rest-Europa Ifra kom fra Nasaret og ikke fra Rolf Gr i m s rud, født 
Churchills og Roosevelts u- Jerusalem. '7. 2. 1923. Savnet i Finnland 
forstand. Foreløpig, ja. Men, 
som følge av nevnte herrers En anne';,l sak er at det juni 1944. 
uforstand (eller kan man si: neppe anstar . se~ «et folk Thor Sto r m, Eidsvoll 
Skumle hensikter 1), mar- m~d hatt;n l ha~den ved født 1918, stud. med. Er 
sjerte, som bekjent, Sovjet grmden» a. væ~e. sa sto~snu- ikke vendt tilbake efter kri
opp på Guba,~oJ' tet og bråkJ.ekk, l",d.~t'mlnste Øf)ftk.:Yat';>iøi:.i.t...iLegionen og 
USA's stuedør. Unc1e Sam Ikke ~ve!for amerIkanerne, senere'~ti1kriyHeten' tysk av
skalv og våget ikke verge det er JO Ikke langt fra at de deling. 

. seg. Juneiten lå på sine og betrakter nordm~nnene ~om Er det noen som har bilde 
Englands gjerninger mens «degos» - en tiggernasJon, av eller kan gi nærmere opp
Stor-Ola Børson Gynt var A: venstreorganet ser rø~t lysninger om disse? 
modig som bare pokker. Det n~r det værer fare, er forsta-
falt ham ikke inn å tenke at ehg, men at det glemmer 
Amerika kanskje hadde nok glasshuset, er både dumt og 
med seg selv og at det kunne taktløst, så i dette tilfelle. 
være bedre å ha en svensk" For en liten mannsalder si
forbundsfelle. En uengasjert d~n, var det en ung, ube
en. mIdlet gutt som startet sin 

Historiens dom ville ha blitt I 
mindre knusende, og det for
tjener de ikke - ti de visste 
hva de gjorde, både de, ju
ristene, dommerne og en hel 
deI av domsmennene. 

HISTORIKER OM HØYESTERETT 
I FARMAND for 8. august søk på å begrense de hand

klipper vi følgende innlegg linger som skal være permis
fra A. E. Hedem : sible i henhold til nødrett, 

«I min artikkel i «Far- løper ut i tåke». På neste si
mand» nr. 19 nevnte jeg at de anfører han at «det må 
de påviselige krokveier i det sies at hele konstruksjonen 
norske - som kamuflert faller sammen». 
rettsoppgjør - stedfundne For ikke å legge beslag på 
landssvikoppgjør ville auto- for meget spalteplass skal 
matisk ha og få samme føl- jeg bare få sitere de to siste 
ger som Dreyfussaken i avsnitt: ' 
Frankrike fikk. Det er nu en «Norsk rettsvitenskaps te
gang så at objektiv forskning ori om en forfatning bygget 
i lengden ikke lar seg føre på en grunnlov som radikalt 
bak lyset. Krokveiene blir lar seg endre ved sedvane, 
avslørt. Begynnelsen tør og teorien om lovligheten av 
allerede være vitenskapelig brudd på denne sedvane
begynt. messig tilblitte forfatning, 

Professor Jens Arup Seip illustrerer på frapperende 
kommer nemlig in på saken måte juristenes strev for å 
i det sist utkomne hefte av komme politikerne imøte, og 
Historisk Tidsskrift. Hans trekke om ikke annet så en 
avhandling bærer overskrif- skjorte ned over dem. De 
ten: «Den norske Høyeste- rettslærde synes å ha en u
rett som politisk organ». imotståelig uvilje mot å se 
Siste kapitel handler om: Keiseren uten klær». 
«Grunnlov og konstitusjonen «En historikers oppgave er 
nødrett», etl under okkupa- ik~e å kle på, men kle av. 
sjonen og landssvikoppgjø- KeIseren har for ham og 
ret hØyst, aktuelt problem. I hans lesere ingen hemmelig
Og her kommer særlig pro- het». 
fessor Castberg inn i bildet. Krokveiene blir alltid av-

På side 134 uttaler denne slørt. Her tør en aktuelt ha 
historieprofessor blant annet begynnelsen. 
følgende: «Castbergs for- A. E. HEDEM 

AKTUELLE TYSKE BØKER: 
'HANS W. HAGEN: Zwischen Eid und Befehl. 

Tatzeugenbericht von den Ereignissen am 20. Juli 
1944. Innb. ...................... Kr. 13,-

HELMUT SUNDERMANN: Das dritte Reich . 
Siindermann var som kjent stedfortredende riks-
pressesjef i Det tredje Rike. Innb. Kr. 25,-

.JAMES LEASOR: Botschafter ohne Auftrag. 
Engelskmann om Rudolf Hess' dristige flyvning 
for fredens sak. Innb. ............ Kr. 28,-

O. REILE: Geheime Westfont. 
En bok om Abwehr. Innb. ........ Kr. 38,-

O. REILE: Geheime Ostfront. 
En bok om Abwehr. Innb. Kr. 38,-

Fritt tilsendt mot forskuddsbetaling over vår postgiro 16450. 

Eller med tillegg av frakt og gebyr mot- oppkrav. 

FOLK OG LANDS BOKTJENESTE 
Postboks 3214 - Oslo 4: 

Postgiro 164:' 50 

«Jeg håper at han blir le- ege~ bedrift o i .N orge: ~an 
vende riktig lenge og at han dro Ikke så fa kJelker I veIe.n 
blir åndsfrisk til det siste så for ham. Noen år efter kri
han får se og føle de redsier gen, ble han tilbudt å slå 
han har nedkalt over de~ seg ned i Amerika. Man så 
vestlige verden», sa en ame- seg gagn i ham .. Der borte 
rikaner om Churchill. Det sa hadde de end~hg lært av 
han, mens de kjekket seg på russerne, som, SIkret seg 9 av 
nytt både fjeldstadene, af- de fremste t~ske ato~ek
tenpostene og dagbladene i spertene og gikk forbI og 
'Trangvik. distanserte hele rustnings-

«Dette syner at bygdefolk 
og bønder hev ei heillt· anna' 
oppfatning av «Rettsupp
gjeret» hell huvudstadsfolk 
og andre, som driv vilje
lauSe med straumen», sa en 
kjent NS-mann, da han et av 
de første årene efter krigen 
ble bedt om å ta imot et ............................................... ........ 

Russerne har da evakuert ruklet på kloden forøvrig. 
Cuba, sier man, og rioen er Bare han som alltid i 
det som tror dette også. munnen var sterk, Stor-Ola 
Hvem er det så, her i Jøs- Børson Gynt, har intet lært, 
sing-Norge, som kan si at - han dikter verdenshistori
han vet det, all den stund ens største militære nederlag 
man ikke visste at vårt eget og faneflukt om til et heIte
land var uten luftvern fra epos og spiler kjeften opp, 
1957 av og til - ja, hvor dum som en panseJ;"Vogn og 
lenge" Muligens ennu. At et dagblad. Per Kvist synes 
regjering og «Dagblad» holdt meg stadig mer dagsaktuell : 
storting og folk i uvitenhet «Og den allerstørste stuten 

·om dette, får både Kin~ stod det «Aftenposten» på». 
Bay, koksverk og alt annet Det ser ut til at de norske 
til å blekne. Hvorfor har ik- myndigheter har forsømt sin 
ke venstreorganet skreket ut? siste chanse til å rehabili
Svar utbedes : Var det feig- tere seg, og det får man vel 
het, uvitenhet eller likegyl- takke Fanden og «Dagbla
dighet ? det» for. Jeg sier en opp-

Vitenskapsmannen Unstad, riktig takk, for jeg unner 
dem ikke den visdom, de nu 

FOLK OG LAND har ·vist at de ikke har . . 2 

ganske stort offentlig tillits- T tlnnl~g~ STUDENT søKER HYBEL 
verv. Rettsbevisstheten kon- M ART I N KJE L D A A S snarest. Henv. Kari Røken, 
trtadPeknge-trPatrib·~tismebn, Un- Hansteen/gt. 2 Brandbu. Telef. Gran 1024: B. 
s a ~n a . Jerge e~en. Tlf. 4,( 75 54 
Man fnstes til å plagIere 
Sivle: 

Men en gang der kommer en 
oppgjørets dag, 

da luren, fra Kalvskindet, kaller 
til slag. 

Da faller de bagleres 
bergravsattest 

og atter han reiser seg rank, 
SvetTe prest ! 

Du raser, Dagblad. Din 
fuskertrang, din glemsomhet 
og din liten viden gjør deg 
rasende. 

Ras vekk. Ras vekk. 
Du er mange til latter 
og ingen til skrekk. 

ANNELISE PAROW 

TANNINNSETNING 

T ,ø,,""';'" 

Pressen glr sl lenge tilvanns, 
særlig på Bjerget her tillands, 
at ingen enser den skjærende 

fistel ' 
nlr du forsøker en pallli epistel, 
nei, ingen slrer den 

anstrengte lyden, 
og få kun merker den' 

manglende dyden. 

Axel Skuggevik. 

A,leit"', 

HUSTAD 
BterumJvn. 5 - ø. Ullern 
Telefon '5 61 29 - Oslo 

AVERTER , 
FOLK OG LAND 

DE SOM IKKE HAR BE-
TALT BLADPENGENE 

før 2. halvår 1964 må nå 
være forberedt på at for
sendelsen stoppeIS til beta
ling har funnet sted. 
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FOLKOGLANU I ,,---- ----- .... 
UAVHENGIG U" EAVIS .... 

Redaktører: 

ODD MELSOM. ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Hvorfor? 

Bernhard Shaws J eanne 
d' Arc ble oppført i radioen 
i går. En del små forsiringer 
ble sløyfet; men hvorfor 
denne replikken ? 

Efter at den engelske 

I Valget 1965: 

Til alle ((landssv ike re»! 

M O t h e cl r e t l- d {li r ~ prest har forlø~et seg og kalt 
~. den franske bISkop en for-

Under ovenstående tittel svikoppgjøret». Som over
skrev jeg i nr. 6 av FOLK skrift på valglisten kunne 
OG LAND 1964 en artikkel det stå «Revisjonspartieh> 
hvor jeg antydet en disku- At uskyldige og ulovlig 
sjon angående valget. I dømte mennesker ønsker 
denne artikkel vil jeg tillate oppreisning, og revisjon av 
meg å komme med et for- en ulovlig dom, kan ikke 
slag. angripes av noen. Vår even-

!ræder, sier hertugen av War-
Hvis det er slik at valget av Goldwatel' til USA's neste wick: «Eders høyærværdig

president betyr at verdensmakten i ve'St, fI"ivillig eller het - jeg ber om unnskyld

tvungent, er rede til å løsne på det kvelertak den har tatt 
på Europa - og det er visst meget som taler for at det 
kan bli resultatet - så forstår en bedre den nesten hyste
riske tone i verdenspressen. For da betyr det enden på 
det nedrige komplott som president Roosevelt og hans bak-
menn gjennomførte med god assistanse av Stalin, det som 
bragte verden ut i krig og katastrofe, men som førte til det 
planlagte resultat: delingen av verden mellom USA og 
Sovjetsamveldet. Og siden vår egen dagspresse, som den 
vesteuropeiske presse forøvrig, bare er ynkelige efter
p]aprere av den amerikanske presse hvis oppgave det har 
vært å ensrette verden til hejagjeng for verdenserobrerne, 
bør en ikke undre seg over at den konservative Goldwater 
angripes minst like kraftig i gode norske høyreaviser som 
i FRIHETEN og i DAGBLADET. 

På bakgrunn av disse perspektiver som kan komme til 
å forandre Europas skjebne og føre til den samling av 
Europa som en tredje verdensmakt som hittil bare har 
vært en vakker drøm i skyggen av det kvaksalversosialis
tiske velferdsmareritt, kan det være all grunn til å friske 
opp den forbrytelse mot freden - for å tale med Niirnberg
domstolens ord - som gjennom verdenskrigen førte til de
lingen av verdensherredømmet mellom USA og Sovjet
samveldet og til Europas oppstykkede avmakt. 
.. ...Når en. tenker på de nesten hysteriske raserlskrik en 
fremdeles kan høre bare den forkjetrede miinchneravtale 
nevnes, så forstår en som er vant til å tyde den venstre
radikale uttrykksmåte hurtig at her er en ved et kjerne
punkt. Her stod de rooseveltske planer i fare for å lide 
skibbrudd og da skriker naturligvis alle Zions vise, samt 
de mindre vise rundt omkring i den verden som er slått 
med blindhet. For vi må i sannhet underskrive hva Helmut 
Siindermann anfører i sin bok «Das dritte Reich» - som 
forøvrig nettopp er kommet i nok et opplag: «Det be
tydningsfulle ved hin stund i Miinchner Fiihrerbau var på 
den ene side at Hitler, Mussolini, Daladier og Chamberlain 
satt sammen ved et rundt bord ved kaminen, og på den 
annen side at hverken Stalin eller den amerikanske presi
dent deltok i deres samtale og i deres beslutninger! Og det 
er et punkt - og tilmed kanskje det viktigste - hvori 
dene konferanse adskiller seg fra konferansene iVersaille 
og Jalta. Det var en av de få rene europeiske avgjørelser 
som er blitt truffet i dette århundre». 

Vi kjenner nå utviklingen som fulgte, det uavlatelige 
og skamløse amerikanske press på en - det skal sies til 
dens ros - uvillig engelsk regjering, inkretsningspoli
tikken og hetsen som avløste den Miinchneravtale som gav 
Hitler frie hender mot det som aldri kunne være noe bri
tisk eller fransk interesseområde: Sovjetsamveldet, • og 
endelig det nesten utrolige britiske initiativ for å hindre 
at det kom til en varig ordning mellom Tyskland og Polen 
med sikte på en felles kamp mot øst. Noe som forøvrig 
bare var mulig fordi Pilsudski døde og ble efterfulgt av 
den stupide Beck. Den tidligere amerikanske krigsminister 
James Forrestal forteller i sin dagbok (The Forrestal 
Diaries, New York 1951, sid 121 o. f.) hva den amerikanske 
londonsendemann Joe Kennedy (den senere presidents far) 
uttalte om sine samtaler med Roosevelt og Chamberlain 
fra 1938 av: «Han sa om dette: Chamberlains stilling i 
året 1938 var den at England intet hadde til å kunne våge 
en krig med Hitler. Kennedys oppfatning: Hitler viIle ha 
kunnet bekjempe Russland uten å komme i konflikt med 

ning for de ord Mesire John 
de Stogumber anvendte. Det 
betyr ikke i England det 
samme som i Frankrike. På 
Eders sprog betyr det ganske 
enkelt en person som ikke i 
ett og alt nærer ærefrykt for 
våre engelske interesser. 

10/6 -64. 
A. S. 

Vi bør stille liste i Oslo tuelle representant i Stortin-
1965. Men det bør gjøres av get harl full rett til «å gå 
styret for Forbundet. Og vi på gangen» når politiske 
må ha et program som ikke spørsmål drøftes, - hvis 
kan angripes! vedkommende ønsker det. 

Det ville være ytterst uhel- For oss «landssvikere» kan 
dig om vi dannet et politisk det være knusende likegyl
parti ved siden av Forbundet dig enten Gerhardsen eller 
for Sosial Oppreisning. I Lyng blir statsminister i 
alle store ting er det slik 1965. Men det er ikke like
at det er utholdenheten og gyldig om våre barn fortsatt 
enheten som fører frem. skal ha en dandssviker» 
Splid og utålmodighet løser som far eller mor, eller om 

England senere, hvis ikke opp og ødelegger. vi endelig skal få slutt på 
Bullitt (dengang amerikansk Nu er det imidlertid slik diskrimineringen. 
sendemann i Paris) stadig at politikk er forbudt i For- La ~s stille barna til 
hadde innvirket på presiden- bundets lover. Forbundet «landssvikerne» og «tysker
ten at tyskerne måtte ydmy- kan altså ikke gå over til å arbeiderne» overfor valget 
ges i det polske anliggende. bli et politisk parti med et mellom å kaste bort sine 

politisk valgprogram. stemmer på Gerhardsen og 
Hverken franskmennene el- Men efter valgloven skul- Lyng eller fri sin far og mor 
ler britene ville ha gjort Po- le det ikke være noe i veien og denned seg selv fra 
len til krigsgrunn hvis ikke for at Forbundet kunne delta landssviker-stemplet og dis
det stadige påtrykk fra i neste stortingsvalg med en krimineringen i dette sam
Washington hadde vært (if upolitisk liste og bare ett funnet. 
. mål: cRevisjon av lands- Dette samfunnets behand-
It had not been for the con- ling av Quisling selv og av 
stant needling from W.) - de som fulgte Quisling er u-
Chamberlain, så sa han, had- Dermed kom han ut av den hørt. 
de erklært at Amerika og jø:- ydmykende situasjon den Vi kan jo bare tenke oss at 
dene i verden hadde tvunget amerikanske - britiske poli- Quisling i 1940 hadde gjort 
England inn i .krigen (Cham- tikk planmessig hadde bragt som Haakon den 7., rø:n;tt til 

. England, og at NaSjonal 
berlain stated that Ameriea Tyskland l. Samlings medlemmer hadde 
and the world Jews had for- Det gikk !SOm Roosevelt rømt på «skauen» eller gått 
ced England into war). hadde planlagt, og det gikk «under jorden» og gjort som 

Hva man nå enn mener som Stalin hadde planlagt" hjemmefronten, begynt å 
eller ikke mener om Hitler, I og det er visselig liten grunn i sprHengedtyske.rnll e di luftden'h . . vor an VI e et a a 
så var han ikke en stats- tIl å tro at de - eller l all gått med den norske sivil-
mann som innlot seg på fall begges bakmenn - ikke befolkning, og med vår ung-
fullstendig desperate foreta- hadde planlagt det sammen. dom? Hadde det da blitt 
gender. Stilt overfor vest- Da Miinchnerforliket, som anledning for offiserene til å 
maktenes endrede instilling kunne blitt innledningen til avgi «æresord», eller for 

borgerskapet til å danne 
med verdensjødedommens et europeisk samarbeide, så Deutsche Handelskammer in 
Amerika i bakgrunnen og hurtig gikk i sin grav som N orwegen ? 
de samtidig pågående for- følge av dette komplott, var Quisling tok den meget 
handlinger mellom d~ det også slutt med Europas ubehagelige post som stats-
makter og Sovjetsamveldet, verdensdirigerende betyd- minister i Norge under ok-

I kupasjonen for Norges skyld, 
var han innstillet på ikke å ning, ja selv med dets selv- _ for at vi ikke alle sam-
sette tingene på spissen når stendighet. Det ble redusert men skulle sulte ihjel eller 
det gjaldt Polen. Han viste til en ynkelig kasteball mel- havne i Sachsenhausen. 
bevislig en direkte påfallen- lom øst og vest, stykket opp Men da skal vi heller 
de resignasjon. og sønderlemmet. For såvidt ikke tåle lenger å bli kalt 

for landssvikere. 
Da var det at Stalin - og en naturlig frukt av den po- Når et menneske vet at han 

vi har en begrunnet mistan- litikk hvis ypperste europe- er dømt uskyldig, da er det 
ke om at ogs'å her handlet iske representant var den eu- feigt og usselt ikke å gjøre 
han i forståelse med ~_ ropeiske bastard Win'Ston noe for å renvaske seg. 
velt _ gjorde sitt geniale Churchill. Men da bør vi også stille 

.. '. V'l . en upolitisk liste her i Oslo 
SJakktrekk for lIkevel å -få I l .en ny amerIkansk po- g k sko d sted h' . . . o an Je an re . er VIS 
verdenskrigen i gang. Han btIkk under en Goldwater, det passer slik, og gå inn for 
tok initiativet til ikke-an- som tydeligvis ikke tilhører det ene mål: «Revisjon av 
grepiS-avtalen med Tykland. krigsforbryterklikken fra Landssvikoppgjøret» . 
Den var naturligvis fra beg- dengang, i forbindelse med Og Stortingets behandling 
ge sider bare tidsbegrenset, de vanskeligheter Sovjet- av landss,vikoPJ?gjøret viser 

. . at det fmns mgen annen 
men den gav Hitler den tro samveldet samtIdIg er kom- vei enn stemmesedlen. 
at han kunne ordne Polen- met opp i, gi Europa en ny Er vi uttholdende så vil vi 
spørsmålet hurtig og uten at sjanse? Og har det kraft og I nå målet. 
det utløste en verdenskrig. vilje til å utnytte den? O. K. 
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Med frontkjem perne 
o pa østfronten 

Små historier fortalt for FOLK OG LAND av legionær nr. 3761 Svendsen 

(Fortsatt) I Noen enheter ligger alltid ba
kenfor. Og ellers er det også 

En lastebil var kjørt frem trensoldater med !» 
på ,gårdspl~ssen. Kjukken I Kjukken kjørte over til 
steg ut: «Mme herrer, stats- høyre en infanterikanon på 
kareten er kjørt frem!» selvfa'rerlavett suste forbi 
Kjukken pekte på lastebilen oss. 
sin. «Herregud, de kjører fort, 

Kjt1k'Ken- er ikke akkurat 
langsom av seg og de passe
rer oss likevel. Hva er det 
ikke som foregår !» 

«Vi bør jo være glad for 

at kanonene blir lagt frem», 
sa sersjanten. 

Kjukken kjørte videre -
bakhjulene begynte å slure, 
så festnet de seg i sneen og 
fremover gikk det igjen 
mens snekjettingene raslet. 
Vi ble påny ristet kraftig om 
hverandre. Ett eller annet 
sted bakfra hørtes kraftig 
motordur. «Kanskje det er 
pansere !» - « La oss håpe 
det !» 

Larsen Berg begynte å 
klage: «J eg er stivfrossen. 
Denne bitende kulden tar jo 
knekken på en Kuler er 
ilde, men å fryse er verre -
hjernen arbeider ikke lenger 
som den skal - føttene dør 
bort !» 

«I Norge er det heller ikke 
sommer nå, så det er bedre å 
holde kjeft !» Oberschar
fUrer Halvorsen meldte seg 
fra sin plass like bak fører
huset. 

«Han har satt Saxe i fører
huset mens han selv står 
her!» hvisket Ola ved siden 
av meg. - «Han var ved Wi
king - han har arbeidet seg 
opp fra Schiitze - han vet 
nøyaktig hvorledes vi er til
mote - kanske det er nett
opp derfor han står her bak» 
hvisket jeg tilbake. 

Kjukken svingte inn foran 
trenhuset-<vårt i Zelozi. Tomt 
og forlatt stod det der. Da 
Kjukken bremset opp tem
melig brått falt Larsen Berg 
ned av bilen. Bare på grunn 
av Fosses raske reaksjon ble 

Forts. s. 8. 

«Gruppe' -Fosse;----gruppe 
Saxe, tredje gruppe tar jeg 
selv», sa troppsjef Halvor
sen og delte oss inn. Tredje 
gruppe av troppen vår hadde 
siste dag før avløsningen 
mistet sin UnterscharfUhrer 
som følge aven russisk 
skarpskytter. FOLK OG LANDS MINNEALBUM : 

OLGA BARENYl: 79 

Dødsdans 
Prag • 

1 
En roman om pragerrevolusjonens dager 

i 1945 

SLUTTEN 

Den lille grønne . vognen er 
blitt grå og har fått et annet num
mer. Farven er ennu ikke helt 
tørr, men Martin håper på solen 
og på virvaret som vil oppstå ved 
mottagelsen av den røde hær. 
Ingen vil ha tid til å legge merke 
til den altfor ferske og altfor 
dårlige lakkering. Da han går 
over barnelekeplassen for i all 
hast å vaske hendene ved have
pumpen er de tre døde NKVD
menn der ikke lenger, og isteden
for bloddammen er det en stor 
vanndam. Rikards siste arbeide 
som begravelsesmann. NKVD
mennene ligger i en brønn som 
ikke brukes lenger og som av 
hensyn til barna er sikret med 
store planker. Så meget bedre, 
kanskje russerne vil tro en stund 
at de tre menn drikker ett eller 
annet sted eller er på jakt efter 
kvinnfolk. Kanskje kan alt gå 
godt ennu. 

Også den lille bil.en ble smykket 
med blomster, ikke for mange, 
familien som sitter i den er små
borgerlig og kan holde måte. Først 
da de kjører ned bakken kommer 
Martin til å huske på at han for 
det første ikke har tatt med pen
ger og for det annet at Michaelas 

røde hår lyser så påfallende. Hun 
har imidlertid ikke tatt med seg 
noen kåpe eller pullover, intet 
tørklæ, slett intet. Men i nødsfall 
kan også et lommetørklæ tjene 
som hodetørklæ. Men Michaela 
har intet og heller ikke Lilly. 
Martin krammer rundt i lommene 
og oppdager tilslutt en lengst for
glemt gave. Et lite klede av gul 
silke, med et naivt broderi i det 
ene hjørne. Et tigerhode i en laur
bærkrans og under det to boksta
ver. «R. B.». Det Forekommer 
ham som om det er år siden han 
fikk det av Rosita BeIla og så er 
det knapt en måned siden. Han har 
samvittighetskval da han gir Mi
chaela det lille klede. Michaela 
skal skal bære en gave fra en av 
hans kjærester, og denne kjæreste 
har han aldeles glemt. 

Gatene har et nytt ansikt. Prag 
er blitt en fremmed by. Det første 
som virker påfallende er de tall
rike tiggere som sitter og som 
kneler i alle kroker, med og uten 
trekkspill, usannsynlig fillete og 
skitne. Godt og vel halvparten av 
dem er de såkalte kollaboratører, 
de hetsede og jagede som med 
denne forkledning forsøker å red
de livet. De tigger, og gatene er 
dekket med penger. Tyske papir
penger som ingen lenger vil ha 
ligger omkring overalt. 

Vi husket ivei. Bilen brag
te oss ubarmhjertig frem- FALT I ØST I KAMPEN FO~ EUROPA 

På små hurtig sammenspikrede 
bord eller ganske enkelt på 
stolene eller direkte på fortauene 
blir de nyeste varer skrikende 
frembudt. Blikkbrosjer med bro
kete Benes- og Stalinhoder, trefar
vete kokarder med hammer og 
sigd, prospektkort med Benes og 
Stalin, Benes med hustru, Benes 
uten hustru, Benes med en hund, 
Benes uten hund, Benes klapper et 
russisk barn, Stalins ondskaps
fulle smil, i hundrevis av varia
sjoner, men alltid likt, noter med 
partisansangen, som alle kjenner 
fra Moskvakringkasteren, små 
brosjyrer på høyst tyve sider hvori 
pragerrevolusjonen blir forherli
get i haltende vers, halvvisne 
sørgmodige blomster som man 
skal hilse den røde hær med. 
Hitlerbilder - Hitler i galgen, 
Hitler i helvete, Katyn med de 
åpne massegraver med polske 
offiserer, overskrift: «Glem ikke 
at også denne tyske skjensels
gjerning må sones». Små leksiko
ner - «Lær russisk, verdens 
vakreste sprog, general Stalins 
sprog». Drammeflasker med bilde 
aven rødegardist som nettopp har 
nedlagt en haug med tyske solda
ter ganske alene. Ansiktet på 

over. 
«Har vi også fått med 

alt ?» spurte Fosse. 
«Hvorledes er det med 

mg.? Hvor mange skudd har 
du?» - «Jeg har 60» svar
te Ola Nordmann. 

«Jeg mener hvor 
mg.-bånd!» - «To 
sersjant, alle bånd 
det !» 

mange 
kasser, 
oppla-

Underveis innhentet vi 
noen kompanier feltpoliti 
de hadde mørkebrune opp
slag på ermene. På bilens 
lasteplan var det isnende 
kaldt - vinden gikk tvers 
gjennom oss - vi trampet 
med bena og ble slengt frem 
og tilbake. Vi stod sammen
klemt som sild i en tønne. 

Påny kjørte vi forbi en 
marsjerende kolonne - alle 
hadde ett mål : Polkova ! 

«Hvor i all verden kom
mer de fra alle sammen?» 

«Det er alarmenheter !» 
«Ja, men de må jo også 

kommet etsteds fra!» 
«Sannsynligvis lå de også i 
hvilestilling akkurat som oss. 

4 FOLK OG LAND 

SIGURD AUESTAD 
Vest-Agder 

f. 6/9 1910 t våren 1945 

aTT AR HERSETH 
Nesna 

f. 5/11 1924 t mars 45 

BJØRN BREVIK 
Bergen 

f. 6/5 1922 t 14/11 1943 

HARRIS LUND 
f. 1927 t 27/10 1944 

CASP AR HASSUM 
Slagen 

f. 25/9 1903 t 17/6 1942 

LARS SANDBECK 
Bergen 

SS-Uscha, f. 1922 t 28/1 1945 
I rødegardisten er edelt som ansiktet 

Forts. lide 7 
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Fra Skiløperkompaniet 
Sten Abels Saga 

ISIEGFRIED: 

I Tyskland og krigsskylden 
Krigshistorisk supplement HØYAKTUELL BOK AV DEN BRITISKE JURIST OG FORFATTER F. J. P. VEALE 

F. I. P. Veale: SchIIld und 
VED ALEXANDER LANGE Siihne. Verlag Fritz Schlichten

mayer, Tiibingen. 

Den engelsk jurist og hi
storiske publisist Frederick 
John Partington Veale hører 
til de utrettelige, og en kan 
vel i betraktning av den me
ningsterror som rår overalt. 
efter at «demokratiet seiret» 
si heroiske, sannhetssøkere 
av typen Rassinier i Frank
rike, Hoggan i USA og 
Scharffenberg i Norge, for 
å nevne noen av de ypperste 
representanter for denne' i 
sannhet sjeldne sort men
nesker. 

Veale, som har en meget 
omfattende litterær produk- tvertimot til å tåke-! det i Underhuset under kri
sjon bak seg - blant annet legge dem ytterligere. Skulle gen en rekke ganger ble 
den kjEmte bok «Advar:ce to verden kunne akseptere re- rettet spørsmål om det ble 
Barbarism» som er kommet sultatet som sannheten, så rettet terrorangrep mot den 
ut i en rekke opplag og på måtte tribunalet ha bestått tyske sivilbefolkning, men 
en rekk sprog - har i disse av fremragende jurister fra at den britiske regjering 
dage på et tysk forlag sendt nøytrale land. I den forbin- hver gang høytidelig forsik
ut en liten bok «Schuld und deIse siterer han' en uttalelse ret at det kun var angrep 
Siihne» , som tar opp til be- av den kjente jødiske Lon- på militære mål, som fort, 
handling det han kaller vår donforlegger Victor G o 1- kaserner, våpendepoter og 

. tids nøkkelproblem: det tys- l a n c z: «Det egentlige ve- ligriende som ble utført. «At 
ke folk og skyldspørsmålet sensinnhold i en fair prosess- Royal Air Force bevisst for
i forbindelse med annen ver- føring er domsavsigelsen av søkte å drepe sivilister, var 
denskrig. . en tredje part». Det ~r ord intet annet enn en ondsinnet 

De er en usedvanlig klar som også våre hjemlige fremstilling, som den løgn
og logiSk undersøkelse av landssvikprosessmakere bur- akijge dr. Goebbels hadde 
spørsmålet Veale her legger de legge seg på sinne, og pønsket ut». 

Kart over Bjpr:geseter frem, og boken bør derfor nå ikke minst høyesterettsjusti-I Om ;Underhusets medIem-
II. ved Harekne . med 70 ut- fretn til hvert menneske som tiariUsTerj~W:o} d" . mer og detbritlske folk vir-

__ Så blir da kompani- kjørte karer og løytnant virkelig søker sannheten om «?en .annen djevelske plan, I ~elig trodde på ~e demen
et Sten Abel ved befalinger Scheel på Bjørgeseter med den katas~rofe verden bl~ hVIS ~Jennomførelse besud- tier lar Veale sta apent, men 
f : . g . d g t k _ ytterligere 70 utkJ' ørte. kastet ut l og hendelsene l ler mmnet om den annen han peker på at det neppe er 
ra oven o ve e e· amp f b' d Idd dk' k . V l t '1 • villig initiativ kastet rundt i Mitt mot sank betraktelig, or m ese me. en. ver en~ ng»,. s. rIver ea e, s ørre grunn .tI a tro at d~t 

landskapet. Kompaniet ble da jeg fikk tildelt vår jobb Vel. er d~t s~ a~ mennes- «tok SI~t~ pa a ?ryte .den tyske folk kJe?te mere bl 
fjernet fra sin høyst aktuel- å avløse Zethov, og hjernen kene l de SIste artler har le- tyske slvIlbefolknmg gJen- hva som foregikk bak kon
le stilling ved Stryken og min arbeidet febrilsk. vet på en livsløgn og at de nom terrorbombeangrep. Si- sentrasjonsleirenes lukkede 
med «stormfart» fraktet Visstnok hadde de for- av all makt stritter mot å bli den identiteten til opphavs porter enn at det britiske 
over til Jevnaker hvor Abel skjellige skiløperkompanier revet ut av den, men en be- mannen til denne plaIll ble kjente til terrorangrep som 
meldte seg for major Abild- og frivilligkompanier også dre fremtid for menneskene avslørt for godt og vel to år ble gjenomført mot hele 
gaard. (A. L.S bemerkning). et godt tilsig av de frivilige kan ikke 'bygges på en løgn. siden er den nå kjent som Mellom-Europa med tusen-

* som kom over. Nordmarka, Når det gjelder krigshen- Lindemann-planen. Nå da vis av fly. 
Videre fra kaptein Abels beret- men da jeg av min korte deIsene, så beskjeftiger. for- sannheten er blitt offisielt I Forfatteren hevder at både 

ning : krigserfaring hadde ,lært fatteren seg inngående med bekjentgjort av den britiske den ensidige fordø.mmelse av 
_ ~ Plutselig midt i hvo: vanskelig det er å holde det japanske overraskelses- regjering, kan det slett ikke tyske krigsforbrytelser og i 

trøstesløsheten, ventingen og pamkkredslen unna rekke~e angrep på Pearl Harbour og være spørsmål mere om den- enda høyere grad Tysklands 
spenningen kom en ny or- --;; for et godt ord strøk J~ president Roosevelts sam-I ne den alvorligst tenkelige eneskyld når det gjelder det 
dre: «Kompaniet Abel trek- bade befal ~g ma~nskap pa vittighetsløse renkespill fQr forbrytelse mot menneske- som Niirnbergdomstolen ka
ker seg tilbake til Jevnaker ~ka~en - sa var Jeg meget å få USA med i krigen efter heten virkelig er blitt be- raktiserte som «den største 
til 24 timers hvile og stillin- l tVi!. at Hitler konsekvent nektet gått». internasjonale forbrytelse», 
gen overtas av kompaniet Star ?u fo~ den før~te ku- å la seg provosere til mottil- Forfatteren peker på at den åutløe en aggresjons-
Kvale». la, særlIg hVIS du er sa nære tak som kunne gi Roosevelt krig, alt sammen bare val 

- - Det var nok bare PorlS. siJe 6 en krigsårsak efter at han kamuflasje for å rettferdig-
stabene som kunne innrette hadde stilt seg til valg på gjøre i verdens øyne den po-
seg med middagshvil under slagordet om et nøytralt ' litikk som ble fulgt mot 
krigen, og de lovede 24 timer Amerika. Men ellers var kri- Tyskland efter kapitulasjo-
innskrenket seg til 8 timer, gen, skriver han. preget av nen. For bare når det gjaldt 
og allerede kl. 20 sto kompa- det han kaller «to djevelske et helt folk av forbrytere 
niet alarmberedt ved Jevn- planer», en på hver side av kan det finnes antydning til 
aker stasjon og ventet på fronten. en undskyldning for utdri-
lastebilene i surt dusj regn. Den ene var Hitlers såkal- velse av tyskerne fra øst-
Vi var jo nokså vandt til tu- te «Endlosung der Judenfra- områdene, delingen av Tysk-
ren forbi Roa, og meldingen 
lød på) at fienden forsøkte ge», om hvilken han sier at land, anneksjonen av de tys-
å forsere seg opp forbi Stry_uansett striden om hva der ke østområder og den såkalte 
ken ,Grua, så noe måtte virkelig skjedfje og de Morgenthauplan. 
gjøres. Hovedkommandoen manglende beviser, så står Hva den siste angår, så 
var på Grua og jeg meldte det i all fall fast at mange var det slett ikke bare en 
meg for major Hermansen mennesker er blitt drept på plan. Den ble godkjent 15. 
ved 23 _ tiden. grunn av sin rasemessige september 1944 av president 

Hansteen og Vefring var opprinnelse. Men ellers slår Roosevelt og o~å Winston 
sprengt ved Stryken. Ritt- han også fast at den israel- Churchill gav sin tilslutning 
mester Bollum var overras- ske «rettssak» mot Eichmann Forts. side 7 
ket v~d Harestua og skutt I ikke bidro til endelig å I 
ned, og nu lå kaptein Zethov Kaptein Phi/ip Hansteen klarlegge disse ting, men F. I· P. Veale FOLK OG LAND 5 
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Fra skiløperkompaniet Frnnlkjenlpernes fane-ed -

Sten Abels saga Forts. fra side l . århundrer for sent, han følte 
skulle opp i livet! Han har I seg ikke hjemme i dette de 
jo utviklet seg til å stå på: smås diktatur, en krass ma-- -

(Forts. fra s. 5) . naen, følte jeg meg som en 2. etasjes villa som lå midt i linje me~ d~ norske kriger:e I terialisme og pengeslaveri, 
at du hører den hvine og· feltherre. våre linjer. Det forbauset som dro l leIdang mot Stah- som heter demokrati, (men 
slå i veggen eller trestam-I Stillingen ble ikke opp- meg at jeg fikk sitte i fred, nismen, og ved norske dom- ikke er det). Han blomst!'et 
men bak deg, så går resten I delt i 3 med plass til hvert de ganger jeg var der oppe stoler ble straffet som krimi- opp ved fronten og var i 
som en lek. Mine karer var i kompani. - Nei. - Fenrik da skorsteinen dominerte i nelle forbrytere for det. - leirgravene på Venerjasihøy
jo i den retning temmelig I Dahl fikk 2 mitraljøser på landskapet. Velkommen efter! den foran Leningrad - den 
sparsommel;ig behandlet, og I venstre fløy og 2 på høyre Under dette var sersjant Kval og Stumhed, kan I Dverge gang da verden ennu kunne 
jeg kunne jo ikke binde: og hvert kompani fikk ordre Fredriksens kamprop: «Den fatte Ofrets fulde V ægt ? ha blitt en annen - i ett og 
hver enkelt. om å besette hele stillingen. første som flykter, skyter Ved I, hvad det er at sværge alt et godt eksempel for sine 

På Bjørgeseter ble kompa- - Derved blandet vi gutta jeg ned !» Troskabsed paa fremmed V ærge _ menn. 
ni et lagt inn på låven, for sammen og lederne måtte Tyskerne ga fra seg for- alt tilhobe for at b.erge 
at jeg skulle få sett meg litt stadig holde seg i bevegelse tvile de utrop ved slutten av Skindet for en raadløs Slægt? 
om. Løytnant Scheel hadde for å oppmuntre sine. Vi kampen, da de skjønte at de 
bevoktning ute ca. 100 meter unngikk derved at mannska- måtte tilbake og at våre gut- (Henrik Ibsen i diktet 
syd for gården på begge si- pene fikk noen synderlig an- ter ikke gav pardon. Tysker- «Uden navn). 
der av veien og langs jern- ledning til å stikke av, og ne hadde for øvrig en kamp- Lykkelige (av angina pec-
banelinjen, og kunne berette underbefalet ble stadig holdt I måte som overrasket oss den toris) avdøde politiminister 
at ett av hans maskingevær- i ånde. . første halvtimen, men senere og forfatter Jonas L i e var 
lag nettopp hadde skutt ned Foran oss var et stort jor- ble vi vant til den: Samtidig ikke bare en tapper mann 
en tysk (?) patrulje. de, vel 200 meter til den med en intens maskin-ild, som delte sine menns kår 

Jeg sendte ut sykekorporal l skogkant tyskerne måtte skrek og hylte de som ra- foran Leningrad. I sin stil-
Erichsen og J:an kom t~lbake komm,e fra og mi~t på jor- s~nde for å ~kr~m:ne. Dette ling som kommissarisk stats
med den tnste meldmg at det hvor sneen la dyp og VIrket kanskje tIl a begynne • d ddt k kk 

I september 1942 skulle 
politikompani nr. 1 i Holme
strand avlegge ed i anled
ning sin frivillige krigsdel
tagelse sammen med tys
kerne mot øst. Norges krigs
deltagelse mot tyskerne var 
jo opphørt 10 - 6 1940. 

Sjefen, minister Jonas Lie. 
drøftet med noen av sine 
menn på forhånd ordlyden 
av eden. Efter å ha hørt oss, 
formulerte han det norske 
krav til eden slik : 

på jernbanelinjen lå 3 døde løs, h,,!-dde vi en forhugg- med - men. Eller kanskje r~ u~ e~t en y~ e ~l t u~a
og en hårdt såret fra Totem ning på veien. Flankesik- det var for å stimulere seg I sJon k en e ~ ltan e f an 
landvernsbataljon. ring av skiløpere mot Kla-/ selv. _ nors og nasJona ,som en-

Sersjant Fredriksen og jeg tretjern og langs jerbane- Min instruksjon om å spa- I der mellom det norske folk Vi var villige til å kjem-
gikk ned til Hanekne ca. 1 linjen var ordnet, og ble le- I re på ammunisjonen _ all- o~ okkupanten og støttet av pe i tysk forband, men un
km. syd for Bjørgeseter og det av løytnant Smith-Jo_1 tid å være sikker på at de slIke ~ode nordmen som so- der norsk, umiddelbar le
fikk da et lite inntrykk av hannesen. Han fikk dessuten I hadde noe å skyte mot, ble rensknver. Harbek, fylkes- deise! Vi ville ikke for-
terrenget, som efter hva jeg med seg et lag fra meg. nøyaktig fulgt, og jeg hadde ma~n ChrIStensen og. mang- plikte oss Hi kamp som 
kunne se bød på en ganske Denne flankesikring ble følelsen av å ha bare skarp- foldlge andre - for a ~e~ge kune bringe oss i konflikt 
god forsvarsstilling like for- spredt tidlig i kampen skyttere å arbeide med. det av kong H. 7 og regJerm- med de norske emigranter, 
an der løytnant Scheel hadde Smith-Johannesen falt. Jeg oppsøkte hver enkelt gen forlatte norske folk, hvis altså ikke mot vest. Dette 
sine folk. Kaptein Zethovs Andre kom seg enten i kamplinjen og forklarte forsvar mot tyskerne var var Jonas Lie enig i. - Vi 
jobb var nærmest bevokt- I nordover til oss, eller mistet dem følgende: Du har 60 sabotert av den nu hersken- ville ikke kjempe mot et 
ning. I1 helt forbindelsen og dro til patroner, skyter du ett de klikk, som senere tok pa- hvilket som helst regime i 

Hadde Stryken - Volden Oslo. - skudd hvert minutt, varer tent på nasjonal holdning Russland som kunne duk-
- og Harestll3, _ vist se.,g, ~ v~:-l Planen om først å åpne din beholdning en time! Du for å kunne forfølge dem ke opp. Fienden var Sta
re rottefeller for våre - for ild ved tyskernes tilsyne- kan risikere å ligge her 24 som ble på sin post under lins bolsjevisme! Eden 
ikke å snakke om oppmun- komst ved forhuggningen timer. Vær derfor sikker på besettelsen og var NS. skulle være tidsbegrenset, 
tringsresultater for fienden, røk, idet en finger satt for at hvert skudd sitter! Når unntas sigaretter var som den var stedsbegren-
så måtte Hanekne bli den løst på avtrekkeren da de Det var noen spennende ti- Jonas Lie en spart aner. Han set, til å omfatte 6 _ tieks 
neste felle for oss. - zet-I første 10 tyskerne var kom- mer for kaptein Zethov - benyttet ikke sin stilling til måneders frontinnsats i 
hov var for trett og sliten met frem på veien, og der- løytnant Scheel og meg, med berikelse og vellevnet og øst ! 
til å tenke, så f?r ha!' visste med . begynte Bjørgeseter-j ~e~ som de~ utpregede op:- hans spiskammer var det * 
av d~t, hadde. J~g fat~ ham fektmngen som efter. pla~ tlffilst. Ut pa dagen. kom sa magrest mulige. Han var u- Vi avla derpå fane-eden i 
opp l kompambIlen mm. 15 nen den dag burde statt pa en gledelIg meldmg fra jevn i sin personbedømmel- Holmestrand september 1942 
minutt~r senere sto vi for- i ca: 2 timer, men varte i ho:,edkomman~o~n. Da de se, men hvem kan rose seg 
an major Hermansen. Jeg 12 tImer. _ skjønte at stIllmgen holdt, a Ilt'd • k e kille i streng overensstemmelse 
lovet stort der jeg sto, men I ett nu var hele den fi- fikk kaptein Philip Hanste- kT- t a ~ ~ t un~ N s h med ovenstående. 
jeg visste at jeg ba for gut- endtlige skogkant besatt aven, som til alles glede var m etnttrfa ttv,e enL·. dsUt ar Hadde vi ikke hatt Jonas 

l · t tall ki °be . k t t'lb k fl man a a l en m røm. Lie, men en sJ'ef av den ser-tas IV. e u mas nva n, og lomme l a e, yveren, . . 
Hermansen gikk med på 12 timers uavbrutt maskin- løytnant Julton og Liitken ~en Norges vu:kelIg store vile tysk-innyndende type, 

planen og begynnelsen til ild holdt våre folk stand med hver sin avdeling ordre Lmdstrømmer ga~ som man hadde politikompanienes fri
fektningen ved Bjørgeseter uten en svikt i fronten, uten til å sperre retretten for de ser helt uantastet; De ~res villige og sterkt patriotiske 
ble lagt. Sammen begynte vi svekkelse av kampgleden, og tyske tropper som lå mot av alle. -:- Uten annen. mn~ frontkjempere kanskje ikke 
så - Zethov - Abel og Sche- bare med tap aven mann. oss. Jeg sendte ut. veivisere sats enn a ha lu:t seg Inn l stått så sterkt for eftertidens 
els kompanier å innrette oss i Jeg får nøye meg med for dem og i løpet av natten den hersk~nde klIkk. - vurdering. 
stillingen over Bjørgeseter. små episoder: Proviante- foregikk avslutningen. Jonas LIe var født et par Det foran sagte gjelder 
Til støtte fikk vi ytterligere ringsministeren greiet midt Stillingen på Jevnaker ......................... også faktisk og praktisk; det 
fenrik Dahl + 15 mann og i kampens hete å bringe helt hadde imidlertid forverret øvrige betydelige antall nor-
4 mitraljøser, og da Zethov ut i kamplinjen varm melk seg, idet stridsvogner hadde virkelige frontkjempere, en ske frontkjempere, hvorav 
og Scheel var utslitte greiet til hver og en av gutta. forsert stillingene og kom- ~a~n. med praktisk, militær ca. 800 falt i øst. Et betyde
Haugfoss og jeg med stil- Tenk hva det vil si under u- mandoen hadde derfor be- mstIllmg og med en gløden- lig og ærefullt blad i norsk 
lingsbesettelsen. Den strakte stanselig trommeild å krab- sluttet å trekke seg ut av d~ fo::svarsinteress~ og som krigshistorie er Den Norske 
seg i retningen øst-vest på be frem til hver enkelt området Bjørgeseter - Grua VIrkelI? kunne. fa. ?msatt Legions og andre norske 
tvers av veien og i en linje hvor regn, sludd og søle var og ta stilling ved Eina. de~ne mteress.e l POSI~lVt a~- frivilliges militære og folke
uten fremskutte eller reser- hovedbestanddelene. Dermed skjedde en av dis- ~elde - nemlIg kaptem PhI- rettsrnessige innsats på land, 
velinjer .. Begrensningen var Kompaniet Scheel dispo- se kapitale synder som kom- IIp Hansteen. - . sjø og i luften. _ Tenk 
der jo, idet de skarpe kol- nerte her 3 lotter som arbei- mandoene stadig gjentok. :- - Fr~ en annen s~II- også på sykesøstrene. Huma
ler på flankene var impas- det energisk rett opp i ild- Retrettordre ble gitt til oss i dnng tar VI de~e beretnmg nitær innsats, som av nor
sable. - Kanskje var det en linjen. De viste seg meget stillingen, mens de 3 ski- om ~ansteens SIste stund: ske domstoler r bIt 
Guds lykke at de militære brukbare. De kom siden på løpertropper som var direkte Kaptem Hansteen stod frem- d. lee ør:ne 
myndigheter ikke hadde tid Eina i kladdene på Scheel og utsendt av kommandoen in- deles bak treet fremme på me are ~ng straff for krigs
og anledning til å granske kom over til vårt kompani gen beskjed fikk om tilbake- skråningen og skjøt og talte forræderI! 
min «sivih-disponerte stil- for å hjelpe oss. trekningen. Da de om mor- høyt efter som tyskerne falt: Takket va::re den respekt 
Hng. Det var de praktiske Kanonen reddet ved sitt genen kom tilbake til Bjør- «Det var en det var to». Så som Jonas Lie hadde hos de 
hensyn som dominerte våre annet skudd i slutten av geseter, trodde de at vi bare med ett falt han overende i reale og ridderlige tyske ge
disposisjoner. Stillingen kampen med en fulltreffer var trukket tilbake til Grua- sneen, grep seg til hjertet neraler ~ felten og hos d~n u
holdt. Uten høyere inngri- situasjonen, idet den traff stillingen, som var planlagt og stønnet frem, så de nær- rettferdIg bedømte Hlmm
pen kunne den vært holdt i midt i en tysk bombekaster som neste avsnitt. De opptok meste hørte det: «Nå er jeg ler, ble politikompani nr. 1 
dagevis. - Da det dessuten som de holdt på å rigge opp. kampen på nytt med de nye ferdig gutter», så brast øyne- punktlig løst fra sin krigs
dukket opp en kanon på are- Som utkiksplass brukte jeg tyske styrker som kom. ne på ham, og han falt til- tjene~te mot Stalinismen på 

under en stor del av kampen Herunder falt ved Børge- bake. 6 - manedersdagen og ført 
6 FOLK OG LAND å sitte bak skorstenen på den seter 17. april en av krigens Fortsettes. hjem til Norge. 
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Dødsdans • 
1 P r a g' Fra l~ultur-

Forts. fra side 4 sine egne ord selv om man skri-
fronten 

på. en erkeengel, de tyske soldater ker aldri så meget. 
derimot har man selv i døden gitt Bilene får ikke passere Nasjo- Forts. fra .ride 1 

sløve og rå uttrykk. Også de nalgaten, Martin må derfor bøYG kor som synger. Og det ten
første tsjekkiske aviser som kom av til venstre som de andre for å nes en ny glans i tilhørernes 
ut efter revolusjonen, blir frem- I komme videre. Her i den smale øyne. De mishandlete fanger 
budt overalt. De har bare en nesten solløse gaten er det roli- retter ryggen, det er som de 
eneste side, det er avisen til gere. får nytt håp. 
Benes-partiet. Men nå heter den «Jeg må forsøke å gjøre det u- Musikkens trolldomsmakt 
ikke lenger som før «Det tsjek- mulige mulig hvis vi skal komme fikk vi også oppleve da vår 
kiske ord», men «Det frie ord». ut av Prag», sier Martin og gjen- uforglemmelige Jim, skøy
Ordene «fri» og «frihet» pranger nomsøker påny alle lommer. Ikke eren og fantasten hevet sin 
overalt. På kjelene hvori pølsene en eneste sigarett finner han. fiolin og med sydlandsk glød 
svømmer i varmt vann _ «Vi er Michaela som sitter ved siden spilte Sarasates «Zigeuner
igjen fri», på glassene med ned- av ham, roter i dokumentmappen, weisen» for oss. Og da vår 
lagte agurker _ «Vi er fri takket De to sølvbegre er der, konj akk- W i Il y lekte seg gjennom 
~ære den røde hær». flasken, dokumenter, en serviett Mendelsohns fiolinkonsert. 

Jo mere bilen nærmer seg er der, men ikke en eneste siga- Gir det ikke grunn til et-
Moldau jo større blir trengslen. rett. tertanke at det i de diskri-

Tyskland og krigsskylden 

Mannen s~m hjalp England med å få istand krigen: oberst Joseph 
Beck (l1/h.). Den annen er Polens ambassad.r i Berlin 1933-

1939, Joseph Lipski 

Menneskemassene velter seg syn- «Uten penger - vet De, Mi- minertes krets finnes så man
gende og skrålende, bilene forsø- chaela, at i dag er jeg for første ge fremragende musikere? 
ker å smyge seg gjennom. Gud- gang i mitt liv uten penger? Gikk disse virkelig inn for 
skjelov finnes det nå minst ti gan- Slikt noe vil forekomme ofte nå bevisst å hjelpe okkupantene 
ger så mange biler som før revolu- tenker jeg. Nå, uten penger e~ mot sine landsmenn slik vår 
sjonen. Martins vogn virker der- tross alt bedre enn uten mot. Ved største og dessverre altfor 
for ikke påfallende. Bensin er Altstådter Ring har jeg en kjøp- leste avis pås~år? Sludder 
det nok av overalt, for det meste mann som kjenner meg, der vil og vrøvl. Det fmns Ikke be
gratis, av tyske Wehrmachtslagre. jeg forsøke. Og, når vi nå engang d!e nordmenn enn våre mu-

Bak broen ser man de første holder på med forsøk, så vil jeg sIkk-kunst~~re .• Ikke for in- ForIs. fra side' straff-verdige forbrytelser 
russiske uniformer. Besynderlig forsøke å flykte så umulig at in- tet tellet VI l v~re rekker le- hvorefter han fikk en mot freden, men akseptabel 
nok er det imidlertid kvinner gen vil tro på muligheten aven dende k?~P?mster, kapell- USA-kreditt på 6,5 milliarder internasjonal politikk, hvor
kraftige, sterke kvinnelige røde: slik flukt. Jeg vil kjøre mot den mestre, flO~mster og sangere. dollars! Planen, som var for var så Hitlers tiltak for å 
gardister med fyldige bryster. De røde hær istedenfor å flykte fra Blant. de SISt~ var det flere konsipert av Henry Morgen- føre den tyske by Danzig 
regulerer trafikken. Det tsjekkis- den som en normal flyktning. Og med mternasJonalt ry, endog thau jr. og kommunistagen- tilbake til moderlandet en 
ke politi har ikke noe å si lenger, tyve, tredve kilometer bak Prag en opera~~nger av verdens- ten Harry Dexter White (ali- slik forbrytelse? 
Prag er nå underlagt sovjetmar- vil jeg bøye av med en avskjeds- format, tIlJublet og fetert i as Weit) gikk ut på å for- Svaret er det eneste muli
skalk Konjev. Store plakater for- vinken. Men, for alle tilfellers e~ rekke land, blant annet vandle Tyskland til en jord- ge, nemlig at legenden om 
kynner det, og tsjekkerne murrer skyld, kan De kjøre? Kunne De SI~t eget. Men glemt i dag? bruksstat ved rasering av det tyske forbryterfolk, som 
da de leset denne før~te ordre fra i tilfelle kjøre videre alene ?» Vare forfølgere har en vi- hele dets industri. Da over må svi for sine onde gjernin-
befrierne. Befrierne gir altså ordre «Nei, jeg forstår meg ikke det dunderlig evne til å «glem- halvparten av den tyske be- ger, for enhver pris må opp-
på -samme m~te sOtIt tyskeme:- • . , -Gg-j.t!g viLheUe~me» det som, ikke passer folkning arbeidet i bergver}:: rettholdes inntil uretten mot 

Rødegardistene styrker seg fra ikke kjøre videre alene, Martin. dem og deres legendedan- og fabrikker, så regner man Tyskland er legalisert gjen
flasker, hvis halser stikker frem Jeg blir hos Dem, selvom __ » neIser. Var det noen som med at omkring tyve milli- nom en formell fredsslut
fra lommene på dem. Ikke en LIilly har en vindusplass ved si- snakket om «bunnfallet ioner menesker ville ha sul- ning, som jo må komme før 
eneste smiler til de jublende folk, den av Michaela og vinker flittig. folket»? Jeg tror heller man tet ihjel, en død som ikke eller senere. 
de peker med geværene at de Hun har helt glemt revolusjonen, trygt kan kalle dem e l i - er mindre fryktelig en døden Forfatteren nevner de sis
hverken ønsker hilsner eller til- hun vil ikke tenke på den. Men ten. i gasskamrene, skriver for- te historiske arbeider om 
nærmelser. Kontroll finnes det da vognen farer over Altstådter . Dt . er en sørgelig kjenns- fatteren. En må derfor ha krigsskyldspørsmålet, blant 
ikke i den indre by. Det ville Ring er plutselig alt det glemte gJernmg at mannen med ljå- rett til å sammenligne denne annet det vektige og tungt
også være umulig i denne brølen- der igjen. Her stod hun og så de en. har hatt .en rik høst blant I Roosevelts «Endlosung der veiende arbeide av den ame
de lavine som velter seg brutalt tolv apostler, den røde hane og dø- var e musIkere. Den rå og Deutschenfrage» med Hit- rikanske historieprofessor 
forover. den, og her begynte det med rød- geme~e forfølgelse har knek- lers påståtte tiltak til «End- Hoggan, og hevder for sin 

I hver gate spiller et musikk. malingen. Når var det egentlig? ket sa mange av dem. Den lOsung der Judenfrage». egen del at det ikke var noen 
korps en ny marsj, man hører ikke Fredag eftermiddag, ja, fredag ene ett.er den annen har vi Den eneste grunn til at den som hadde «skylden» for 

v~r det, det vil si for fem dage fulgt bl. en for tid.li~ gra:r. :redtatte Morgenthauplan krigen i egentlig forstand. 
.............................. SIden for fem dage siden La oss ml.nnes dem l mderlIg Ikke ble gjennomført, men Den var hva han kaller et 

hadde ennu intet hendt, da levet takknemlIghet. bare innledet, var e'llers den sørgelig resultat av feilaktig 
Frontkjemperne har hatt råd til å tåle meget ondsin- de alle sammen fremdeles, mam- Hors de Combat at Stalin så hurtig -kastet «brinkmanship» på begge 

net vrøvl og ffI Ise . rna, pappa, barna og onkel Paul vennskapsmasken og den sider. Det fines ingen norsk 

disse å I I ts°r ø g~ d I og alle de døde hun har sett i lø. kolde krig mellom vest og eller tysk oversettelse av 
r. nnsa en gJor es d' f d dl' d ti' blant a t f • 'k Ipet av ISse em agene. re e er død for hundre eller to- øst ble mnledet. Det ble da e enge ske ord «brmkman-

Norge e~n~ed o~ a tatl ~ Også nå står det mange men- hundre år siden. Hvis tsjekkerne tvingende nødvendig å trek- ship». Det ble i sin tid brukt 
kampen m t dert g dS us Il nesker på Altstådter Ring, svært ikke finner en urmaker som kan ke det tyske folk inn i for- av den amerikanske uten-

o e en gang '1 d D 'k .. t ~tørste onde i verdenshisto- mange å tI å og me. en ene mu- repar~re det gamle urverk, hva så? svaret av Rest-Europa. Dr] slimmls er Jo~n Fosær 
rien _ Stalinis l re~ p R dhuset er ødelagt, kan- Da vIl den heslige, onde død bli Veale drøfter ellers spø u es om dette a balansere 

men, som se v sk bo be 11 d h å d . . æ- l . t 'k en Kru.stsjov nu fordømmer. Je aven m, e er et ar st en. e l vmduet for alltid. Det målet om alle skritt som an?~ avgrunnen, l U enri ~ 
Vår tålmodighet med brent her. Den røde farve på for- er tIlpass for dem, tsjekkerne, fører til krig er forbrytel- polItikken. No~ hg~ende var 

makthavere hvis innsats i tauene er frem~eleslys og pen, hvorfor sperret de ikke ganske ser. Hvis så er tilfelle, skriver det so:n foregikk 1 1939 og 
den annen verdenskrig stort men blodet er Ikke rødt len~er, enkelt døden inne før revolusjo- han, har det i sannhet vært som ~kk galt, og førte til 
sett ikke har vært noe å ro e b~odlaken .ser svart ut. I det ltlle nen? Så ville det ikke ha hendt mange forbrytelser i ver- den krIg som mgen av par
hurra for _ har vært s~r. vmduet tIl det urgaml~ urverk noe. denshistorien - også efter tene ønsket eller hadde reg-
Mange mener for stor! står døden me~ heves ljå. Den~ De omkringstående folk sørger at· Niirnbergdomstolen slo net med. 
__ Frontkjempernes ed g~ng, fredag, VIste han seg b~r~ lover det gamle rådhus. «For det fast Tysklands forbrytelse. Som skrevet: Denne lille 

vil overleve de svingende vmduet og forsvant så Igjen burde man minst la ti tusen tys- Han nevner i den forbindel- bok a~ Veal~ er vel ver~ et 
konjunkturer og det store strak~. Nå står han der og rører kere henge», truet en mann med se Englands og Frankrikes grundIg studium. Ikke mI~t 
skrik fra det herskende sam- seg Ikke. Urverket er vel skadet. neven. Hva han sier mere for- overfall på. Egypt i samar- de som tankeløst og lettvmt 
funn. Hv~ tenkte hun dengang, fredag? står ingen. Like ved siden av beid med Israel i 1956, det ~ar avfur:net seg med de al-

Jonas LI'e a f t d HVIS han ble sloppet løs døden, ham skriker en gutt: «Varme «fredselskende» FN-medl hertes krIgspropaganda som 
v r remsyn a h h d t å em b tt' l f •.. 

han også hørte på sine menn ker vor e ~rksk mange menn~s- pølser! Kjøp varme pølser! Indias overfall på Goa - l ere 1ge se o.r na. IgJen å 
før han formulerte eden, er - og ISJe erne har faktISk Alle må styrke seg så de kan som hadde vært portugisisk age et Versaille ti .ganger 

som VI'l sta· 'p . t ft t sloppet døden løs. Om de klarer hilse den røde hær på en kraftig område Sl·den 1510 og h' verre og mere dynamittladet 
o prelS e era· d d d 'lb k .. -, VIS d t f . b d det nu så store i staten er a sen e ø en tI a e Igjen r I og anstendig måte !» befolkning ingen «befrielse» en e orrlge, ur e med det 

blitt alminneli erk' ent å ~kolen ~ortalte læreren at urverket Martin gjør en omvei, han vil ønsket - stikk i strid med ansva~ enhver har overfor 
være smått og ~vika~ti for IAltstadter Rathaus allerede er til kjøpmannen. Trafikken går FN-pakten, og FN's eget an- fremtIden alvorlig overvet; 
å redde eget k' I g I meget gammelt og at urmakeren imidlertid mot. Han vil kjøre vi- grep på. det Katang de synspunkter Veale sa 

s mn. som laget det sammen med, de dere, men j den trange gaten er forsvarte sin selvsten~g~~ klart og logisk legger frem. 
A. L. tolv apostler og med hanen alle- trengslen så stor at han må snu. Hvis ikke alt dette var FOLK OG LAND 7 
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Med frontkjemperne 
Forts. fra s. 4 nå ! 

'. " ••••• a & • 

- - ----_._ .. 
en ulykke hindret, han grep «Pass opp! Det kommer 
til og oppfanget fallet. Lar- noen der bak». En. skygg.e 
sen Berg brølte av raseri. dukket ?l?P. «Troppsjefen til JUSTISDEPARTEMENTET nederlandske grenseområde., hva som tjente landet best. 
«Når du ikke kan kjøre bur- kompamsJefen !» Ordonansen FOR RETTEN? Til den 12 km. lange strek- i Når det hevdes at Sørafrika 
de du heller blitt hjemme. løp videre og forsvant i mør- Dagspressen driver frem- ning fra militærflyplassen' må bli en mangeraset stat 
Hvis du bremser slik en ket. En skygge gikk krum- deles og maser med den ra- Briiggen til Rhinarmeens ! hvor den hvite ledelse sikres 
gang til så skal du få juling bøyet fo~bi oss, det var Ober- sering av gamle graver fra hovedkvarter i M6nchen-' lengst mulig, så har histori
- -» '- «Var det noe du l scharfiihrer Halvorsen. vikingetiden som har fore- gladbach benyttet den fine: ~n vis~ at dette ikke ~r m~
sa?» Kjukken tårnet seg «Alle gra~er seg ned, gr~v gått på Male i Hustad, hvor gjest en Rolls-Royce som tilillg. TIl syvende og. sl;St VII 
mektig opp foran Larsen skytterhull l sneen, det gar Romsdals mest kjente og dette formål var bragt over flertallet. kom.me tI~ a her
Berg, som med ett slag ble. raskest slik!» Så var han omskrevne gravfelt er prak- med fly fra England. Sam-I ske. NasJon~l~stpart1et for
småtalende : «Jeg mente I vekk. tisk talt jevnet med jorden, men med den angelsaksisk-! følger en polItikk o~ gar~n
bare - -» - «Ja, det vil Da Halvorsen, som hadde En rekke hus i distriktet er glade forsvarsminister von I t~rer en selvste~dl~ utvik
jeg råde deg til også !» vært ved Wiking, kom til oss oppført med sten fra grav- Hassel _ kjent for sin fei- j lmg f~ de fOrskJ~~~g~drrser 

«Gjør klar! - Fremad i hadde han bragt med seg en feltet og det het nylig i et ring av minnet om attentat- og dS re~ d oPf~et o e sen 
skytterrekke !» kamerat som het La:s Arnt-NTB_telegram at «det er forsøket mot Rikets davæ- averes m er; le. 

«Sersjant Fosse, ta med ~en. Lars var en hten fyr, ennu ikke avgjort hvorvidt rende øverste krigsherre _ 
folkene Deres til høyre!» Ikke stort større enn meg, det vil bli reist sak». Vi tip- deltok prinsessen i et stort NY BOK AV PROFESSOR 
Donnerwetter - når har de med rødt hår, men fregner per at det ikke blir, ,siden sommerball for 750 gjester. RASSINlER 
to begy:{lt å si De til hveran- som Bert hadde h~n ikke. det var staten selv ved jus- Til ballet var det tollfritt Den franske professor 
dre. «Jeg går langs feltveien», i • Det var et rent tilfelle som tisdepartementet som innle- som militærtransport innført Paul Rassinier er utrettelig i 
Halvorsen pekte med hån-I gjorde at ha?- landet akkurat det hærverket da Hustad- fra Skottland hummer og sin kamp for den historiske 
den i en retning som vi mere her ved LegIOnen. Ved møn- leiren ble gjort istand til å laks. Så nå kan også vi små sannhet og en kan faktisk 
ante en sa. Det var natt stringen for Waffen-SS må' huse landssvikere. Da den NATO-medlemmer føle oss spørre seg selv når en ser på 
rundt oss. han ha stått på tærne, for de store castroanske forfølgelse trygge på godt pass. For uten de hjemlige utgaver avarten 

I en langt uttrukken rek- siste se~timet::ene var ganske av politiske mostandere tok mat og drikke og prinsesser hva det er som har fått 
ke gikk vi frontalt mot vare I enkelt Ikke. til stede. Under til var en ikke så nøye på en duger som kjent helten denne franske sosialdemo-
gamle stillinger. Der foran en øv~lse .1 Klagenfurt var vikingegrav eller to. ikke! krat, den pasifistiske mot-
blinket det opp av og til. han blItt saret. Kameratene * * standsmann, konsentrasjons-
Russerne hadde støtt frem, hans var dradd videre med SOVJET OG KINA GULLET OG GULLPRISEN leirfangen til å kaste seg lIt' 
langt over linjene våre. Regiment ~ordland, mens I forbindelse med den makt- Ikke bare sydafrikanske, i et så. upopulært foretagen-

Av og til sank vi ned i han landet ~ en eller a~nen kamp som har oppstått mel- men også amerikanske gull- de som å dra til felts mot 
sneen men for det meste reserveavdelmg som tIlfel- lom Sovjetsamveldet og Ki- produsenter beklager seg løgnpropagandaen omkring 
bar ~karen. En ordonans d.igvis ~gsa .leve~e «erstat- na er det kanskje av inte- høylydt over at det er uøko- krigens hendelser. Han har 
kom løpende efter oss. J e.g n~n~>: bl var bngade. Fra resse å notere seg at først- nomisk å mine gull til de nå- nå i løpet av de siste femten 
hørte hvorledes han ropte bl dIVISJonen hadde man spo- nevnte er den største asia- værende priser, bekrefter en år arbeidet utrettelig under 
Halvorsen: «Bataljonen an- renstreks sendt h~m sammen tiske makt med to tredjede- artikkel i New York Times. personlig forfølgelse. Mange 
griper fra venstre flanke av. med Ob~rscharfu?rer ~al- ler av sitt territorium lig- «Sydafrikanerne beklager seg av våre lesere-k-jeftner gep 
Der gåJ:" ~~rste og tr~<3:!ekom- vorsen til Batallo?-. V~k:~ ~.,pj.,. .• d.Øtisk;:".,tPWm. oy~r. at de)l~ presset .hardt tyske oversettelse av hans---
pani frem,IjerQenar fordelt som l:to:rdl.uann. Der Vlrr~t Dette utgjør 39010 av Asia. yed stigende omkostninger bok om Eichmann-saken 
seg troppsvis og de andre, han omkrmg en stund bl Men på den annen side ut- mot gullprisen, som er fast- «Was ist Wahrheit» og nå 
bortsett fra dere går i reser- .~an landet;y;ed gr~ppe Fo~se. gjør Sovjetsamveldets inn- satt til 35 dollars pr. ounce. har han på et fransk forlag 
,vestill~ng le~g:r .i>ak.». • . :a;a~ var eg~nthg en stille byggertall i dette område. D~t er gjentatte ganger blitt sendt ut en ny bok, som nok 

Kamplarmen ble stadIg fyr nar man Ikke kom ham 60 millioner bare 3 Ofo av reISt krav om en høyere gull- kommer til å vekke opp-
tydeligere. «Først må vi sten- f~r nær. 1?erfor hadde .haI) Asias samlede befolkning. pris med trussel om at høyere merksomhet «Le Drama des 
ge av slik at Ivan blir lig- gatt omkrmg hos oss l to * produksjon ikke kan oppnåes Juifs Europeens». 
gende.» måneder alt uten å bli riktig FINT SKAL DET V ÆRE uten gjennom høyere profitt. 

De første mg.-salver suste hus~arm. • DEUTSCHE (W'OCHEN- Men hvert år det siste tiår 
hen over hodene på oss da VI grov vart hull say?men. ZEITUNG forteller at prin- har verdensproduksjonen li- FORBUNDETS KONTOR 
Ola slo fast: «Ivan mottar Det ble nesten 50 sentImeter sesse Margaret av England kevel steget, først og fremst 
oSs verdig» .. - .«Se ~er!».- dypt og ~alvannen. meter har avlagt et besøk ved de på grunn av økning i Syd
«Det er artlllenet vart, gItt. bredt. DertIl var. det sa lan~t Royal Air Force-avdelinger afrikas gulltilbud. «Denne 
Det kaller jeg flott ar- som kroppen var. «~ndehg som er stasjonert i det tysk- noe mystifiserende kjenns-
beide !» en gang en fordel a v~re gjerning», sier avisen, «skyl-

l 't t L des åpningen av nye mine-Foran så vi de røde eks- l .en», men e ans. ............................... . D t . f' t . k omrader og fremskritt i mi-
plosjonsglimt og hørte de e VI Jerne av sne as- neteknikken. Til tross for dis-
skarpe knall, akkurat der tet vi foran oss,. s0!ll skjul. FORLOVELSESRING- se fremskritt blir det hevdet 
hvor russernes munningsild Man kunne aldri VIte! Det SPECIALEN av sydafrikanske mineinter-
hadde vært - Svovellukten var slett ikke så liketil i tillbyr moderne, garantert 14 esser at gullmineindustrien 
som bredte seg forekom meg mørket, men efter en times karat stemplet hlndarbeidede nærmer seg sin klimaks hvis 
bekjent. forløp var vi kommet så ringer fra kr. 95,-"::: pr. par. det ikke blir gjort nye fund 

holdes stengt mandage og 
lørdage. Ekspedisjonstid tirs
dag - onsdag - torsdag og 
fredag fra kl. 10 til 15. 

Sekretæren kan bare på
regnes truffet efter forutgå
ende avtale. Telefon: 377696. 

Postadr. : Postboks 3214, 
Sagene, Oslo 4 - Postgiro 
15028. 

Halvorsen var kommet langt at vi kunne legge oss Sender pr. postoppkrav porto- eller prisen blir øøket slik at 
bort til oss. Han fortalte: ned. Prosjektilene som pep . fritt over hele landet. Dess- det kan oppnåes maksiimal F'Ol.K OG LAND 
dvanene har besatt kjøk- over hodene vare innbød uten + 5% rabatt pl grunn- produksjon». Avisen tilføyer 
kenlandsbyen vår. Hollen- sterkt ti.l det. .. prisen. at Sydafrikas gullprodusen
derne kjemper i smågrup- . yed SIde av oss hørte VI de SKRIV EFTER RINGMAL! ter forsyner den vestlige ver
per, det fines ingen sammen- k~lrk~nde lyder ~v spade- Ringene blir sendt straks jeg den med 70010 av dets gull-
hengende front lenger der stikk l sneen fra vare kame- flr bestillingen. produksjon. (African Express) 
fremme». rater. Geværskytterne gravet * 

Fra mann til mann ble or- seg dypere hull. Så hørte vi 
dren gitt videre - ett eller den slepende lyden av leddet 
anet steds fra bakenfor kom i feltspadene da de ble klap-
ordren: «Bajonett på!» pet sammen. 

I mørket klirret det av (Forlsettelse ). 
metall som slo mot metall. 
- «Klar !» - «Klar!» -- Kristne Venner 

Gullsmedmester 

Thorvald A .. Olsen 
SkoIlegalen 20 vI Metodistkirke". 

Bergen 
............................. 

«Her er det ikke i orden.» - Daglig friske blomster 
«Vent, jeg skal hjelpe!» _ Har du lyst til å treffe gamle 
«Klar» ! venner i et åpent miljø? - Blomsterforretning 

«Fint at vi har et mg.» Kristne Venner møte,:; de~ SYN N ø V E L I E 
. ' første fredag hver maned l .. 

Lars Arntsen hadde tatt C Il t· t 43 -Ett . . t l -Kranser til alle pnser 
T t · l L • o e sga e . er en a e . 

ors e~ns p ass .. urer pa o~er det bevertning og anled- FrognerveIen 30, O s lo 
Torstem var. hJen;'-me alt; ning til selskapelig samvær. Tlf. 44 2230 
For en. heldIg. ~lS - a Møtetid: kl. 1930. I 
være pa permIsJon akkurat ' JOOUUOOOUUUOOUUOUUUOOU~, 

SØR-AFRIKA 
«Om 7år fortsatte eksi

stens som hvit nasjon kan vi 
ikke forhandle», sa dr. Ver,.. 
woerd i et svar på angrep 
fra opposisjonsføreren, Sir 
de Villiers Graff. Nar oppo
sisjonen fremholdt at Sør
Afrika var i fare fordi pro
grammet til Nasjonalpartiet l 
ikke tillfredsstille~ utlandet, I1 

så bemerket ministerpresi-. 
denten ifølge «African Ex- I 

press» hertil at Sør-A\f!rika 
i likhet med alle andre na
sjoner selv måtte få avgjøre 

Kieruhowsgl. 5, Oslo 4 
Telefon 377696 

Boks 3214 - Sagene 
Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes 
kontorene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forut-
gående avtale. . 

Abonnementspriser: . 
Kr. 36,- pr. ar, kr. 18,
Fr. h:tlvår i Skandinavia. Ut-
20,- - pr. halvår. - I nøy~ 

tralt omslag innenlands: 
Kr. 46,- pr. år, kr. 23,

pr. halvår. 
Løssalg kr, 1,00. 

Bruk postgironr. 16 4~0. 
Utgiver AlS Folk og Land 
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