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Norsk forfatter med «kontroversielt syn 
på Hitler og samtiden» avvises i Norge 

men kommer på kjent dansk forlag I 
landsmenn vendte' ham ryg-, 
gen? Det er vel ikke så van
skelig å gjette i dette me
ningsterrorens og det ens
rettede tøvs land. Han hadde 
som MORGENBLADET 
ganske riktig bemerker, gitt 
uttrykk for et «kontroversi
elt . syn på Hitler og samti
den». Og noe slikt kan na
turligvis . ingen tillate seg i 
Norge. Bokens tittel er «Der 

SVEN ERIK DAHL 

er en hage ved alle kors». ås 
MORGENBLADET's \ med- I. 2. S ~art en «folkemengde» I tasjon og uintere~ert i bevisfør-

arbeider hadde en samtale Enhver dyreart har sitt har konstituert seg. foregår der en sel. 
med den unge forfatter og bestemte adferdsmønster, ;<utjamning»: intelligensnivlet 4. Hvordan suggereres en mas
skildrer ham slik: «Hele som er eget for den og som I inner sitt likevektspunkt i «felles- sepsyke ? Ved hjelp av voldsom
skikkeisen preges aven ledig d:n følger rent instinktivt. I ~evneren». :t~~rdsmønsteret ~e- me overdrivelser, forenklinger, 
spenstighet, en slags sjelden Således også mennesket, hvis s emm~s ve Je p av suggestIOn sort-hvitt-kontraster, kategoriske 
k b'" k t' adferdsmønster gjerne arter og Smltte. «I en mengde (masse) påstander, og fremfor alt gl'enta-

om masJon av on men- h f er enhver føll og handling 
tal selvfølgelighet og norsk seg som va pro essor. E' ed~e'd gelsen, den ustanselige gjentagelse 

. naturkraft». I det hele gav G j e l s v i k elskverdig kal- Sml l ttsom. tmlvI som er opp- av stereotype slagord og doktri-
artikkelen l'nntrykk av at te massetoskeskap. s ukt aven mengde kan begi ltd f d ni' handlinger som er i absolutt mot- ner. se en or en persa 1ge og 
bla~e:, næ~et stor sympati. _. . I. ~~: _. _ .st!i,~ med hans karakter og vaner. derfor ansvarlige viljesavgjørelse 
for de~ unge fOtfa~ lo an En fransk VItenskapsmann Det bevisste individ er totalt for~ pl grunnlag av forp.uftsgrunner 

MORGENBLADET lbragte fall var det forbausende a se satte seg som oppgave å stu- et d ts T k' l trer overtalelse og omvendelse 
nylig en interessant artikkel det blad som haordnakket d kl l l' .svunn , e VI Je og s Je neevne gJ'ennom suggestion og føl Is 

o. ere og ar egge reg ene l er tapt». «Isolert kan en mann . e es-om en «norsk boksensasjon i vegret seg for a mmnes for- denne naturlov. Han kom til være et kultivert individ, i en smitte. 
København». Den beretter fatteren Karl Holters død følgende resultat mht d h b b 5. Karakteristisk for massepsy-
om en ung norsk forfatter med noen ord uten å kny hva han betegnet' som' d'en' mkaeng.e er han deln . ar.nktiar,. en 

d S E 'k D hl' kk l'k k' s pnmg som an er mstl vt.» ken er de voldsomme følelses-
ve navn ven n a try er SI e « ontroversl- kollektive psyke (g]'enmtt . .. Il b~ å messlge svmgnmger me om ytter-
som med sitt manuskript elle» synøpunkter som de efter MORGENBLADET) . 3. N r et antall individer er ligheter. Alt efter suggestionens 
hadde vandret fra forlag til Dahl gav uttrykk for. 1 D k Il kt" k få smeltet sammen til en kollektiv art er derfor en folkemasse i like 
forlag i Norge, men var blitt Vi gjengir ellers av bla- . d<~ :d ~t( t'lenå fOI e t Ivke psy he dr enhet og «massepsyken» er opp-

10 lVI e l ø e en e og an - høy grad i stand til å begå de 
avvist overalt. Til og med dets samtale med forfat- l å åt 'h l f k" l stått, mister individene uansett 
temmelig uforskammet. Så teren: l~ p f en md e måsomt erh e t ~rsd)~d- intelligens- og dannelsesnivå aU mest bestialske grusomheter (Bar-
h dd h h 'd t'l Ig ra en e vert 10 lVI '1 k" k . tolomeusnatten, septembermyrde-

a e an enven t seg l - Min tese er at den kolde kri- "Il f l t k h dl li h' evne tI ntls e reservasjoner VI e ø e en e og an e Pil VIS riene) som å legge for dagen 
det kjente danske forlag gen ikke begynte i 1946, men i d t 'l tt t'l l overfor massesuggestionene. «Mas-e var over a 1 seg se v» selvutslettende offervilJ'e, dødsfor-
Hans Reitzel og hadde 'om- 1917. Den russiske revolusjon . sepsykem> er bare mottagelig for 

k å aktende heroisme eller blind pa-
gående fått boken antatt. skapte en ny situasjon i verden onkrete, h ndgripelige, ~ enkle og 

Hva var det så i veien med og gjorde Russland til et makt- sterkt affektbetonte fantasibilleder nikk. 
denne norske forfatter hvis politisk kraftfelt som verden siden mulig å forstå fascismen og nazis- uten logisk sammenheng og for 6. Den suggererte folkemasse 
talent straks ble oppdaget av har dreiet seg om. Kun på bak- men som fenomener. Den ytterst generelle påstander som slutter fra er efter sitt vesen intolerant og 
danskene, mens hans egne. grunn av kommunismen er det gåtefulle skikkelse. som Hitler i det løsrevne enkelttilfelle. Den er fanatisk: suggestionen fyller hele 
_ virkeligheten var, var bare slave uimottagelig for logisk argumen- Forts . .ride 6 

av den lov som Ibsen kalte «nød-
vendighetens lov». Det nytter ..,~~ ... ~~., ......... '" 
ikke å le Hitler bort fra verdens-
historien ved å si at han var gal. 
Historikerne har i stor utstrek
ning unnveket sin oppgave som 
burde være å forklare oss andre 
hvem Hitler i realiteten var. Eller 
kanskje ikke deres historiske 
hjelpemidler er tilstrekkelige til å 
få ram på et fenomen som ham. 
Det er blitt med mer eller mindre 
overfladiske «facts». Men hvis vi 
i dag forsøker å nærme oss bun
nen av tingene, kan det se ut som 
om Henry Miller får rett i sin spå
dom: «Når de opprinnelige fas
cister er blitt utryddet, kommer vi 
alle til å være fascisteb>. 

- Er De selv fascist ? 
- Nei absolutt ikke hvis man 

(Forts. J. 8) 
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Dødsfall En krigstragedie THOR GISHOLT: 

Direktør Karl Seeland refleks av Guds kjærlighet. E r det noe n som v i 1 
. Derfor hadde Seeland en h i e l p e ? Den døves kontaktproblem 

Det varet sorgens bud- stor glede ved å samarbeide En av døvhetens største ikontakt blir mislykket første 
skap som nådde oss i forrige med b~k?p ~r. Schjeld~rup, En norsk frontkjemper, problemer er kon tak t _I gang _ at det er en ganske 
uke da vi fikk underretning som pa sm Slde satte pns på som såvidt vi' forstår var eller rettere sagt: mangel! naturlig . ting. at. be g!1 e 

t KIS l d plutse- Karl Seeland. Unterscharfiihrer og heter på kontakt. Hver eneste dag I parter må g~engl en tmg ~m a . ar ee an Han var i god forstand en I v e r sen ble under kar:n- oppstår disse to situasjoner l noen ganger, Ja, da var me-
lig var vandret bort. europeer med en stor ånde- per på østfronten såret og som skaper kontakt: «å for- ; get nådd. 

Heit uventet var det vel lig horisont, var i mange år ble helt blind. Han har efter stå andre» og «å bli forstått I Alt for mange mennesker 
ikke, for han hadde skrantet direktør for et. verdens- krigen vært anbragt på et av andre». i ser på døvheten som et han
en ukes tid, hadde overan- firma i Berlin og hadde for- tysk pleiehjem for krigsin- Den døve selv har ofte; dicap som hin~er et men
strengt seg på. en lengere retningsforbindelser . over valider.Han lider ingen øko- små krav til kontakt med ;neske i å forstå tale og opp
reise til utlandet. Og i de~ hele verden. Og med sitt nomisk nød, men da han in- hørende. Han er vant til å; fatte lyd. Mange tenker som 
høye alder han v~; .født l skarpe judisium og intE;llekt gen familie og ingen kontak- være «utenfor» og er glad iså at «hvis. bare k~ntaktpro-
1878, ble nok påkJenrungene kjente han det internas]ona- ter har i Norge føler han seg for den lille kontakten han blem~me blir løst, vil de døve 
for sterke. le og overstatlige renkespill ensom og nedfor. For en tid får. _ Men han har behov bli· Som høren?e _ lærer de 

En pleier si o~. særmerkt,e og intriger bedre enn de I siden forsøkte han efter for kontakt, for gjennom bare å ~ese ~a leppene. og å 
personligheter nar d~ går til fleste nordmenn. meldinger vi har fått fra den kontakt med andre utvikles tale , vil de ikke ha proble
hvile at deres plass ikke kan Overalt var det Karl S. ee-.\ tyske . hjelpeorganisasl.·on mennesken.e kulturelt og ån- mer i det hele .. tatb. _ Den
Irlles og at de er uerstatte: lands oppgave, formulert i ~ HIAG å· begå selvmord. delig. Hørende får kontakten ne mAten å tenke. på . glem
lige. Om dette uttryklt over lite vers, å spre lys og håp . Er det noen herhj~mme «gratis» gjennom øret _ den mer helt den innflytelse 
hodet bør benyttes, så høver Du kan sende en smule solskinn som vil sende ham· hilsner døve må «arbeide» for den. mange års døvhet har på det 
det godt når det gjelder til dem som i skyggen gir 'ogoppmuntrerid; ord .. ~ Og ikke bare de~ døve, <?gså vo~~de. menneske, på .hanø 
Karl Seeland. . om bare en liten stdle kanskje. noen smaga,,:er, ~den hørende ma «arbelde» ~tvikling!. haI$ følelse~es-

Han var som mgen annen . til hjertet nlr. vil det være en V1r~ehg når han skal ha kontakt med SIge stabilItet, på hans b1eg-
de vergeløses .venn <?g for- so~ lOn . barmhjertighetsgjerning. den døve. nelse av kunnskaper. 
svarer, en veldig forkjemper Vl takker Gud for slike Hilsnene måtte i tilfelle Det som skjer når en døv Dr. E. S: Greena~ay (Eng
for sannhet og rett, en hater menn som Karl Seeland. Nå avfattes på tysk; da Iversen møter en «ny» hørende, er land) har l en br?BJ!re skre
av all løgn og legendedan- tynn~ det re~ene. Og så jo er avhengig av at syke- ikke noen forverring av den vet: «De som gar 1nn for å 
neIse. Tusener kan takke vil VI få lov. til å lyse fred søstrene leser opp for ham. døves situasjon. Han!, er og undersøke døves ~ro~lem.er. 
Karl Seeland for det han var over hans mmne. Adressen er: Kriegsinva- blir døv. Men de hørende vil oppdage at det l ~rkelig-
for dem i sorg, og motgang, Hans Egede Nimn. lide Iversen, Heilstiitte Siich- har vanskelig for å oppfatte heten er en hel sene med 
nød og fortvilelse .. H~ kor- . teIri,. Krefeid, Rheinland, hva den døve sier og mener. handicap : . 
respondanse ~ar lIke til han '" Vest-Tyskland. Dermed starter de. sitt be- 1.) IntellektUell «underer-
flyttet opp til ~n større. og! Også FOLK .OG LAND's __ o kjentskap på like ~ot .. Et gjen- næririg» ~om. følge a~ at 
høyere oppgave l. Guds rike, I redaksjon vil på denne måte Bernard Shaw sidig «arbeid» ma til for å den døve ikke kan ta lmot 
så stor at den l~et all.er- I gjerne sende Karl Seeland skape kontakt, det kan være de stimulerende tanker de 
mest. på en større l:r:dustnelll en siste hilsen. Han '\Tar vår Ser at mitt lille inserat av tungt for begge parter, men hørende får gjennom tale-
bednfts forr~tningskorre I gode venn og medarbeider 10/6 er kommet inn i avisen. kontakt kan oppnås. . språket. 
spondanse. Da?lig sa~t Karl I gjennom mange år og bort- Dessverre er et pa:- linjer . Først og fremst gjeld. er 2.) Sosial bew:ensmng...· ved 
Seeland ved 51tt skrivebord sett fra artiklene som han i Hertugen av Warwlcks re- det at den døve selv akse~- at den døve ~e. fullt ut 
~ppe P~ Norru:e Toten ved gle~et leserne rne~sendte .p1ilqt,falt ut.;" .... ' .. ,terersin skjebne, og .det Vil fo~tår det alminnehge tale
sm skrivemaslcin og sendte h~m oSs også titt og' ofte Der skal stå: « .. 'På Eders i han i de aller fleste tlUeller. sprak. 
ut Sine hyrdebrev og sine oppmuntrenqe ord. Det siste sprog betyr en som forråder Når da den døve er innstilt 3.) Ustabilt følelsesliv ved 
trøste~de . og ~ormanende brev fra ham fikk vi en må- en falsk, bedragersk og svi- på å leve et naturlig liv så at den døve ikke kan gi ut
brev til sme utalhge venner, neds tid før han døde og i kefull person .. I vårt land godt som mulig i ~unn trykk for sine tanker og 
som h~n underholdt en det beskjeftiget han seg le- betyr det ganske enkelt med sine hørende omgtvel- !følelser. . 
mangeång k~rresp?ndanse I vende med FOLK OG en person som ikke i ett og ser, er det neste skritt a~ de 4.) Moraloppfatningen. blir 
med. Her tør Jeg fa nev?e LAND's økonomi og dets alt nærer ærefrykt for våre hørende tar naturlig og like- hemmet fordi den døve ikke 
at han som. en levende kris: fremtid. engelske interesser». - til imot ham. Hvis de høren- oppfatter sosiale normer og 
ten fulgte mteressert med l A. S. de vet at den døves språklige tradisjoner og de mere ah-
kirkens virksomhet og det er handicap skyldes den van- strakte egenskaper (takt, 
vel knapt en l?rest eller. ge- Rolf Ruyter SIGNERTE ARTIKLER _ skelige språktilegnelsen :- hensynsfullhet .o.s.v.). 
neralsekretær l noen knste- at den døve ikke føler seg 5.) Læremessig forsinkelse 
lig organisasjon som ikke har Fhv. stasjonsmester Rolf OG INNLEGG pinlig berørt om et forsøk på på grunn av den døves spe-
fått en meget åndsfyllt Ruyter er avgått ved døden, kk f f f tte ................................... sielle· vanskelighet med å 
appell ofte i en meget kraf- 68 år gammel. gir uttry or or a rens lære. I tillegg til språket 
tig og pregnant form .. For Ruyter gjennomgikk gra- mening, men den faller na- l"kh t for loven og alt annet må han l~re 
Karl Seeland pa~et. lkke dene i jernbanens tjeneste, turligvis ikke alltid i ett og I e seg spesielle kommunika-
sine ord og ~er Inn l vatt. de senere år som stasjons- alt sammen med redak- Så heter en hevdvunnen sjonsteknikker (tale, munn-
Og alt han gJorde og skrev mester i Østerdalen, til han sjonens passus i alle siviliserte sta- avlesning, tegnspråk m. v.). 
var diktert aven grenseløs ble «utrensket» under det' ters lover. Også i den norske 16. Økonomisk begrensede 
kjærlighet til folk og land, store rettsbruddet i 1945. J:II J:II AI .. M ........ JO JO JO .................. ';f grunnlov. Håndhevelsen a,; muligheter fordi yrkesval-
selv om han som en Israels Våre lesere og Forbundets . . lovregelen kan det være sa get er begrenset. 
profet ofte måtte være. en medlemmer vil vel imidler- FORLOVELSESRING- som så med .. «Da~bladet» 7.) Begrenset mulighet for 
refser. Karl Seeland va~ lkke tid helst huske ham :fra SPECIALEN hadde for en bd slden en estetiske oppleve~r, fordi 
medlem av N .. S. men ~ F?r- hans lange og trofaste arbei- tillbyr moderne, garantert 14 stor ~erspaltet l~er, hvo~ den døve ikke har den 
bundet for SOSlal opprelSrung de som Forbundets bokhol- karat stemplet hlndarbeidede det l en promll.les~k. l hørendes meningsfylte og 
var han en av de mest. ak- der og kasserer inntil 1959. ringer fra kr. 9S,- pr. par. forbindelse med bllkjønng gledesfylte bakgrunn av 
tive kjempere for savel Ruyter var gammelt NS- Sender pr. postoppkrav porto- falt en dom som ef:ter lydopplevelser». 
sannhet og rett. Hans største medlem fra lenge før okku- fritt over hele landet. Dess- «DAGBLADET»'s. menmg De døve er forberedt på å 
sorg i livet var det r~tts- pasjonen og han bevarte sin uten + '0/0 rabatt pl grunn-. stred mot satsen «hkhet for bli sett på som «rariteter». 
stridige landssvikoppgJør~t tro og sin livsinnstilling prisen. loven». Og bladet var dypt Fordi de brUker tegn. Fordi 
fra ,1945. Og ett var særhg gjennom all motgang og for- SKRIV EFTER RINGMAL! rystet. Og vel m:a rette. stemmene deres er anderle-
ondt for ham å døye, .det var følgelse. Hans indignasjon Ringene blir sendt straks jeg. M~n når det såkalte r~tts- des. Fordi de reagerer og 
at det. norske ki:kefolk over landssvikoppgjøret og flr bestillingen.· oppgJør er på tale, .da er lkke tenker på en annen måte. _ 
kunne ga god for snikm~d alt dets vesen var frisk og samme t;;ad så fmt%f~len:~ Når en hørende for første 
og ~ikvidasj~ner under o - levende og gav ham energi Gul J s med m e sle, Bruddet. er er av :. ~n at gang møter en døv, da vil 
pasjonen, slik som Berggra'\T og evne til innsats· for sann- Thorvald A. Olsen· anne~ størrelsesor~ t g er han tro den døve er en «ra-
og ~allesby anbefalte lå de åt. t hetens og rettens sak trass i Il Il dke~ed~ e;r:~~~~~fJb~dd på ritet». l virkeligheten er han 

Kirkens oppgave p e sykdom og personlige van- Skott'g4ten 20 111 Metodist i, ,ti. S J en «likhet for loven» er ikke det -:- hans måte å være 
høyere. plan, mentJe Seeland, skeligheter. De. siste år levet Ber gen :r~ert. Ingen tør vel nu på er bru;e .et resultat av alle 
-dens tJeneste skulle være en han stille og tilbaketrukket. benekte dette brudd av stort de handicap. so~ er nevnt 

Ruyter var et godt· men- A,kitekt format. Det er et lovbrudd ovenfor. Alle diSse (unntatt 
neske, . som efterlater seg HUS TAD og et maktmissbruk av di- r:z-. 6~ har den døve hatt hele 

FOLK OG LAND mange venner. I B.erumsvn. S ~ ø. Ullern Imensjoner. ISltt liv ___ der f O rer han --...:==--=-=:....==------~:-::=-:-:::-=-:::-;~~;;,;;;;_;~ Telefon S, 6129 - Oslo Bi. R. annerledes. FOLK OG LAND LØRDAG 12. SEPTEMBER 1964 . 
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,,---- FOLK OG LANl) 
UAVHENGIG UKEAVIS 

Red akt III r, er: 

ODD MELSOM. ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

--~I 

I 
Drabelig innsats for retten 

Falt i øst i kampen 
for Europa Tidens tros

bek j e nn el s e 
En lærer ved ,den høyere tet er gitt, den ene blir kas

skole 1. Namsos har til lan- tet på dør, de sytten blir sit
dets største avis sagt tyde- tende., Hadde mannen gitt 
lig fra at han ikke tar av- uttrykk for et' marxistisk 
stand fra Vidkun Quisling livssyn, - se han fulgte ti
og hans livsverk. Dette har dens strømninger. Hadde 

Det er velsignet å se hvor opptatt en her i landet er av til følge at 17 av skolens han bespottet Gud og Hans 
A forsvare rettens sak - i andre stater. Dessverre finner 20 lærere i protest ',Sier opp I hellige" ord, -, se d, et vitnet 
en intet av denne edle innsats når det gjelder de påtage- sine stillinger ved skolen. om en dyp pedagogisk for-
Dgeog himmelropende brudd på lover og på all anstendig-' Student og løytnant i De hevder at lærergjerninglståelse og innsikt, og det 
'o, '. .' •• Waffen SS Andreas Haar- i Norge er uforenlig med et ville virke befordrende i hans 

het som .har foregatt I Norge I forblDdels~ med det polItis- klou --:-' falt i kampen for nasjonalsosialistisk livssrn:" lærergjerning. Men dette! 
ke oppgjør en maskerte som et rettsoppgjør. Europa april/mai 1945. Haar- Nå behøver lærernes pro.:.; I panser og plater alle brø

Som det het så smukt i en kronikk i AFTENPOSTEN klou ble 23 år gammel. Un- testhandling ikke å være ut- dre av, den ene, sanne tro ! 
av professor Edvard Hambro om den inte1"liasjonale juriSt- der ~baket~ekninge~ .fra trykk for mall!lSmot, sp~- H~a 0;rdet og kirke betyd-

, k . . • . " ',',,' byen Tirana l Albama :fikk get ut fra en dyp og hellIg" de l Mlddelalderen, det, ~e-
,OmmIS],On, så har JurIster «et større ansvar for rett og Andr dr d . :"'dr b'" D .'. tyr programmet "og partiet , , ' ' , . eas or e om me sm.&.11 e over eVlSmng. e nSl- , , 

orden enn noen annen JrUppe av medmennesker. Junstene tropp som aniergarde å sin- kerer jo ingen ting, resulta"; før dagens mennesker. Den-
har ikke lov til å sitte stille på sine kontorer, eller på dom- ke bolsjevikstyrkenes frem- ' gang, bekjente man sin hel-
mersetet eller på et universitetskateter og stelle sin jobb. marsj og dekke sine kamera- lige tro, og slo ned de aru:"er-
De må og skal gjøre en aktiv innsats for rett og rettfer-ter. Efter heftige og forbitre- ledes tenkende .. I dag bekJen-

• ., . .. . de kamper hvor fienden led D en a Il i e r te' ner, man seg til Gud Demo-
dighet. De har ikke lov tIl å sItte UVIrksomme hVIS urett store' tap, , falt han sammen kratiet, ,det vil si Folkede-
øves». med sine menn. En fiendtlig ok k U P a s jon mokratiet, til Hans Ord, ma-

Den organisasjon som disse vakre ord var myntet på kule gjorde ende på hans mestet og programmet; og 
foretrakk «å sitte stille» og å anse uretten liggende uten- liv. Han falt på sin post tro- å V Nor g e til ~ans kirke, parti~t. Alle 
for «sin kompetanse». Den toet ISkynsomt sine hender og fast til det siste. b~kjenner.ae seg" til ,dett~ 
h • ' '1 • k d li b k' d" Georg Stray rt riket av denne verden. enVISte ti SID nors e av e ng av urett e Jempen e JU- 4 Det har som kjent væ 'prestene lærerne ,juristene 
rister representert ved generalsekretæren i Den norske påvist i FOLK OG LAND, journ~tene og' nærings.: 
Sakførerforening. tid da overtredelsen ble be- blant annet av overrettssak- livets menn. Som kirkens 

Her kunne det i lSannhet vært en anledning for gode ,gått». . fører H~l1ikSbeln at løden tyske Herre og grunnlegger en 
. . .. Burde Ikke det norske okkupaSJon e av st aven gang sa: Følg meg I og 

norske menn - td og med JurIster - bl å tre frem for folk ibefattet de norske po- alliert okkupasjon, noe som k t d ddt h l 
tt sak d å l f li å b · Ik • d '1 ' N reve erme e e e re ens ve ø te tt p Je en I et egne øye b av- litikere og de norske jurister naturligvis utelukker at or- menneske slik sier i dag 

veks~ fra flisespikkingen i det sørafrikanske. ~en nei - ! ved deres offisielle :represen- ge ble betraktet .som .krig- Demokratiet: Gjør min vil
også dISSe norske rettens menn og urettens lDDSkrevnel~nt,er, føle seg f"orplIk~et ~ føre~de. efter kaPltul,asJ~,nen, je! og krever også det hele 
bekjempere vegret seg. ' ,. ' a ,forsvare ~eAAe høybd«:lig 10., JUIU, 1940. I enartt~el menneske", Kast ikke-:demo-

, . • •.• .. vedtatte menneskerett like i MORGENBLADET for 27. kraten utenfor i mørket hvor 
Og, dog har JO I all fall ~loJur1Stene I SIn bd felt .en vel om den brytes j Norge august cC. J. Hambro mot der er gråt og tenners gnis-

hård, dom over hele rettsoppgjøret som Sakførerforenm- som utenlands? Hjemmefrontledelsen» av sen han har ikke den demo
gen nå tier til. Det er 'Vel kanskje mange som ikke lenger i Og at den er brutt her' overlege Johan Scharffen- kratiske bryllupskledning på. 
husker at det i 1948 ble sendt rundt et spørresskjema om i Norge det har professor berg bekreftes dette, idet Det er ingen grunn til å 
landssvikoppgjøret til samtlige jurister i Oslo, og at ca. 150 ~aD?-bro, .som talsmann f?r Sc~arffenberg blant annet forhåne de sytten lærere i 

. o Justiskomiteens flertall bl- skriver: Namsos de gjør kun hva 
av dem også svarte på spørsmalene. Resultatet var at pres- fulle bekreftet i Stortinget N '1 8 . k . D kr' t' t d til' F l 

o •• .' «atten ti . mal apl- emo a le, e v ~ . o-
sen matte konstatere at det gjorde seg gjeldende «en opp- Han erklærte der som kjent tulerte den tyske militære kedemokratiet krever av 
siktvekkende utilfredshet» med «retts»oppgjøret. Vi siterer at det «den. gang ble ansett ledelse på Lillehammer til dem, de bekjenner i skrift 
fra pressemeldingen dengang: «En rekke av juristene hev- for nødvendlg.å anve~de lo- representanter for de alli-IOg tale sin mennesketro, 
der at det er ikke noe rettslig grunnlag for rettsoppgjøret vkreneft med. tdlbak~IV1rkefnde erte, derved ble den tyske og med profetisk styrke slår 

. , \ a , og Jeg' a ti at or- okkupasjon avløst aven' de fast at lærergjerningen 
og at § 86 Ikke er anvendbar på størstedelen. av dem som klaringen på dette var at all' t kk ' . . h uf nl' d . , ler o upasJon l en- er ore 19 me en nasJo-
er blitt straffet og dem som fortsatt straffes efter den. - ~an mente, lSærlig hjemme ,hold til avtalene av 16. mai nalsosialiStisk livsholdning. 
- de fleste tiltalte er dømt på forhånd. - - Svært I Nor~e, men ?gså de norske 1944. Denne milde okkupa- Storparten av landets ung
mange hevder også at det moralske grunnlag mangler, og ~Y:dlgheter .k uttn;:t, t.~t sjon som almenheten knapt dom lusker inn og ut av 
mener at rettsoppgjøret er blitt brukt til å avvikle "opp- VI kekn li~ang I fef b ad fe I A- var oppmerksom på, ble skolestua de første tyve år 

stre e ge stra e u or 'tt 7 . . F rnt d av sitt liv Den holdning de 
lagret hat og forbitrelse" på en måte som er en "skjensel kunne ramme alle dem som °fikkPP81N . JW;U' f lØ 1 l ~ unge der innprentes kan ut-
f o " • l b dåd måt orge sm u e se v 
or vårt rettsapparat - - - - JurIstene bruker se v ut- ur e ram~es p en. e stendighet tilbake». trykkes slik: Skjær pent 

trykk som "pøbelaktig", "svineri", "skam og skandale" om de burde bli rammet». . av osten, det lønner seg t 
rettsoppgjøret». 'Hvorefter den samme herr . Når det g)el~er denne Vær .endelig varsom med 

. . . Hambro, som skrev så vak- S1ste anførsel, sa kan den kruttet det er me et farli l' 
SIden den gang har meget vann rent I sJøen. «Retts»- kert om juristenes spesielle utvilsomt dras i tvil. Det er D ' k g f gil' 
. t blitt 'bb t f d Il . t d' h t lik til o. akti . all f Il k' ., g enne magre ost, ører t oppgjøre er n e or et a er SIS e ansten 19 e ens!» t a gjøre en V l a en JennsgJernln i at lærerne stadig må prote-

og lovmessighetens fikenblad og det er dynget dokumen- Innsats forrett og rettfer- at engelskmennene beholdt: stere for ikke å do bort 
ter og bevis for dette på b;rdet. Men generalsekretæren dighet, stemte for å vedlegge Akershus festning et helt år I ungdommen finne;ne utløs~. 

. uretten protokollen! efterpå og også ellers skal-I . ..'.. . 
i Sakførerforemngen anser fremdeles denne urett som Og nå får han altså godt tet og valtet som de ville'j mng .for sm hvstrang: l bil-o L___ k 11 d' så hJl-dt 11 d • 19"8 f l" d . o • • tyven slagsmål og bande-
UIUIlt o eger ømte lir a ere el.. or 19gen e følge av SIne bade Interna- Ja er denne «milde okkupa-, '. kB ~ 
utenfor foreningens kompetanse og interesseområde. " sjonale, og nasjo,' nale jUri, diske sj~n» op,pgitt den dag i dag? 'I VIrDeo eetb'al t' st, t' 

k Il db k · I Nå "dl rt'd d tt 'kk n v r e pro e er I-Det er kanskje på sin plass for nok en gang å av- o eger og me e Jemp~re, er lIDl el' e e l ,e. dens livsholdning. Få er de' 
d~kke svindlen og uretten å peke på at FN 29. oktober 1948 a~ uretten. Me.ns de osloJu- hovedsaken., Den er at, et l~nd som tar nisteskreppe på 

, '. " , • rIster som alt I 1948 karak- som mågodta en okkupaSJon vandrer ted 
vedtok efterfølgende - I p~agraf9 i menneskeretbghets- teriserte «rettsoppgjøret» av sine «allierte» naturligvis ~gg" ' avs ol! 
erklæringens artikkel 32 - bare AU$traDa og Ny Zeeland som en skam og skandale på ikke kan ha vært krigføren-, ~e~~r k og faller pa, 
stemte mot i komiteen, f?r menneskerettighetene: «Ingen sine spørr, , es~jemae~ i det de, og en ekSilregje,ring som I y sanse. "A. D. 
skal ansees som skyldig 1 noen straffbar rettskrenkelse for dulgte, nå tIer og ) steden I må undertegne en avtale om 
en h~dling elJer en unnlatelse som ikke betegnet en sb-aff- gjør en dra~elig inns~ts ved I slik okk?pasjon. ~r ingen ••••••••••••••••••••••.. 
b t d ls ft' I' d ts 11ft . t asJ'onal' å underskrIve ufarlIge og selvstendIg regJerIng som TANNLEGE MAAMOEN 
" ar over re"e.e e ,er an e e er e er. In em, , karrierehemmende protesterJkan påberope seg «parlamen.. HanslunJgl. 2 
rett på den tid den ble begått. Heller Ik~e skal. det I mot sørafrikansk håndhevel-tarisk nødrett» på vegne av 
idønunes strengere straff enn den 'SOm kunne ilegges I den se av retten. den norske stat. Tlf. 444333 
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Med frontkjemperne' på østfronten OLGA BAREN Yl : 80 

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

ANGREPET 
(Forts. fra forr. nummer) 

alt fått forbindelse -- nå må 
det få utvikle seg litt til. 
Hittil har alt gått bra», er
klærte Oberscharfiihreren. 

Bak oss hørtes larm av 
kjeder og svære motorer. 
«Er det pansere, Oscha ?» -
«Pansere? Nei, det er storm-
kanoner. Panserne er ikke 
her, de er alle sammen oppe 
ved Schliisselburg !» 

Prag • 
1 

En roman om pragerrevolusjonens dager 

i 1945 

«Er det noe på ferde der Hundrevis tramper rundt på sammen over denne vits. 
også? » noen røde filler, brøl.ende som «De kommer, de kommer alt» 

«Russerne vil støte gjen- ville dyr. Fillene var ennu for en tordner det fra alle gater og aIl~ 
nom den kilen vi har drevet halv time siden den unge artist løper til Wenzelsplass. De kvin
·frem til Ladoga, dette her Rosita BeIla. Da hun hadde skutt nelige rødegardister som diri
er bare en avledning for å ut den siste patron, lekte hun for gerte trafikken ble skyllet bort. 
binde krefter.» siste gang med døden og lot ham De lar det imidlertid rolig skje 
. Nå visste jeg beskjed: vinne. Tårnet på Theynkirken for deres rolle er foreløbig ferdig
«Derfor flyene igår efter- ble sirkuskuppelen, den morkne spilt. 
middag!» «Du legger vindusramme trapesen. Da hun Midt på W enzelsplass står den 
merke til alt også !» var fem år gammel våget hun det ene bil ved siden av den andr.e. 

Igjen lå vi alene. «Lars, første sprang uten beskyttelses- Også Martin lykkedes det i siste 
. legg inn et bånd» - «Klar!» nett. Det var salig og uhyggelig øyeblikk å komme gjennom. Bilen 
. Jeg skjøt. Lyssporammuni- på samme tid da manesjens sand hans står i første rekke, like over
sjonen nådde de russiske raste opp mot henne. Men så var for Palais Koruna. Straks klatrer 

. stillinger over hodene på den svingende trapes der alt, et de omkringstående opp pl bilta
hollenderne, eller det jeg an- grep - og manesjen stod igjen ket, og også de andre bilene er 
tok for de russiske stillinger stille og artistene applauderte. blitt til tribuner. Mengden på for-
efter munningsflammene. Aftnen efter forærte faren henne tauene brøler øredøvende. 

Foran oss fortsatte roen,' en kanin. Han hadde stjålet den, «Leve den røde hær! Leve den 
dere. «Det er en hollender, tilhøyre øket kamplarmen, det lille dyret skulle spises opp av røde hær !» 
han vil frem til kameratene det virket oppflammende. kjempeslangen. Kaninen var Rosi- Og den røde hær kommer. Fra 
sine der foran». Hadde de glemt oss? tas første egne dyr og hennes før- Kruttårnet over Gravene til Wen-

Tilhøyre hvor det norske «Hvor langt foran ligger «Hvorfor blir vi liggende ste store kjærlighet. zelsplass. Tilstøvede stridsvogner 
politi lå, ble det kjempet de?» her 1» Larsen Berg hoppet En bil med to tsjekkiske offi- med tilstøvede, brølende soldater. 
heftig. Vi kunne se løpende nk . • som en frosk forbi oss ba- serer og noen sivilkledte menn Panserne ruller ganske langsomt, 
skikkelser i skinnet fra de «150 meter te er leg, sa kenfor kommer susende. Straks vet meng- de er fullstendig dekket av blom-
mange lyskUler. Når det ble er det e~':1 500 meter til de «Peli deg ned i hullet den at herrene tilhører den høy- ster og ruller frem over.blomster. 
mørkt igjen tr:akk lysspor- gamle stIllmgene vare». ditt!» bnillunet Fosse. ".-1.. este tsjekkiske myndighet, Nasjo- Rødegardistene springer ned og 
ammunisjonen røde baner «Syn.d at russerne .har tatt «Sersjant, det er mørkt frem- nalrådet, Og at de skal undersøke henter de tsjekkiske barn, kjøre 
over himlen. Kamplarmen de. f:u;e ~ravene .vare». --:: deles, ingen kan se noe hvem de blodige filler, som kort med, kjøre med, mengden raser 
overdøvet snart vår egen «Sa, far VI se å fa rettet pa ennu, jeg fryser ihjel hvis før var en dødsens modig kvinne- av begeistring, rødegardistene 
stemme. det.» Lars h:dd~ snudd seg jeg ikke beveger meg, fry- lig skytter på tårnet til Theynkir- løfter barna i været og kysser 

Foran oss var det blitt m?t. meg pa ~lden: «Ved ser av meg bena, og ben må ken, i virkeligheten er. Noen hev- dem. Pansere, pansere, blomster, 
ganske stille, bare fra høyre i V.lkin.g hadde. VI et. slagr~p jeg i det minste - -» der at det overhodet ikke var noen blomster, barn, soldater, unge pi
side ble vi fremdeles be-I nar VI skul~e fikse slIke sake.~ Fosse ble ergerlig: «Til- pike, men Hitler selv, noen vil ker i tsjekkisk nasjonaldrakt, So
skutt. som dette. «Det klarer VI bake sier jeg - hvis vi alle vite at det er fruen til riksprotek- koluniformer, alt rider pa pan-

«Lurer på om russerne er' fint.1;> og vi «klarte det» sammen hoppet rundt slik tor Heydrich, som ville hevne sin serne, man skråler, rødegardistene 
her fremdeles ?» spurte Lars. ogsa.» .. hvorledes tror du da det vil- mann som ble myrdet av tsjekker- stinker av svette og vodka, det 
«Jeg syns det er så rolig Samtalen forstummet IgJen. le gå ?» ne. Undersøkelsen oppklarer i- skader ikke, men fremfor alt 
her!» - «De er nok der, Oberscharfiihrer Halvorsen Det skarpe smellet av et midlertid ikke skytterens identitet, lukter alt av blod. Rødegardistene 
Lars, de gir ikke frivillig k~m tilba~e. «Vi angriper prosjektil mot jern hørtes de sammentrampede filler forblir kaster sjokolade til mengden, ma
opp en fotsbredd russisk nal' det blIr skutt opp tre «Au!» skjelte Larsen Berg sammentrampede filler. Noe fin- horka og sigaretter. Man slåss om 
jord», sa jeg. grønn: rakett:r der b~k:n- med dempet stemme, «For ner mennene dog. En gylden me- de første gaver fra de store rus-

«Det ville ikke vi gjøre I for. Til da ma dere bh lIg- noe svineri - jeg får et daljong, bulket og blodig. Noen siske venner, alle vil ha en suve· 
heller!» - «Aldri! Tysker-

j 
gende. Det kan vare lenge slag i hodet så hele stålhjel- heller brennevin over den og nå nir. 

ne ville også forsvare hver ennu!» men blir revet opp !» ser man i medaljongen et lite Som en røskatt smetter Lilly ut 
bete av sitt land. Vi også !» «Hvorledes går det der «Og du 1» bilde aven eller annen helgen. av vognen og kryper på alle fire 

Påny krøp en soldat forbi bak?» Misjonæren meldte «Meg har det ikke hendt Ingen vet hvem denne helgen mellom benene på tilskuerne. 
oss. «Hvem er du?» spurte seg og spurte om det som lå noe, ikke et hår er krøllet egentlig' er, ikke engang kirke- Martin har ingen sigaretter og 
Lars på norsk. - «Kann nit oss alle på hjertet. engang !» tjeneren som blir tilkalt. «Det kan russerne kaster ut hele pakker. 
verstanr>. Skyggen krøp vi- '«Det har klaffet, de har «Synd!» Misjonæren røm- være Franz av Assissi eller den Folk skjeller og ler, Lilly ler og 

met seg, så sa han: «Hell hellige Rochus, hundenes helgen», kryper videre. Nå er' hun like 
må grenaderen ha - men mente han. ved de skittengrønne belter, slik 
om du har hatt det er vel «Altså i all fall en helgen som l nedenfra ser uhyrene enda hesli
tvilsomt ?» har noe med dyr å gjøre», ler en I gere ut. Men akkurat nå faller det 

«Olsen, hold nå kjeft - fra Nasjonalrådet, og folk ler alle Fortsettes. 
det som skal sies her besør
ger jeg!» brølte Fosse. 

Jeg moret meg kostelig 
over samtalen mellom Fosse, 
Misjonæren og. Larsen Berg. 
Godt at de ikke så fliret mitt 
i mørket. De var alle tre 
prektige kamerater. 

Jeg skjøt noen skudd til, 
så var båndet tomt. 

«Nytt bånd!» - «Hei,so
ver du Lars? Du må gi meg 
et nytt bånd!» Det kom ikke 
noe svar. Hva var påferde? 

------------------------IJeg ble urolig og la meg på 
4 FOLK OG LAND LØRDAG 12. SEPTEMBER 1964 Forls. side 7 
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Fra Skiløperkompaniet Sten Abels Saga o. K.: , 

" • . , kp. ble oppløst, og de har på Mellom Scylla og Chalrybdis 
Krigshistorisk supple~ent alle steder oppført seg til 

eiernes tilfredshet. 
VED ALEXANDER LANGE 

Gu.lter kompaniet sliper bajonettene 

Kompaniet var et meget 
greit og villig kompani å fø
re, som efter at kaptein Abel 
efter litt for stor iver var 
tatt tilfange inne i de tyske 
linjer, fortsatte og gjennom
førte fektningen ved Sving
vold på en slik måte at fi
enden efter offentlige mel
dinger måtte sende 1000 
mann, 3 tanks, 24 panserbi
ler og 50 kanoner for å få 
slutt på det. 

28/4 om aftenen antok 
kompaniet at kaptein Abel 
var falt, og da samtidig ryk
tene om overgivelse i0. 
Gausdal kom, oppløstes kom
paniet. 

Kompaniet disponerte 120 
par ski, 120 geværer, 12 mg., 
7 lastebiler, 5 varebiler, 1 
,personbil, 15' prett ammuni- , 

Ill. 19. - 24. april kaptein Skip- ~jon, proviant for 1~0 mann 
Fra rapport til Ill. batal- perud, 24. - 26. april major ,I 3 dager, 3 fat bensm, dette 

jon av Infanteriregiment ilr. Hertzberg og endelig 26., - 27. regnet pr. 26/~ 1940. Dess ... 
6, sjef: kaptein Olliver april kaptein Smith. uten var det. til kp. 3 dager Uttrykket skriver seg fra uunngåelig. Og disse herrer 
Smith. For 'dagene 11. april Det er nok'blodig ironi når, k~ytte~ fennk Dahl m.ed 4 Homers dikt om, den greske ,har sikkert rett. Det . hjelper 
til 29. april (1940) fremgår kaptein Sten Abel skriver at II mItralJøser. E~ av varebilene sagnhelt, OdysSev~. Dengang ikke stort hva Krustsjov 
at: det har vært sagt (av hvem?) var omlaget til transport av var det meget farllgå seile sier. Han er selv underkastet 
'. ' at kompaniet Abel var en såred.e.· , i det, ,trange sundet mellom dialektikken. Enten må 

Ka~t~m. Sten A~el me~dte flokk udisiplinerte, sivile Kngsrute : Brandbu' - Sicilia og Italia. På den ene Russland gå over til kapita~ 
seg frivillIg for ma.Jor AbIld; gangstere som nektet å lystre V61den - Harestua -'- .Stry- side yar det et forferdelig !ismen eller Amerika må gå 
gaard den 11. april ~940 pa ordre, og vesentlig drev krig ken - Egg~moen - BJørge- sekshodet uhyre som bar over til kommunismen. Det 
Helgelandsmoen, og fikk da;, på egen hånd. Nu når sinne- seter - Ema - Høykorset navnet ,Scylla og på, den el'umulig å skape tillit mel
gen eft~r ordre om p~ ne kanskje er kommet til ro - Lena. - Eina - Gjøvik annen side gikk' det en fryk- 10m to så forskjellige, sys
Brand~u. a .overta ~t kompam forsøkes en upartisk vurde- - Leegard - Vardal - telig hvirvelstrøm som het temer. 
av fnvIlllge skIløpere og ring av kompaniet : Eriks~dberget ,- Biri - Charybdis. Odyssevs seilte I begge disse store ver-
skyttere og med dette hur- ' ' . . . . " Stomlia - Sakisumdalen..- 'enno- sUndet·to an er 
tigst mulig å melde seg for, De fnvillIge 'Var vesentlig Vei ten Se alstad . gJ , .ro", g g . densriker, Amerika og Russ-
k t' Gi rts n • Roa fra Oslo vestkant, Bærum, . s ~ Den ene gangen kom han for land, finns det nordisk be-

aE eI~t J e ,P~ f ' Drammen og Sørkedalen og Sv~ngvold - Skeikampen - nær Scylla. Den andre gan- tonte folk. Disse folkene er 
~y nt aKn... . ens . autgJossh, var alle uten undtagelse tre- Svmgvold. gen kom han bort i Charyb- de eneste som kan skape, en 

sersJan IODlg, sersJan o. d' ' 
Sundstrøm og kaptein Abel nedesportskarermed en usvi- Her forlater vi kaptein IS.. . o fredelig sameksistens mel-
stod for det ytre arrange,- kelig vilje til å forsvare sitt Sten Abels usminkede og De~var altså umulig ~ lom Russland og Amerika. 

t t k fedreland De fulgte enhver hensynsløst ærlige Dagbok, unnga den ene fare uten a Men da må det skapes et 
::~ °t~~ri~n ~:r o~~~ ordre med den lojalitet som s()m våre «historiske» krigs- kommde bOl'tf~' den annen.. system i begge land som 
'eiet skriver Sten Abel. er nødvendig under den slags fortegnere og skoddeskrivere I ag be mner Amerika bygger på det nordiske 
grs ,'k'l k . be forhold Mottoet var til en- selvsagt ikke ønsker offent- seg mellom Scylla og Cha- prinsipp Og målet må være om s løper ompam -' , ... bd' D' t tl gt 1 . 
holdt de sine sivile bukser hver tid å skade motstande- lIggJort, fordi det norske ry IS. ; er, ~ a .: .m~, - to stiore nordisk betonte 

t l d 'g ren mest mulig Efter å folk formentlig føler seg lom en såkalt ImperialIstisk verdensriker som begge byg-og s øv er, mens en øVrIe . , . • kr' .' 'bo k . , 
utrustning var militær. På vært sluppet ut av krigsfan- nødsaget til a dulme og lyst- Igogen, .rger ngo , ger den nye verden sammen. 
grunn av de mange spesial- genskapet besøkte har; de lese seg. i ~ Vi Menn» og and- Efter, Le~llns ,og Marx Men de' nordisk bevisste 
oppdrag de fikk, og fremfor I strøk, og de hytter/garder re dertil Innrettede Qrganer lære. er krig mell<?m .kom- folkene i begge riker er idag 
alt de- mange divergerende; hvor hans kompanis folk vekk fra sannheten, ~om jo munlSmen og kapltalIsmEln undertrykte folk, og den po-
ordrer «de kom i nærheten hadde oppholdt seg efter at FMIs. SIlje 6 ..................................... 4">D litiske makt ligger hos u-
av», som splittet avdelingen nordiske ledere i begge land. 
flere ganger, var de færreste Den' eneste måten til å 
av den opprinnelige stamme unngå en krig mellom det 
igjen da kompaniet Abel kapitalistiske og kristne 
meldte seg for batal- Amerika og det kommunis-
_jonen 26. april. Kap- tiske og ateistiske Russland 
tein Abel vedla sin rap- er en nordisk revolusjon i 
port en rulleliste som viste begge land og inilføring av 
kompaniet i dets fulle oppset- en ny livsanskuelse. 
ning. og s~ik som avdelinger; Men det må vel samtidig 
opprmnelig var. Dette for a innrømmes at den veien ikke 
undgå mi~for.s~elser hvor er særlig sannsynlig i dag. 
ubrukbare indiVider som ble Russland er helt siden 1917 
sendt P~ skauen og hj~m - og til ganske nylig blitt styrt 
ennu gar rundt og pabero- av orientalere mens Ameri-
per seg å høre ~ ~ompaniet, ka tilsynelate~de har vært 
~m Abel s.krev l sm r~pport. et nordisk land. Men bare 

Kompamet. var l det tilsynelatende. Amerikas 
ovennevnte tidsrom under- presidenter har overalt svik-
lagt følgende representanter tet 'de nordiske folk. 
;for ov~rkom?lando~n: 11 - Begge land har arbeidet 
12 apn~ maJor. Abll~gaard, på den orientalske og u-
13. april kaptem Glertsen, nordiske ide at alle mennes-
14. april major Abildgaard, Forts. side 7 
15 ... 17. april major Herman
sen, 18. april major HeIset, FOLK OG LAND 
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Dødsdans • 
1 P r a g I Adferdsmønster - l Sten Abels Saga -

Forts. fra side 4 l blir det noe spetakkel. En russisk 
ingen sigaretter ned, bare mahor- stridsvogn har kjørt overende en 
ka. Kjempemessige hjul, to, fire, av de berømmelige lindetrær som 
seks - de knuser veidekket så ble plantet efter første verdens
stor vogn har Lilly aldri sett 'før. krig til mi~ne om pr.oklameringen 
Og atter hjul, påny en kjempe- av. den tsJekoslovaklske stat. -
stor vogn og ned fra den drypper TSJe~erne. tror fast på at deres 
rød farve. Og der henger et ben stat vtl leve så lenge alle disse 
med høye støvler, der en hånd. ~inder som smykker Wenzelsplass 
Lilly ser opp _ de tre store vog- 1 to rekker, lever. Men nå er en 
ner er full-lastet med døde tyske av lindene død.» 
lioldater. Som treklosser har man «Svin, russiske fyllefanter», brø
kastet dem hulter til bulter, len- ler folk. «Kjempe kan de ikke, 
ge kan de ikke ha vært døde for men slå ihjel våre hellige .linder 
blodet er fremdeles vakkert rødt. det kan de! Ikke engang tyskerne 
En gebirgsjegerlue faller ned, det gjorde lindene noe. Slik en rus-

F ort.r. ft'a Jid (' 1 
bevissthets feltet, fortrenger alle! 
motforestillinger og feier vekk l 
alle hemninger. Den er en natur-I 
kraft som en tornado eller et I 
jordskjelv. 

7. De suggestioner som setter 
massepsyken i bevegelse er som 
regel illusjoner og fiksjoner som 
den annammer en b/oque som ab
solutte og indiskutable sannheter. 

8. Sammenlignet med det 
modne kultiverte og reflekterte 
enkeltmenneskes psykiske virksom
het representerer massepsyken en 
regresjon tilbake til det primitive 
og infantile utviklingstrinn». 

Denne erklæring underskrev samtlige tilfangetatte norske yrkesoffi
serer efter pMegg av. den norske forsllarssjef general RPge. Sel., 
fortJaltl han dog krtgsfangenskapet. En stor del all æresordavleg
gerne brøl dessverre æresordet til eviK skjensel for den norske hø 

el; festet en hvit . blomst til den. sisk satan-'- -» Ill. 
Edelweis er det, de fra Ostmark «La dem snu straks o~ vende Den tank ligger nær, at Forts. fra side .5 Ablenes innsats gjennom li-
bærer ofte Edelweis, har pappa tilbake til Batjuschka Stalin! Han denne vitenskapsmann har er en pest for den herskende vet for å kunne. forsvare 
sagt. Men de fra Ostmark vil hår bruk for denne banden, ikke hatt vår tids foreteelser for klikk bestående av 1000 Norge ~ mot hvemsomhelst 
ikke være ostmarkinger lenger, vi !» øye, for eksempel den «frie mere eller mindre korrupte - på prøvens dag. . 
men østerrikere. Politrukene skriket: til tolkene verdenslt samlede presses «patrioter» i det permanent Just nu har prof. Johan 

Tilskuerne forstummer. Bare at de skal skaffe orden, men tol- overfall på senator McCar- forrådte norske folk. Vogt i «Arbeiderbladet» gjen-
enkeltvis roper man fremdeles kene dukker seg bare og erklærer thy for de advarsler, han På rekognosering gikk tatt hvordan svindelen med 
«Leve den røde hær», de fleste at de intet kan gjøre. En av dem har fått rett i på alle punk- kompanisjef Abel uforvaren- norgeshistorien tar seg ut for 
skjeller. som har skreket at man burde of- ter. (McCarthy fikk en mis- de inn i en tysk stilling ved granskeren. - I Sten Abel 

«Det er ikke nødvendig å slepe re alle lindene for den herlige tenkelig brå død og det vil Svingvold (se kartet). Tysk- hadde Norge en mann som 
med døde ved en seiersmarsj !» røde hær og ikke bue en, blir neppe forundre noen om erne var rasende, men også ville kjempe og som kjempet 

«Seiersmarsj? Hva for slags jammerlig prylt opp. det går samme vei med se- stolte over denne norske uten politisk opportunisme 
seiersmarsj om jeg tør spørre? I mellomtiden ruller panserne nator Goldwater, fordi han trestjerners motstander og militært for sitt land. Hans 
En spasertur er det. De har hurtig st~dig videre. N! brøler rødegar- preker d:n eld?amle sann- hans spreke skiløpere som skjebne ble ikke helt lik hel
slaktet ned de tyske soldater ett dlstene mer enn tilskuerne. het, at hVIS du vlI ha fred, så hadde gjenopplivet, nesten, ten fra Narvik og andre ste-
eller annet sted i Prag for at vi «Jeg tror vi kan kjøre,. sier forbered deg på krig»). Tordenskioldslegenden på der, general Carl Gustav 
skal tro at de har kjempet».. Martin. «Vi m! til Trojabroen.» Det kun~e og~å være land i aprildagene 1940. Fleischers, som tok sitt liv i 

«De har ikke kjempet, de er Også andre vogner vil til Tro- «r~tts.lt-oppgJørene I de for- Da ha~ Økk gjennom den Toronto i disgust og fortvi-
jo beruset alle sammen !» jabroen, for der vil deLl røde skjellIge land efter den Il. tyske stilhng som en meget lelse over de norske emi-

«Forsiktig broder, det er kom- hær høytidelig bli hilst velkom- verdenskrig og den høyst efterlyst person ble det sagt grerte tildels dvergers para
munistiske spioner blant oss! men p! Prags jord, og derec det kuriøse a:retts»-tilstand de b~k en tysk mitraljøse: Send dis i London. (Ja, Sigurd 
Fienden hører med !» meget! se, sier man til hinannen. har efterlatt seg, særlig i slike karer ned til Berlin for Hoel kaldte emigrantmiljøet: 

«Vi har nok lik selv, det er De danner en hel kolonne, ialt et I Nor~e. På det siste område å fornye rasen! Dvergenes paradis). 
ikke nødvendig! bringe det til det tyve eller femogtyTe biler. er • dog tidlig;re blinde· så Vi hAperdet ikke går med Stens onkel, oberst Abel 
Prag !» Martins lille vogn holder seg om- smatt be~nt a bli seende. S~en Abels dagbok, som det skjøt seg på den provosert~ 

«Fy, pokker! En råhet og trent midt i rekken. Man kan bare Men nel. Den franske vi- gIkk med Johan Nygaards- tyske invasjons første dag. 
smakløshet er det! vise frem lik kjøre meget langsomt, for tilsku- tenskapsmann, hvis navn er volds efterlatte papirer, som Sten Abel kjempet militært 
på en slik dag !» erne løper uavbrutt fra den ene le Bon, utgav sine resultater ikke kunne trykkes idag for- med alt det han privat kun-

Nå ruller panserne videre, og side av gaten til den andre meI- i slutten av forrige århun- di de avslørte svindelen blant ne skrape sammen, mot tys
det regner igjen med sigaretter og lom de rullende pansere. H~orfor drede. Menneskets adferds- den herskend~ klikk som kerne. De for 9. april skyl
sjokolade. Lilly har fått fatt i en de gjør det vet ingen. Den ene ~ønster f~lger en naturlov hadde motarbeIdet alle Sten dige norske politikere strøk 
pakke sigaretter og kryper hurtig bilisten påstår at det er sabotører ~tert gjennom underbe-~ ............... ham så å si av rullene, til-
tilbake med den. Hendene hennes som vil forstyrre den røde hærs VlSStheten. trods for anerkjennende er-
er rødfarvet, pakken er også rød. høytidelige innmarsj. IV. nsk' menk, tdekkn~~t ftor «Mden klæring fra general HeIset 
Hun tørker av den så godt hun De kjører og forbi dem i mot- Der gis unntagelsesmen- ompa e. maJon e ». an og andre myndigheter. Det 
kan på treningsdrakten og gir den satt retning stadig nye bilder. nesker, som ikke lar seg sug- opplever l blant, at der unn- må aldri glemmes at det var 
til Martin. «Der, nå kan De en- Snauklipte tyske kvinner som må gerere til å delta i masse- tagelsesvis gis dispensasjon politikerne, ikke offiserene 
delig røke !» kysse jorden -'- «Dere Hitler- toskeskapen. Det er de få, ~ra denne .med anle~ning til som var de skyldige. ' 

Panserne ruller fremdeles, men purker, kyss støvet som de herlige som Ortega y Gassett beteg- a. hev:de sm personlIge ~e- Dette var en virkelig mili-
nå deler de seg ved Briickl. Ven- russsike stridsvogner efterlater seg, ner som eliten, de lever sitt mng l en sak. En erkJen- tært og anstendig kjempende 
stre rekke kjører opp over Wen- slikk det opp!» Piker i tsjek- liv efter en etisk norm. nelse? patriots lønn: Efter sin 
zelsplass, høyre kjører videre kisk nasjonaldrakt, som et bilde Det er livsfarlig å høre til VI. kamp forble han ulønnet 
mot Nasjonalteatret. Tilskuerne fra «Den solgte brud», danser de~e elite, har det vist seg. Efterhånden har land, som norsk kaptein, uten ett kors 
sprer seg langsomt, for nå er det med rødegardister. P! en utbrent Hvilket tør være forklarih- er mindre politisk tilbake- på brystet! 
noe nytt å se. Polititrukene, de po- tysk Tigerpanser står en russisk gen på megen unnfallenhet, liggende enn Norge, det Slik som det ble oberst 
litiske kommissærer. Plutselig er offiser og synger. Forbi ham blir eller kanskje vi skal si feig- ene efter det annet befridd 0stbyes og oberst Getz's, ma
de der, ingen har sett dem kom- tyske soldater drevet, alle bar- het, mangel på moralsk mot. seg for dette fordervelige in- lor Per Løkens og løytnant 
me. De står på biltakene, ved si- bente, de marsjerer ikke, men Man bør helst ikke gå mot stitutt, som korrumperer de- Bon~aks lønn, blant mang
den av dem en tsjekkisk tolk, og vakler, de sleper sine strede med strømmen i neo-demokratiet. mokratiet og, efter hva der foidige andre, hvorav mange 
de dt:uer ogd tale hr. Om den glor- og alle har døde øyne. For hver V. hevdes, endog rettsvesenet. ANbS, l hvldra . mbII'lo~gmann Sten 
ver 1ge rø e ærs forferdelige strofe hever den berusede russer Der gis 'også elitemenne- Fra et kjent dikterhold ble I· e. ~ le. • 
kamp om Prag. Folk hører hva revolveren sin og skyter den sol- sker i dette land. De har yt- forleden uttalt - og også, . Far l e~ løgnomtaket sam
tolkene sier og flirer og gjør dat som vakler forbi rett foran terst vanskelig for å gjøre alminnelig forstått at tId kaptem Sten Abels dag
bemerkninger. ham. Strofene er korte, han sky- seg gjeldende på grunn av Stortinget er det mest ude- bok komme !It og kaste sann-

«Kan ikke politruken si oss ter alltid på en bestemt note 501- den form for organisert mas- mokratiSke fenomen i lan- hetens lys pa den udemokra-
hvor de fryktelige kampene har datene kan lett regne ut hvem setoskeskap, som behersker det. . • tiske hers~erklikks allerede 
funnet sted, hører du? Vi vil kulen vil treffe. På en plass har det politiske liv og som går Parlamentarismen er sa gulnende fJes? 
gjerne se på slagmarken». tyske kvinner med barn leiret under navn av parlamenta_ smått begynt å gå opp i li ... 

A. L. 

«En slik forløyet hund, tror seg, den første transport som skal ~ mingen her i landet, men det 
han at vi er fullstendige idioter?» gå til Bayern. Tilfots, uten ba- .......... vil koste meget arbeide å 

«Er det det russiske Gestapo?» gasje, uten mat. To tsjekkiske s"tte hvorfor folk ler slik, g!r bli kvitt den, for det er nu 
«Nei, det er politruks, det er kvinner går frem og tilbake mel- bort, river kannen fra de to kvin- engang den som skaffer po-

den røde hærs politi». lom de utmattede. De tyske barn ner og sUr dem i hodet med litikerne levebrød - politisk 
«Men hør nå her, hva skal en og deres mødre er halvdøde av den. Så br~er han at man straks sådant - til og med pensjon 

hær med eget politi ?» tørst, men i kannen er det ed- skal' bringe de tyske barn vann efter å ha vandret, i de be-
Foran hotellet «Den gylne gås» dik. En rødegardist lar seg ovet:- ellers vil han skyte alle tsjekkere .. rømte korridorer en sølle pe

«Tscheche nix gut», flekker også I riode på fire år. 
FOLK OG LAND LØRDAG 12. SEPTEMBER 1964 andre rødegardister tennene. Olaf Holm. 6 

Kristne Venner 
Har du lyst til å treffe gamle 

venner i et åpent miljø? -
Kristne Venner møtes den 
første fredag hver måned i 
Colletsgate 43. Etter en tale 
er det bevertning og anled
ning til selskapelig samvær. 

Møtetid: kl. 19,30. 
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LA DOLCE VITA I LONDON 1940 Med frontkjemperne 

DELIKAT OG KARAKTERISTISK ERSTATNINGS

SAK TIL BEHANDLING I STORTINGET 

den blir utsatt til behand
ling senere.» Dette blir til
trådt av Stortinget lørdag 

ForIs. fra side 4 I «Misjonær!» - «Ja?» -
kne i sneen. «Lars _ hører «Du har jo iforsvinnings
du meg !» jakke på?» - «Ja» - «La 

Han lå, ved siden av meg, m~g f~ den!» - «~t øye-
Proposisjon ikke en armlengde borte og blikk, Jeg holder på a ta den 

Det er altså tydelig at stirret fremover _ det så av. Her er den! » 
siste ord ikke er sagt i denne slik ut efter konturene av Under forsvinningsjakken 
affære som har sine høyst stålhjelmen å dømme lyste Fosse et øyeblikk med 
eiendommelige sider, De dag- jeg kunne se omrisset nøy- lykten. «Nakken hans er 
boksblad hun hittil har of- aktig. «Er du døv!» Med full av blod, men han levert» 
fentliggjort, synes ikke å gi begge hender grep jeg ham Fosse holdt allerede forbin-

dhistt °triskef OPPtlysninger teav i skulderen og ristet ham dingspakken i hånden. «Het 
e s ore orma - men g- h d . t t ' h' på siden h h fått t'1 o bl' t l' l' t'dsb'l erun er llllS e Jeg en an- ar an noe 

re~ l a l' l ~ I~Ig l Ik - ske _ noe varmt løp over også. Men merket du intet 

kele, .s~rLIg dra Hen no~s e håndbaken. I mørket slikket da Jensen? Det må ha væd 
o om l on on. un gJen-. ., l' t 'N' . 

gir fra krigen i 1940 samta- Jeg pa det med tungen - en s~ m .» - « . el, Jeg me~ 
ler med Kong Haakon, som Blod I Nok engang - jo, det ket ~e noe, l sneen bliJ 
hun satt og pratet med på en var bl~ I gr~natinnslagene ofte kvaJj 
tømmerstokk i Nybergsund. «Sersjant Fosse», ropte slik og med denne larmen 

jeg. Jeg merket den kolde der bak - det er godt muli,g 
Eflerf,lgend, liIJ, s,te historie fra Ja dolce vita i London i den Sersjant Gerhardsen vinden mot den nakne hån- at det sprang noe bak oæ 

norske emigrantliden gir el s3 karakteriItisk bilde av den Jlore' Om nåværende statsminis- den min. «Sersjant Fosse!:t som vi ikke la. merke til». 
,patriotinnsatun, at vi ikke har hjerte til ;i forholde vltre lesere ter Einar Gerhardsen, som - «Hva er på ferde, Jen- «Men han merket det !» -
den. Det er selvnte hjemmefran/organet VG som er dr kilde. dengang ikke v~r khnyttet til sen?» spurte han. «Ja, dessverre!» 

klare:r De andre avisene ha,., .rltvidt vi har kunnet le, linn/att ;i omtale ~e~je~ntge~'k gIr l un. dent eDet har hendt noe her b «Forhåpentligvis 
.,ffæren - og det Jier vi i og for seg intel om seil fra deres ngs IS ons e opp ysnmg a J h l l kt han seg I 

k h l G' b han i Innbygda forlangte å c eg ar en omme y ».» . 
synspun t. Men er er a Iså V s "eIning Jam 1Ii har hall Jig- bli utnevnt til sersjant! En Ola Nordmann kom krypen- F~es hender arbe~det 
Xend, siden iNni for å godgjtJfI seg: slik utnevnelse var nemlig de fra den andre siden. På ~yktIg. clkke tre~ så hardt 
Stortinget fikk lørdag fore-I Dette var høsten 1940 ._ blitt Lauritsen fra Nord- hender og føtter kom også til ellers får han ikke luft t» 

lagt en høyst eiendommelig men etter vel et år ble hun strand Arbeiderungdomslag sersjant FOISSe krypende. - «Slukk lyset!» Ivanet;te 
sak, formelt et krav om bil- uten motivering av Handels- til del etter at han hadde cHva er det iveien gut- had~e merket. noe. En hefti~ 
lighetserstatning, men i re- departementet beordret på oppkastet seg til komman- ter?» - eDet er noe med skytmg satte mn over oss. Vi 
aliteten et spørsmål om «ve~telønn» - som er halv dant i Innbygda og hadde Lars!» presset oss flate .mot s~~n, 
æresoppreisning for en da- gasJe. Det er noe uklart hva arrestert alle nazister. Ger- JUUUtJUUUUt.JIJ()1Juuuuuuuuut Men Lars kunne ikke bli hg-
me som hadde et kjent navn som hendte høsten 1945 da "hardsen mente at han kunne gende her i sneen. 
her i Oslo før krigen. Hun hun forsøkte å tre inn i stats- lede bygging av barrikader. havner med logisk konse- cVi snur ham først - han 
mener at hun er blitt «ut- tjenesten igJ'en i Oslo, Det kvens i Charybdis, den ame- hadde ikke blod i munnen», 

Politisk rekkevidde? støtt av norsk statstjeneste foreligger en formell opp- rikanske borgerkrigen. sa sersjanten. Da vi la ham 
pir'Wurin av sladder. om ~e.n- sigelse fra henne, men selv En påstand i artiklenes Kapitalistene i Amerika på ryggen begynte den såre-
noe o.g Norges utenriksmlllis-. mener hun at hun ble trakas- innledning om at den pinlige tar feil når de tror at de de å snorke. «Dyp bevisst-
te 1940 Sak sladder var en medvirkende rI. . en ble utsatt l sert bort. årsak til at utenriksminister kan holde på loven om tilbud løshet - nå begynner han å 
S1?~~g~!,. ___ , me~.~_ I:0r:nmer __ PA ~denne. __ bakgrunn. har Koht j nox.§:r.nber ,,1940 gikk og efterspørsel og samtidig snorke», slo Ola sakkyndig 
venle~Ig opp til ~eal~tets~- hun søkt Stortinget om en ut av regjeringen, er det gi negrene en høyere leve- fast. «Forhåpentlig ikke den 
~:~~!r ~n~~~t:n.varsesJo- billighetserstatning på 40 foreløbig ikke gjort nærme- standard. ~egrene i Ameri- eVMig~ ~øvn !» 

H h t dU' tusen kroner. Samtidig har re rede for. ka er nemhg en vare som ISJonæren hørte slett 

Dl' un ; ehn ga?ftg . Snm hun bebudet at hun vil utgi I den store undersøkelses- det ikke er større efterspør- ikke efter, men gjorde det 
esen, na er un gt l ve- l f ., t 'kt' h rige og hennes navn er Unni sine dagboksopptegnelser fra kommisjonens beretning har se e ter. KapItalismen gir enes.e n 1ge" an ;opte: 

Diesen Sundstrøm Hun krigen, og utdrag av boken det aldri vært nevnt et slikt lønn efter ytelse, og negrene «Samteter ! Samteter til Fos
hadde magistergrade~ i sosi- offentliggjøres nå i ukebla- moment, og hverken Koht vil aldri få så høy levestan- s~!» Ropet gikk fra mann 
aløkonomi var ansatt i Han- det «Vi Menn». eller andre har i sine skrift- dard som de hvite hvis man til mann - ett eller annet 
delsdepart~mentet og var en Dette faller sammen med lige beretnin~er noen gang går efter det prinsipp - av s~ed der b~enfor måtte sa
kjent skikkelse i kretsen at byråkratiets behandling antydet noe l den retning. den enkle grunn at de yter mteteren var være. Efter et 
rundt professor Frisch i av hennes ansøkning endelig Det har ikke hittil vært noen mindre enn de hvite. kvarters tid kom saniteter 
Studentersamfundet osv. ' kommer opp til realitetsbe- tvil om at det forelå ganske Sosialismen derimot gir' med en hjelper, 

Ved krigsutbruddet reiste handling. For en tid siden annerled~s tungt,:eiende lønn efter behov, og negre- «Herregud, hva er nå på 
hun ut av byen og meldte ble saken omtalt i en propo- grunne~ t~l at Koht tradte ut nes behov er sikkert like ferde? Det er den fjerde av 
seg straks til tjeneste for re- sisjon hvor departementet av regJermgen. Men det er stort som de hvites. Skal kompaniet vårt som jeg nå 
gjeringen. Hun fulgte vår innstiller på at ansøkningen de som mener at dennE; af- negrene bli tilfreds, må man må hente», 
omflakkende statsadministra- avslåes. Kravet er i og for færen, kan ha væ;t .?rapen ta fra de hvite og gi til de Pulken som han dro efter 
sjon på dens forskjellige seg rettslig foreldet, men bil- som fIkk begret til a flyte svarte, og negrene vil kreve seg var utpolstret med ull-
etapper via Hamar _ An- lighetserstatningsutvalget, over. sosialismen innført. Borger- tepper. Vi la Lars Arneson 
dalsnes - Tromsø og over som står ganske fritt i slike rettsloven er et kommunis- forsiktig i den, så spente de 
til London. Hun var i mel- spørsmål, hadde heller ikke mens manifest, og et kjem- to sanitetere seg for. 
lomtiden blitt utenriksminis- funnet å ville anbefale noen M e Il O ru pesteg frem mot revolusjo- «Vi kan ikke lyse, Ivan 
ter K~h~ sekretær, og i den: ytelse fra statens side. nen. fikk oss nesten, vi har lagt 
ne stIllmg fortsatte hun l Denne del av behandlin- FortJ. fra Jide 5 «Som man reder slik lig- en nødforbinding» sa Fosse. 
London da regjeringen etab- gen ble lagt fram i trykt pro- ker er like og at det skulle ger man». Som en nasjon sår, De fikk se å komme seg av-
lerte seg der. posisjon for en tid siden, men være mulig å danne en ver- skal den høste. sted hurtigst mulig. Jeg gav 

Sladder vakte ingen oppmerksomhet, densrepublikk uten å ta Den eneste løsning på sleden nok en puff og så var 

Særlig i London oppstod 
det en mengde sladder om
kring utenriksministren og 
hans meget yngre sekretær. 
Hun understreker at det 
ikke var noe som helst 
grunnlag for sladderen, og 
at det utelukkende bestod et 
varmt og respektfullt venn
skap mellom henne og uten
riksministeren, Til slutt ble 
det allikevel et regjerings
anliggende, og det endte med 
at hun ble overført til Cana
da i en stilling som konsu
latsekretær. 

Selv om forskjellige detaljer hensyn til menneskenes ra- Amerikas problem er at det de vekk. Bare knirkingen av 
er beskrevet over en hel side searv eller religion. forlater det umoralske de- pulken over sneflaten hørtes 
i proposISJonen, har man For denne ides skyld har m<?kratiets vei, og går den lenge ennu. 
klart å redegjøre uten at det Amerika undergravet de nor- vel det gamle romerrike 
er mulig for noen utenfor- diske folks eksistensgrunn- fulgte frem til et nordisk be- J"J'1JVV'U'\.R..'V\.1V'..JU'..JUJ,JUvuutJ'tA 

(Fortseltes ) 

stående å skjønne hva saken lag over hele verden og tont autoritært styre og en Tannlege 
gjelder! Bare de som kjen- fremmc:t .den kommunistiske moderat apartheidpo!itikk. M A 
ner navnet, vil ha forstått og atelStIske verdensansku- Men makter Amenka å gå R T I N KJE L D A A S 
sammenhengen. else. Det har styrket de den veien? Hansteensgt. 2 

Et helt nytt moment duk- farvede folkeslags II1akt- I dag befinner det ameri- Tlf. 447'5 '54 
ket imidlertid i forrige uke stilling i den grad at de kanske borgerskap seg mel- ~JIUUUUUUI. 
da innstillingen S. nr. 239 nordiske folk star foran un- lom Scylla og Charybdis. ANN E L I S EP A R O W 
forelå trykt fra Justiskom- dergangen. Amerikas presi- Tar det ikke den såkalte TANNINNSETNING 
miteen har funnet å ville denter styrer unna det mo- ,imperialistiske krig, så får 
prøve å innhente opplysnin- derne Scylla, det sekshodede det borgerkrigen! 

T,øntlh,im 

ger i denne sak, og rår til at uhyre kommunismen, og O. K. FOLK OG LAND 7 
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«DER ER EN HAGE 
VED ALLE KORS» 
Forts. fra side 1 deringsevne,kan vi ikke fri 

I •• ,. o.. ..0 .... • • 
- - ---_._" 

mener i vanlig forstand. Men jeg oss fra inntrykket av at på- GALLUPER I V ALG- I veldet på grunn av Gold- NÅR VI SKRIVER OM 
blir jo ikke særlig . forbauset hvis gangen på ham efter den KAMPEN. wateropposisjonen. Så ble ERHARD. 
for eksempel DAGBLADET og modige introduksjon av den Alle de gode konservative da isteden den tyske k~nsler så beretter DEUTSCHE 
ORIENTERING finner ut at så er unge norske forfatter, som aviser i Norges land med sendtivei for å imøtekomme NATIONAL-ZEITUNG At 
tilfelle. Man blir gjerne stemplet ikke ble mottatt av sine eg- samt deres røde og halvrøde russerne. Det forlyder ellers pressebyrået «Real-Politik 
som det hvis man ikke godtar de ne, har vært endog meget brødre koser seg med nye at denne imøtekommelse Tagesdienst» har meddelt at 
vanlige historiske klisjeer og løg- kraftig når han kan skrive amerikanske galluper som skal gå ut på en avtale om de Gaulle har sagt at Erhard 
ner. slik som han nå gjør om en viser at nå går det dårligere at Tysklandsspørsmålet ikke ville male føttene sine grøn-

- Hvilke for eksempel? ung forfattersorn sikkerlig og dårligere med Mr. Gold- skal reises i en tyveårsperi- ne hvis amerikanerne ytret 
,- øst-vest konflikten. For å har større behov for råd og water. JDet de ikke forteller ode, samt naturligvis i nye ønske om det. Dertil bemer-

nevne noe nærliggende. Svært få veiledning enn for svøpen er at også disse galluper er økonomiske ydelser. ker bladet at hvis en slik yt,.. 
mennesker er villige til å innrøm- med pigger på som Egeland ledd i aksjonen mot Gold- * ring har falt, så bør kansle-. 
me at den oppstod som en umid- svinger med slik gammel- water og er laget i stand av HOGGAN I «SPlEGEL». ren trekke konsekvensene av 
delbar følge av bolsjevikernes testamentlig virtuositet. samme slags folk som forsy- I et leserbrev i «SPlEGEL» de: Stemmer ikke påstan
maktovertagelse . i Russland. Det Egeland· anfører en rekke ner den vesteuropeiske pres- i forbindelse med angrepene den, så må den skarpt tilba
er blant annet ubekvemt å innrøm- sitater fra boken, blant annet se med hets mot den ene på og forfølgelsen av den kevises. Men svarer den til 
me dette på grunn av den intel- dett,e som vel tilstrekkelig presidentkandidat. Men amerikanske historieprofeS'- sannheten, så bør kansleren 
lektuelle og parti-politiske situa- nok trekker. opp forfattere~ DAGBLADET's R. V. ant y- sor som har 'frakjent Tysk- trekke seg tilbake. 
sjon i Norge fra revolusjonen og «~ontroverslelle» syn pa der i all fall hvorledes det land eneskylden for verdens- * 
frem til i dag. . De fleste mener HItler: . «Således b~ henger sammen: «Vel, gal- krigen, heter det: «Goeb- LEGENDEN OM DEN 
også at Sovjets planer om å ~ngri- Herren Hltler som re~kap l luper avgjør ikke valg. Men bels lot bøker brenne, Bun- AMERIKANSKE HJELP •. 
pe Norden bare var en nazIrnyte, kampen ~ot kommums~en. de hjelper på stemningen destyskland ville helst også Samme blad tar også fatt 
men der foreligger en rekke kla- Da ~an sa at de europels~e eller virker inn på annet vis». brenne forfatterne samtidig. i en uttalelse av Isvestia-re-
re indisier på det motsatte. Bare folk ikke kunne samle seg til * Altså terror i renkultur mot daktøren Adsjllbej (Krust-
les Victor Kravchenkos bok «Jeg handling og forsvar mot SANNHETEN ER en historiker fra Amerika sjovs svigersønn) om at den 
valgte friheten». kommunismen, lot han Hit- som tillot seg å ha en annen h~rtig~ tyske gjenoppbyg-

- Kan De nevne flere vane- ler komme til makten i KOSTBAR. mening enn sine korrumper- gmg. l første. rekke ~kyl~es 
løgner? Tyskland. Tysklan~ opp- Den unge engelskmann te fagfeller i Bundestysk- amerIkansk hJelp. I Vlrkelig-

- Den at alt det de allierte rustet og ble Eu;opas bol- Christlop~er Reed eI" i~ømt land». heten, skriver DNZ omfatter 
gjorde under krigen var stort og verk mot kommUnIsmen. Un- en bot pa 10 pund for a ha * Marshallplanhjelpen bare en 
rosverdig og at det overhodet ikke der. Stalins le~else ville de stilt se~ opp utenfor Winston VI FIKK RETT OM PERON. brøkdel av de beløp som 
fantes menneskelige trekk hos de russlSke hedninger legge ChurchIlls hus og ropt: • USA samtidig suget ut av 
nazistiske lederne. Hitler var for Europa under Sovjet-Unio- «Winston Churchill er en . Na meddeler den fremme- Tyskland. De samlede Mar
eksempel i besittelse av humor og nen. De ville gå til kamp forræder. Han har forrådt hge norske dagsp~esse d~t shallplanytelser til Vest
meget taler for at Quisling også mot Vest-Europa for å inn- det britiske folk. Fruktene som en ~unne lese l ArgentI- Tyskland beløper seg til 13 
hadde rett i ett og annet. Han var føre deres gudsforlatte lære av vår seier er kommunisme nabrev tIl F?L~ OG LAND milliarder mark. Derav er i 
i det minste ingen idiot. i disse land. De ble møtt på og farvede immigranter. for et ~alvt ar sIde~: at P~- mellomtiden 2/3 tilbakebe-. 

_ Har De planer om å skrive halvveien av Herrens utsen- Churchill er den. største ron v~le ~ende tIlbake til talt. Bare i okkupasjons- og 
flere bøker I ding, Adolf Hitler». - - krigsforbryter som ennu ikke Argentma 1 1964. Velkom- stasjoneringsomkostninger 

. «Han frelste Vest-Europa, er hengt». Igrunnen synes vi men efter! Ellers kan vi har de vestallierte mottatt 
NY BOK men det synes ikke som om den unge mannen slapp bil- supple~e m~ldi~g~n med at rundt regnet 100 milliarder 

- Jeg er snart ferdig med hans tusenårsrike med evig lig, for det er og skal være Argentmas JustlSlalske par- mark. Dertil kommer tyve-
nummer to, men, sier Sven Erik fred skal bli til noe~. dyrt å si sannheten. ti, ~om det heter, ha.r nyor- riet av de tyske eiendommer 
Dahl med et underfundig smil, Disse forfatterens noe ek- * gamsert seg og har gJenvalgt i utlandet, demontering, rov 
når den foreligger er jeg ikke salterte ord, som dog inne- STAR JOHNSON BAK Peron som formann. av alle patenter og oppfin-
sikker på at jeg tør oppholde meg holder megen sannhet, har KRUSTSJOVBESØKET? * neIser og mangfoldige andre 
lenger her i landet. bragt Egeland til å regne .. . . ' ERSTATNING OG sA TIL ytelser. 

- Kommer den nye boken på opp alle nazismens forferde- ~Zuncher Wirtsch~ts- SVENSKER! ___________ _ 
norsk forlag. ligheter efter gjengs demo- bnef» hevder at KrustsJo.v Det erstatningsglade Bun- FORBUNDETS KONTOR 

- A, nei. Det er best å holde kratisk oppskrift. Blant an- aller~de for en god stund SI- destyskland, som underhol-
seg til Reitze!. net får denne journalist som den l brev har avtalt besøket der hele Israel + allverdens 

- Hvordan skriver De Deres lever i det Norges land hvor hos d~n tyske kansler E~- sabotører og krigsforbrytere, 
bøker? ikke en tanke slipper frem hardt l Bonn ~ed den amen- har nå også gått med på å 

- Ideen kommer plutselig, som I for offentligheten hvis den k~nske preSIdent Johnson. betale bortimot 2 millioner 
et lynglimt et eller annet sted fra. ! ikke er behørig konfirmert Sistne:rnte har br:uk for av- kroner til «NS-forfulgte 
Da jeg fikk innskytelsen til å av de demokratiske maktha- sI?ennt InikkgsfremS1kn!t, . men svensker». Hvorledes disse 
skrive «Der er en hage ved alle vere hvor det er gJ' ennom- vage e se v a gi noen h kl rt • bl' f rf ltf , k' t'l S . ts ar a a l o u g or-
kors»,. so~ jeg ikke på tre døgn. f~rt et «rettsoppgjør» mo~ onsesJoner l oVJe am-: lyder det intet om. Men 
Jeg gIkk I en rus. tItusener av medborgere l kanskje svenskene da også 

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. 

- Og hv~rdan akter D~ å av- ~enhold. til lover gitt me~ gjør opp for seg selv. De 
vente offentltghetens reaksjon på tilbakeVIrkende kraft og l i nye generasjoner. For, kan jo begynne med erstat- FOI.K OG LA .... ~D 
boken? strid med menneskerettig- medgir Egeland: «Nynazis- ning til de baltere de lot ut- ~ 1" 

- Ved å reise til Spania. Men, hetserklæringen (åpent og tiske tilbøyeligheter gjærer levere til Sovjetsamveldet 
da tror nok mange at jeg drar for uomtvistelig innrømmet av under overflaten i mange efter å ha garantert dem 
! avholde konferanser med Fran- professor Hambro i Stortin- lands ungdom». • ikke å bli utlevert - skjønt 
co, så det er best at De ikke skri- get), denne journalist får seg . Det kan nok sa v.ære, men det lever vel ingen . igjen 
ver det. til å skrive om «nazismens VI tror knapt det gJærer noe hverken av dem eller deres 

* vold mot rettsstaten og ånds- som ~elst hos ungdommen av nærmeste til å glede seg. 
Det var ikke å vente at friheten - -»'. ~:~ a~d ::~Rf~~e~Bd{~~t~~e over . en erstatning. M~n 

MORGENBLADET ustraffet Det /'lom synes a smerte' f It d . tI' kanskJe den svenske regJe
fikk reklamere for «nynazis- MORGENBLADET mest y som en ~r ~ l~ ~l eran- ring nå vil ta seg av saken 
men» på denne måte. Det når det nå har fått tid til å ~e o~r a~ ;a ~e e~ t ny- til den svenske damen - vi ! 

Kierschowsgt. 5, Oslo 4 
Telefon 377696 

Boks 3214 - Sagene 
Ekspedis jonstid : 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. 

ble omgående refset i det lese den bok det reklamerte emo a s se vgo e. hadde nær sagt med svovel-!I * Abonnementspriser: 
edle kulturorgan AKTUELL for, er «at boken vil bli gre- stikkene, men mener natur-
og så måtte da MORGEN- pet med begjærlighet og, FOLK OG LANDS BOK- ligvis vokslysene, hun som KL 36,- pr .. ar, kr. 18,-
BLADET's kulturforvalter brukt flittig av gamle na- TJENESTE har efter avtale skjønt svensk statsborger ble r r, halvår i Skanrlinavia. Ut-
Erik Egeland rykke ut med zister som aldri lærte annet I med det danske forlag feitt plyndret i Norge spm lands- 20,- - pr. !1alvår. - I nøy-

I d l gIb k tralt omslag innenlands: en veritabel nedsabling av av samtidshistorien enn at an e ning ti a sege ° en. sviker. Hittil har den svenske 
den unge forfatters bok, som de ble. slått; Entusiastisk og Prisen er kr. 22,- fritt ~iI- regjering toet sine hender og i Kr. 46'--;'/~al~ir.kr. 23,-
nå ikke levnes ære for to godt artikulert maler den sendt mot forskuddsbetaling I latt damen seile sin egen sjø, 
skilling. Siden Egeland ikke de hildringer som engang over giro 16450 eller mot 'I men kanskje den skammer, Løssalg kr. 1,00. 
så sjelden gir uttrykk fo~ en flammet dem opp, og som oppkrav med tillegg av porto seg noe efter det erhardske! Bruk postgironr. 164'50. 
viss selvstendighet og vur- altså er i stand til å slå ned og gebyr. storsinn? ' ... U.tg.i.ve •• r_A./S_F.o.lk_ollllllg.La_n.d..,,: 
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