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EMILlUS: 

FOR Å FÅ DEM MED I KRI GEN PÅ BRITISK SIDE 11941/4'2 

Mandag den 14. september på den senere svensk - bri-
1964 fortalte norske aviser tisk - russiske plan «Jupiter». 
med stort oppslag at Chur- Med den siste svenske 
chill sammen med svenskene spionsaken i frisk erin-
ville ta 'Trondheim i 1941. dring, kan vi nok gå ut fra 
Disse krigshistoriske opplys- at tyskerne hadde solide kon-

takter innenfor de forskjelninger stammer fra det siste 
bind av britenes offisielle lige svenske generalstaber. 
krigshistorie og blir derfor I januar 1942 ble general 

Galland utnevnt til sjef for behørig kommentert, bort-
forklart og dementert, alt de tyske jagerflyavdelinger. 
efter som det passer i avi- Han ble innvist i sin nye 
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L 
Vår kronprins's aRgivelige 

ekteskapsplaner med en da
me av ikke-fyr.stelig familie, 
vakte for en tid- sideR en liv
lig dislrusjon i pressen. Det, 
som syntes å vekke størst in
t'eresse i saken, var hvorvidt 
tillatelse til ekteskap måtte 
gis av kongen i statsråd eller 
ikke. I siste tilfelle som en 
intern familisak. 

Grunnloven bestemmer 
nemlig i § 36: «Prins av det 
kongelige Hus maa ei gifte sig 
uden Kongens Tilladeise» osv. 

senes oppfatning av saker stilling av Luftwaffes gene
ralstabsjef J eschonneck per-

og ting. o o sonlig. Og hans første oppga- . Det k~n d7rfor være a:, 
Britene pastar her ganske ve var å forberede Luftwaf- ll1terese a se htt nærmere pa 

IL 

freidig at sve~skene g.j~rde fes motforholdsregler i tilfel-I f?rholdet: «Kong~n i Stats-
tilnærmelser tIl den brItIske le denne svensk-britisk-rus- rad», og hva det ll1nebærer. 
minister for å undersøke . b 't siske angrepsplan skulle De avgjørelser, som Grunn-
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hva britene ville gjøre i en '\ noteutveksl~n~kmed. .TIteene, komme til utførelse mot den loven tillegger kongemakten, 
-flik 'Il og den bntIs e mlms ren kIk li f tt . t ts ' eventuell kon t me om . b k . d t tyske nord-flanke. På tysk s a ongen a e a e l s a - ','. 

TYS, klan, d og Sverige. Man avla tallnke e~~d l te_ side skulle Luftwaffe spille råd. (Unntagelse er ordens-Ikra,v, som var særdeles vel 
forstod det slik at svenskene svenske utenr; e~>a~ e hovdrollen under forsv'8l"E!t- promosjoner). I praksis har begrunnet _ hvilket kongen 
allerede hadde en plan om å ment, først og rems os mot et slikt angrep. ~ Man Grunnlovens bud vist seg visste, _ 'på egen hånd uten 
ta Trondheim som havn for Bohe.man. k Id hadde ikke nok fly til å sta- skjebnesvangert vaklende. å forelegge det i statsråd og . f BrItene bes y er sven- - o . 
Import ra vest. f o h t b 'det sjonere her og matte derfor III ' der fatte sin beslutmng. . skene or a a u ar el '. . 

Vi vet at Churchill aldn planene om dette felttog i bare fylle magasll1er og lag~- Grunnlovens § 25 bestem- IV. 
lot planene om et stort an- Norge, men vi nordmenn vet r:, hold~ flyplass~ne ~lare til mer: «Kongen har Rett til Den 9. april nestefter be
grep på Tyskland over Skan- av erfaring at når det virke- pa hurtIg varsel a ta IJ?ot d~ at sammenkalde Tropper, stemte, som kjent, regjering 
dinavia hv~le. Han syslet sta~ lig gjelder, så taler ikke bri- . stor~ flystyrker som VIlle bli begynde Krig til Landets og storting, at landet skulle 
dig med d~se tanker .. Og VI tene alltid sant. Sammenlign I satt ID?, osv. For det var for- Forsvar og slutte Fred», osv. I følge Danmarks eksempel 
vet at HItler. var hvend: tyskernes hvitbok om krigen utsetnll1gen for et tysk for- Den 4. april 1940 krevet' overfor tysk okkupasjon for 
redd for et shkt angrep pa i Norge, og se nu hvor meget svar av nord-flanken, at tys- landets generalstabssjef i å spare landet for krig. 
den tyske nordflanke. Derfor britene tilsammen har måt- ~erne beholdt her~edø.mmet embeds med før mobilisering. Denne beslutning ble altså 
lot også Hitler de største tet innrømme. Tidligere had- l luften oye~ Skandll1aVla. Og Det samme gjentok kom- i Trysil kullkastet av kon
t~ske fl~te-enheter være sta- de de løyet grovt. Også un- dette. var Jagerflyenes OPP-I manderende general dagen gen. Overfor regjeringen an
sJonert l Norge. der rettssaken i Niirnberg. gave l første omgang. efter. De ble begge under førte han som påskudd for 

At svenskene dementerer Tyskerne. har fortalt om Under de .samtaler han, audiens eftertrykkelig av- sin handlemåte, at dennes og 
alle slike britiske opplysnin- slike britisk-svenske planer hadde med Hlt!er og leden-l vist. Generalstabsjefens rap- stortingets beslutning ville 
ger, er temmelig soleklart. for mange år siden, men i de generaler, fIkk han opp- port foreligger og han la føre til brudd på den parla
Man er dog nøytrale, og man I uten at noen i Norge reager- I lyst at sve~kene skulle få I heller ikke muntlig skjul på, mentariske statsskikk. Heller 
vil gjerne at folk flest skal I te. Tyskerne var nok til en-Ioyerta. Narvik med qa:r:eom-Ihva som hadde foregått. ikke denne beslutning ble 
tro at man alltid har vært I hver tid klar over hvilke rade og Petsamo med nikkel-I Det er et grovt brudd på fattet i statsråd til tross for 
det. I planer som var under mod-l gru. bene. Dette som kompen- i Grunnlovens bud fra kongens at nettopp grunnlovs-(angi-

Men ambassadør Boheman, l' ning på alliert hold, og sæ.r-I sasJon for sve~sk deltagelse. I side å avvise et pliktmessig velig sedvanerettslig) bestem-
som nu er medlem av den lig hvor svenskene var tIl-I Man var pa svensk hold - meIse ble påberopt. Han ga 
svenske riksdag, og som har delt en rolle. Tyskerne had- f~lstendig klaro over a! et statsrådet beskjed om sine 
vært ambassadør i washing-l de kjen~~kap til denne i slIkt felttog pa ?en tIden sjelekvaler m.h.t. brudd på 
ton, opplyser at det i denne l svensk-bnhske plan a~ 194~/ I rr:ot Tyskland ville kos~e parlamentarismens og stivet 
tiden pågikk en omfattende' 1942, og de fikk ogsa greIe I bade blod ~g sv~nske verdl~ dem forsiktigvis av med en 

' er. Men nar VI tenker pa trusel om abdikasjon, i for-

Ogs!1 svenske aviser har beskjeftiget seg med de britiske avsløringer 

Churchill's avtaler i Tehe- ståelse av det hele var hum-
ran, Jalta og Potsdam, har bug, som ville bli gjennom-
vi dessverre ingen grunn til skuet. 
å tvile på Churchills vilje Hva som skjedde i dette 
til å gi bort disse landområ- statsråd uten kongen er tåke-
der. Og evnen til slike for- lagt _ hittil. 
æringer har vi sett at han 
hadde. V. 

En ting er helt sikkert, 9g 
det var tyskerne også klar 
over, nemlig at svenskene 
måtte bære hovedtyngden av 

I de innledende operasjoner. 
Forts. side 6 

~ ; 

Efter krigen var Churchill freidig 
nok til å sende det Narvik han 
ville forære svenskene en hils

ningsskrivelse 

Av ukjente årsaker hevdet 
H 7 å ha en usedvanlig loya
litet overfor parlamentaris
men og satte ikke sitt lys 
under en skjeppe på det 
punkt. (Forts. s. 8) 
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EUROPARADET VIL FORSVARE 
MENNESKERETTENE 

70 o 
ar I De Guds"og kulturens menn 

! En av landets store kultur- jeg håpet tallet på henrettelser 
! personligheter, Francis Bull, efter krigen ikke måtte bli mer 
I har i sin bok «Minner om enn tosifret. Hallesby svarte: 

OG FAR MATERIALE FRA NORGE AV OVER

RETTSSAKFØRER SVERRE HELLIKSEN 
mennesker» (Gyldendal 1962) «Jeg kan umulig tenke meg at 
utsnitt fra sitt Griniopphold det kan holdes så lavt»! Lyk-
og om medfanger der. keligvis ble det ikke hans syn 

AFTENPOSTEN bragte I Det må visselig forekom- som fikk råde, tallet ble som 
for en tid siden under me enhver mystisk at en i På side 146 : bekjent ikke stort over 40». 

titlen «Hvorledes sikre men- AFTENPOSTEN's meddelel- «Ludvig Hope var tross sm Francis Bull ble rystet 
neskerettighetene?» følgen- se spesiell1 nevner medlems- elskelighet ikke uten tempera- over Hallesby, men ikke 
de interessante meddelelse: landene Kypros, Hellas og ment. Om en norsk nazistisk over seg selv samtidig, hva 

«Europarådets generalsek- Tyrkia når det uttrykkel~g geistlig som hadde tatt i mot han rettelig burde være. Le-
retær, Peter Smi the r s, sies at alle medlemsblad blir en bispeutnevnelse, erklærte sere av ovenstående er på 
vil be medlemslandene for- anmodet om rapport. Og vi Hope kort og hårdt: «Han I sin side rystet over de tre 
klare hvorledes de gjennom skulle tro at det er mere på- skal døy !» I herrers sjelsgehalt. Kyndige 
sin lovgivning sikrer en krevet å be medlemslandet Hope hadde sjarm. Om Hal-I i skriften og i skrifter fal-
effektiv gjennomføring av Norge om en slik rapport, lesby ville jeg aldri bruke det, ler samtlige allikevel ynke-
den europeiske konvensjo- ikke minst på bakgrunn av ordet. Han må tydeligvis selv 'lig gjennom når denne ge-
nen om menneskerettene. stortingsrepresentant Edvard ha spekulert over dette at han, halt settes på prøve. Alle tre 
Smithers kom med denne er- Hambros uttalelse i tinget om Nu har også direktør Rag- som fikk flere matpakker enn ønsker egne landsmenn hen
klæring i et møte som den at Norge både har gitt lover nar Møllhausen passert 70- noen annen, aldri ga en smule rettet. Hallesby med størst 
juridiske komite i Europa- ti!bakevirkende kraft og og- årsgrensen, nærmere bestemt fra sine matpakker til andre, antall. Francis Bull kan nøye 
rådets konsultative forsam- sa ellers satt. seg ut over 13. oktober. han mente att disse ekstrarasjo- seg med tosifret tall, dvs. 
!ing har holdt i Oslo. Men- ~enneskerettighetskonven- . Ragnar Møllha:æen. var ner var nødvendig for hans opp til 99, og Ludvig Hope 
neskerettighetskonvensjonen sJonen. ,d~rektør og medeIer l. det egen helse. Vi andre pleide dele, den brennende Herrens for-

beskytter en lang rekke Det er vel også ut fra dette I kJente baker- og kondltor- ut fra de pakkene vi fikk . .. 'I kynner landet rundt _ med 
grunnleggende friheter og, syn at overret~akfører ! firma av samme navn i Oslo en _ men det en prest. Efter 
rettigheter, blant dem yt-! Sverre Helliksen har rettet; inntil han måtte trekke. seg På side 152: I dette kan altså såkalte kul-
ringsfriheten, forsamlingsfri- I en henvendelse til general- i tilbake i 1945. Firmaet dnves «Da vi i diskusjoner kom turpersonligheter operere u-
heten . og foreningsf~ih;~n sekretær Smithers på vegn~ i nu av hans. to brødre og hans I inn på temaet straff her på jorden, I avhengi~ av karakt:ren. Kul~ 
og f:lheten for vilkarhg av de domfelte. NS ~ folk l I sønn Martm. Sel:v har Rag-, for eksempel ved det kommende I turen blIr en ~ernIss utenpa 
fengs!m.g. Blant de stater Norge. Han henVIser til gene- nar Møllhausen gjort ~venske I rettsoppgjør efter krigen, ble d~nn~. KanskJe betegnelsen 
som l sm egenskap av med- ralsekretærens uttalelse og, av seg. Han ble svensk stats-' jeg rystet over hans nldeløse pa slIke mennesker rettere 
lemsland nå vil få anmo~- ber ham finne en vei ut av I borger i 1960, me~ opphol-' strenghet. Fra en slik samtale burde være kulturperler, det 
ning o~ å avgi rapport til de ulovlige og uholdbar~ I ?er seg fremdeles tItt og ofte husker jeg at jeg hadde sagt, at vil si uekte vare? 
Europaradets generalsekre- tilstander som ble etablert l l Norge. o ! 
tær er Kypros, Hellas og Norge efter annen verdens- i For de eldre av vare lesere 
Tyrkia. krigs slutt. i vil Møllhausen være ?est 

AH 

Hensiktenmeddeneurop:iske «Vi er straffet for for- i kjent f::a Nasjonal Samlmgs I 
menneskerettskonvensjons bryteiser ukjent i Norges første tId. Han :rar bl~nt an- Kongens fortjenst- fellen og hans virke. Men 

artikkel 57, som gir general- lov og i internasjonal lov net fylkesfører l Oslo l 1934- dette var før verdenskrigen. 
sekretæren adgang til å be gjennom administrative for- 1935 og var ~essuten med- medalje Da den var forbi ble. han til-
om disse rapporter fra med- ordninger gitt utenlands av Ilem av styret l NS Presse og I OL OG LAND h I del~ Kongens fortJenstme-
lemslandene er å styrke sik- den norske ekSilregjering» Publikasjon AlS som blant I F K . ar I dalJe ! o. 

ringen av de menneskeretter heter det blant annet innled- 'annet utgav bladet Nasjonal; det v.ært n:vnt besynderlIge . Ingen forst~r shke utde
som konvensjonen omfatter, ningsvis i den grundige og i Samling der senere tok nav-! utdeh~ger l St. kOlavs.ordn~n, lmger. Det ma da være: en 
uttaler Smithers. utførli e fremstillin Hellfk-I net FRITT FOLK. Tr~ men et er no og~a an re slags kontroU med kan?ida-

Europarådets generalsek- . g d t kg l ds vanskeligheter innen partIet utmerkelser som kan for-I ten? Eller er forslagssbIler-
sen gir avenors e an - . bause en Foretas det da in- o h t tO d t d retær kan be om rapport ·k . t d ts bak- I forble han trofast til det· . 'ne sa øy s aen e a e av-

helt ut på eget ansvar og i s~pgJøre og e : siste og delte skjebne med de gen . undersøke~se ?mkrmg gjør d:t på egen hånd? 
den utstrekning han selv g .. . mange som i 1945 ble an- k.andidatenes «VIrkelIge» for- Ja, Jeg bare spør. 
føler behov for det. Tidlige- k VI ska~ Ikke o he fr nærmtill:re bragt i konsentrasjonsleiren tJenester? Bergenser. 

ls kr t har omme mn pa rems m- o Il bu Efter verdenskrIgen var ~ .. ~ .............. re genera e e ærer . tetrekk vil pa e . d l o 

ikke brukt denne retten fordi I gen, soI? l s or o Møllhausen var en offer- ~t en ære~ som pa mange 
det nødvendigvis må ha gått I være kjent avl va:e ]eser~ villig og trofast tilhenger av VIS hadde gjort seg berømt. 
en viss tid før medlemslan- fra. en lang, rekke mnlegg 1 I Vidkun Qusling og det er Han hadde hatt en rekke 
dene har kunnet til asse FOLK OG LAND. av over- in en hemmelighet at han tvilsomme rettssaker og var 
seg ,til menneskerett~kon- rettssakfører Helh~se.n. ,Han Yd~t mange og store hånds- ikke så nø~e me? sannheten I 
vensjanen. Men nå har kon- konkluderer med a .Sl at «~e I rekninger i økonomiske kni- når det gjaldt a kar::e seg 
vensjonen vært i kraft i d~mt~ ca. 60.000 gjorde sm petak for partiet, og dem var frem. Han ble da ogsa ord-

NYE 
TYSKE 

BØKER: over 10 år. Jeg mener derfor plIkt l et . okkupert lan~». det naturligvis mange av. fører. Under hans styre kom 
at tiden er inne til å gjøre Som bIlag. har Helhksen Møllhausen har i dag fun- motstandernes ~t~mmesed- NETTOPP ANKOMMET: 
en beskjeden begynnelse sendt med ~'Jenpa:t av h~n- net andre veier for en mere ler bort og en fIkk landets 

d o t ·kle den frem- vendelsen til den mternasJo- stillfarende politisk innsats største valgfuskaffære. Selv 
me a u VI . . k . . h f It '·11 b gangsmåten som er fastslått nale. JurIst om~lsJon. som innenfor det ,parti-demokra- ans egne ø e seg l e e-
i menneskerettskonvensjo- HellIksen med tIlslutnmg av tiske samfunds ramme, men rørt over denne menings-
nens artikkel 57 sa Smithers. FORBUNDET FOR SOSIAL fremdeles lever nok ungdom-~ ___ ~'._. ___ _ 
Jeg har derfor bestemt meg ?P~~~ISN~NG sendte 15. mens drøm om den nye stat 
for å be regjeringen i alle JUnI l ar, .g~enpart av. svaret li hans hjerte. Han er i mot- pA GRUNN AV DYRTIDEN 
de land som har ratifisert, I fra kommISjonen ?g gjenpart setning til så mange andre l 
konvensjonen om å gi meg av brev fra H~llik:sen .av 1. trofast mot det som var og 
rapport om hvorledes de aug~st 1964. t~l den l.n~er- det vi drømte om dengang, 
gjennom sin lovgivning sik- nasjonale J urlstkoommlsJ on. og han har heller ikke glemt 
rer at konvensjonens be- Han opplyser 0!5sa a~ hen- gamle venner og kampfeller. I 
stemmel:ser blir effektivt vendeIsen :r gJor.t ~il den FOLK OG LAND vil der
gjennomført. Jeg kan tenke no.r~ke seksjon av Junst~om- for gjerne sende ham en hil

i velferdsstaten ønsker 
vi å kjøpe saueslakt di
rekte fra produsent. Be
taler gjerne ekstra for 
bryderi med forsendelsen 

meg at generalsekretæren mIsJonen, omen at han mtet sen selvom den kommer noe RING TELEFON OSLO 28 38 91 
i fremtiden vil be om slike svar har fatt. post festum. 

O.M. rapporter med jevne mellom- Det skal bli. interes~ant å 
rum men ikke altfor ofte sa se hva denne mternasJonale 
gen~ralsekretær Smithers:>. menneskerettsforkjemper vil o • 

2 

* foreta seg. Vil han følge ek- det er spørsmål om a ga over 
semplet fra alle dem som i- fra snakk og propaganda til 

FOLK OG LAND herdig toer sine hender når I realiteter, eller vil han ta 

eller Bill. i eksp. mrk. «Saueslakt» 

,------1 
opp til objektiv undersøkelse 
de grove norske brudd på 
konvensjonen ? 

Erich Kern: VERRAT AN 
DEUTSCHLAND. 

320 sider, 16 billedsider. 
PRIS KR. 38,- innb. 

Hans Severus Ziegler: 
ADOLF HITLER AUS 
DEM ERLEBEN 
DARGESTELLT. 

304 sider - 14 billedsider 
PRiS KR. 38,- innb. 

Erich Kern: KAMPF IN 
DERi UKRAINE 1941 - 44. 

260 sider -
PRiS KR. 32,- innb. 

FOLK OG LANDS 
BOKTJENESTE 

Postboks 3214 - OSLO 
Postgiro 1 64 50 
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,,---- FOLK OG LAND 
UAVHENGIG UKEAVIS 

Redaktører: 

ODD MEI SOM. ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Nye perspektiver 

Ikke gangbar 

mynt lenger 
DAGBLADET gjengir med Ja

cob Friis' efterlatte papirer som 
kilde en uttalelse av Johan N y
gaardsvold, som tør ha ads~i!lig 
interesse også i dagens polItIske 
situasjon, hvor det knapt er mulig 
å se forskjell på en stortingsmann 

Nye si~nal.er l 

verdenspolitikken? 

'fra Høyre og fra Arbeiderpartiet. 
• Det er samme lodne ulla alt sam-

I årene efter 1945 så det ut til at verden hadde stIvnet men. Nygaardsvold var meget mis-

og uløselige konflikter mel
lom europeiske og asiatiske 
land». Bladet betegnet det 
videre som «demagogi» at 
Mao overfor de japanske 
sosialister erklærte at «rett
ferdigheten krever en ny
fordeling av territoriet». 

PUSSIGHETER 

i den makabre form annen verdenskrig efterlot seg. Den var fornøyet med sine egne partifeller 
tilsynelatende solid og permanent delt mellom USA og Sov- for den behandling han ~ikk, i 
jetsamveldet, og praktisk talt alle andre stater stod på en 1945 og ,han ante vel ogsll.t hvtl-

eller annen måte i vasallforhold til disse to verdensblokker. ken retnkmg kdursenk kl~bm tIl II dgå Livet kan varte opp med 
med fol aven a t er som a h . 

Europas rolle som kulturbæ!er for en hel verden syntes ut- kom til makten. I 1950 var han mange pussig eter Igrunnen. 
spilt for godt. Istedenfor Quislings samlede Europa under helt sikker og kom med denne ut- «Norgesvennen» W. Chur-

chills initialer blir for eknordilsk ledelse, hadde en fått en rekke små satellitstater taleise, som Friis gjengir: «Sosia-
b sempel en pussighet når en 

som kretset rundt hver sin sol. lismen er jo ikke lenger gang ar tenker på all den elendighet 
Det var en trist verden og det var ikke engang en fre- mynt», I 'f' N d den mann har ført over 

11· t Den gam e past 1St ygaar s- Idd ' 
delig verden. Verdensblokkene .og deres sate lista.ter n:ste vold hadde dett sikkert ikke godt vårt folk og an ve sm 
og rustet med de mest uhyggehge og umenneskelIge vapen da han så sitt parti utarte til en provosering av tysk hær-
for å holde dette verdensdeIingsmarerittet vedlike. Vi fikk sabelraslende bande av opportlJ- i makt til Norg i 1940. 

En annen pussighet leste 
NATO og vi fikk det sovjetiske mottrekk. nistiske politikere som veltet seg i vi i «Folk og Land» for en 

Men intet er evig, heller ikke uretten og undertrykkel- hule patriotiske ddeklamkas{kokner'b Det er ganske interessant tid siden, da statsminister 
o •• • Ellers var et no I e are . 

sen. Lenge har en merket sma underJordIske rystelser l den sosialismen som ikke lenger var å notere seg hvorledes tm- Nygaardsvold gerådet i mek-
politiske verden både utenriks og innenriks. Så smått og gangbar mynt efter at nasjonalso-I gene ~ere. o~ ,?ere er .k0m- tig raseri under Londonsk 
umerkelig har det vært at mange kanskje ikke har lagt mel'- sialismen var tilintetgjort. For hva i met pa glId IgJen u~e l den landflyktighet overfor høy-

• ' , b '. store verden. Speslelt be- este britiske militære, fordi 
ke til det engang. Men Idag ser nok de fleste at det er store, er det Igjen av gang ar mynt I ~ k l di d t t disse ikke engang gadd un-

den konservatisme som represen-: m~r e sesv~r g er e, a omveltninger underveis. 
Vi har sett NATO-alliansen langsomt, men sikkert gå 

opp i limingen. Dels begynner de europeiske veststater å 
bli lei av vasallforholdet til USA og dels har hele NATO 
mistet sitt eneste fomuftsgrunnlag i og med at USA's atom
overvekt er brutt og i og med den politikk USA slo inn på 
under Kennedy: ikke å ville ta en atomkrig for Europas 
skyld, men isteden gjøre Europa til slagmark under en «lo
kal» Koreakrig med konvensjonelle våpen. Det kan Europa 
i nødsfall klare selv. 

teres av Lyngs parti og AFTEN- . Kmas mektIge Mao Tse-tung derrette den norske skinnre
POSTEN? ,nylig i. en sa~tale med ~n gjering om sine raids på 

'delegasJon av Japanske SOSI- norskekysten. Denne tragi
HØRT I FORBIFARTEN 'alister ikke bare tok avstand komiske pussighet forstørres 

fra delingen av Tyskland i enn mer derved at Nygaards
sin alminnelighet men at volds overhøvling av sine 
han også uttrykkelig for- høye venner skjedde på -
dømte både Oder - Neisse - norsk, Itrøndernorsk! 
linjen og fordrivelsen av den Et språk, enn si en dialekt, 

Johan Falkberget er deko
rert med borgerdådsmedal
jen. - Det er meget ærefullt 
- - - for medaljen. 

------------- østtyske befolkning. - som de britiske høyheter 
Siden Kina hittil har gått selvsagt ikke forstod et 

utvilsomt. I England banker kk 
inn for Oder - N eisse - linjen mu' av. 

Vi har sett Frankrike gå i spissen for denne europeiske Labour på døren med sin ny- og har fordømt B'undestysk- Da jeg var ung for snart 
frigjøring og vi har sett at det avtegner seg konturene av orientering i utenrikspolitik- land fordi det ikke godkjen- 40 år, siden ,hørte allered~ da 
en selvstendig europeisk makt. ken. te anneksjonen av de tyske kyndIghet l verdenssI?rak~t, 

Også når det gjelder Tyskland aner en nye perspek- De siste kommunevalg i østområder, må dette sies å 1- ~et e.ngelske, - hl vart 
tiver. Selvom det sitter en trofast amerikansk «velferds»- d o o t d være en ganske bemerkelses- ! almmnehge ~unnskapsut-

Norge ty er ogsa pa a et verdig kursendring, som kan' styr~ Men pUSSIg nok kan 
lakei ved roret og gjør hva han kan for å forspille alle tyske er politiske omveltninger un- komme til å få store politiske altsa en folkeskole uten en-
sjanser, så blir de nasjonalt betonte politiske lavautbrudd derveis, noe det nye elefant- følger. gelskun~erv~sn!n? være ~il
der også sterkere og sterkere. Det som har utløst den slum- syke budsjetforslag vel også Maos uttalelser gjengis av strekkelIg hl a Ivareta vart 
rende tyske vulkan er vel først og fremst dette som foregår vil påskynde. Og her vil vi det japanske informasjons- la~~s høyeste e~bete, stats-
i den gamle kommunistiske verden. For heller ikke den er k od· l blad «Sekai Sjucho», Han mIllls.te::embetet. 

pe e pa e nye SIgna er som brennemerket i følga dette QUIslmg ska~ e~ gar:g ha 
i ro lenger. Også der gjør omveltningstendenser seg gjel- Arbeiderpartiets Grand old blad at Sovjetsamveldet som fortalt e~ pUSSIg hIstone fra 
dende. man Tranmæl gir i ARBEI- «kompensasjon» for inkorpo- en a~ vare daler hvor han 

Bruddet mellom de to nasjonalkommunilstiske gruppe- DERBLADET : Ned med reringen av de polske østom- kom l snakk med
o 
e~ t,raust 

ringer omkring Sovjetsamveldet og Kina, og for den saks forsvarsutgiftene! Hvilket råder hadde utskilt de tyske bonde som ble sa Ivng at 
skyld også mellom disse igjen og den internasjonale kom- naturligvis ikke bare er gam- østområder fra Tyskland og han, da han skulle bruke 

overlatt dem til Polen Sam- ordet massepsykoiSe, ble 
munisme som har sitt hovedsete i USA, er nå åpenbar og le og kjente toner, men er tidig gikk Mao inn' for å 'dette til massepussekose, 
vel ulægelig. Og de uttalelser vi gjengir på annet sted i da- ensbetydende med nok en gjengi Japan Sydkurilene og, Jeg ta~ denne morsomhet 
gens avis av Kinas røde keiser Mao er direkte sensasjonelle svekkelse av vår NATO-til- Romania Bessarabia. Videre I n:ed fordI det er :t ord som 
og løfterike når det gjelder løsningen av Tysklandsspørs- slutning. understreket han Kinas om- SIer, at den s~m far latteren 
målet. Mao har kort og godt gjort seg til talsmann for en Når det gjelder alt dette fattende territoriale krav overheldt pa motparten, 

overfor Moskva. En spesiell J han . har hal ve se~eren. I den 
tilbakelevering av de okkuperte tyske østområder. som nå er kommet i bevegel- anklage rettet han mot Mos- forbmdelse kan SIkkert man-

Det er klart at dette åpner perspektiver for gjenopp- se, så kan naturligvis vi som kva for at den tyske østbe- ge NS-medlemmre oppvarte 
tagelsen aven selvstendig tysk utenrikspolitikk og at det var med på å tape krigen for folkning på dets foranled- med mangt og meget fra for
også stiller Russland overfor spørsmålet om nødvendigheten Europa bare hilse det som ning var blitt drevet bort fra følgel~es:poken fra 1

0
945 av, 

aven utenrikspolitisk nyorientering. Et slikt opplegg er det holder på å skje med glede. sine hjem . som VI pa grunn av var gode 
PRA vDA har gJ' engitt samvittighet virkelig kan ikke sikkert selv en Erhard klarer å ødelegge. For ett er sikkert: sammen k h d 

mesteparten av Maos ut- massepusse ose veran re 
Men i de enkelte land går også de innenrikspolitiske med all den andre uretten fra talelser og skriver blant an- med i dette blad. Våre mot-

bølger høyt efter år med smult vann. I USA opplever en et 1945 vil også det norske net at det må stå klart for standere, juristene især, opp
velgeropprør og et opprør mot den syke utenrikspolitikk «retts»oppgjøret gå sin un- enhver at «en slik provoka- trådte jo som om heller ikke 
som har vært drevet helt siden Roosevelts dager, et opprør dergang imøte. Det er nok torisk oppfordring til revi- ~~n ha~deår~je~~~S~~lte ~~~ 
som den foreløpig ubestemmelige Goldwater har tatt le-I grunn til å skjelve for man- sjon av grensene - hvis si.tt spesielle fag! 
d l H d t bl· t·l t· t . Ol f k l· l I man da vil ta dem alvorlig e sen av. va e Jr I ve Ingen u en «memngsma erne», ge, or ø sen Igger al erede I o l' '1 f t'l ABH r ·kk o . k o - uunngae Ig VI øre l 
men at po lb en o~sa I USA er ommet pa glid er iallfall· ved foten av treet. i gjensidige krav, fordringer 
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Med frontkjenlperne o pa østfronten ,HANS EGEDE NISSEN: 

Små historier 10rtalt for FOLK OG LAND av lelionær nr. 3761 Svendsen GJENGANGERE 
men!» Torstein spente inn Henrik lb sen har gjort telig meget edlere enn kvel'
et nytt bånd, hans skytte nr. dette skremmende begrep. nen so~ m~ler om he~vetes 
2 h· lp ham - ved siden av j berømt og kommentert ved I redsler l eVIgheters eVlghet, 
seg J~adde han en kasse opp- ! s~tt uhyggelige drama om i s~m enkelte antagelig lokal:" 
ladet ammunisjon. i ~lektens gang mot det st?re I kjente profeter ynder a 

Sersjant Fosse kom forbi.; mtet eft~r loven om a~{sJon! skremme med 
«Få ikke panikk, bataljonen, og . reakJon, om for!ldens De?- tys~e . d0InI?edags-
h tt m Idt at reser- l synder som nedarves pa bar- mystlker Fnednch NIetzsche 

ar ne opp e .• d . ed' f· d ikk t· t H k t ven blir trukket sammen ved na, pa em l trJe og .Jer e var e a elS. an ons a-
J It· ro La bare ivanene ledd. For en ubønnhørlig re- terer bare det faktum at Gud 
ke e Jo:e vi skal ordne opp alitet gjelder i alt som har var død og borte for massen 
o~~~ f» I }i7, det er årsaksloven. i Europa, og dermed ville ka-
m~an ~~dde ikke snak-ket I . De gam~e religioner lære: os bli følgen.. E?- av Niet. 
ferdig før det brøt løs et in- sjelevandring, samsara, pa sches yndlmgsld~er . var 
ferno. For .sjette gang arbei- j gresk metehmPllsychikokse. fTan- ktankken. oml+~~en eslVlge ~bla
d t rne seg frem fra' ken er da e er . e rem- e omst a "",a en ags sJe e-

e drusgse d Mottactelsen var med i germansk mytologi vandring. De gamle nordboer 
nor o sy . b l·· histo· D • d t • lik d t å alt annet enn vennlig. «Hvor og re IglOns ne.. en sa e og~ s og e p 
kommer de fra alle sam- eldre Edda fortell~r l to ondt og. pa godt. Ovenfor 
me~?» kvad kalt HelgakVIda om nevnte Jeg el$empler fra 

«Hvor blir det av bombe- mennesker som ble født på den eldre Edda. Men troen 
kasterne våre?» ny. For å være ærlig bør man på at mennesker går igjen 

vel innrømme at tanken om var seigere enn kirkens makt 
«Der foran - er du blind? at individer går igjen, blir over sjelene, og inntil i dag 

- Der er jo nedslagene!» født på ny, har holdt seg le- har overbevisningen om den-
11. DEN SISTE KAMP ,_ «Gratulerer!» _ «Takk.' «Jeg trodde de var satt ut vende i våre germanske æt- ne særegne forn for evig liv 

VED KAPROLAT. 0nsk ikke det samme f I av kamp alt!» mente Tor- ter til i dag på tross av det vært en realitet i blant oss. 
dere selv!» Han førte ;~ I stein. Time~ tra~ kampen kristne budskap,' som lærer Jeg vil bare minne om eksi-

Larsen Berg var allerede l t l ed k ,ut - heftIg og mmdre hef- fødsel på ny av vann og stens en i folketroen av be-ang sam a e m omman-It· o 

igåraftes blitt avkomman- døren. «Har jeg forstått 19... • I and, men ~llers st~rt sett grepet tunvord, tuftekall, 
dert til HesselmaIlJlsltillin- riktig _ Vi får forsterkning Rottenfuhrer Olsen, var· forkaster sJelevandnng og tomtegubbe, tuftvette osv. 

gen, hvor ~ukken også lå. _ Iaften _ innen iaften er' kjære Misjonær, hadde understreker kjødets opp- Kollektivt kalles disse gode, 
De nådde skogkanten. vi hugget løs _ Tusen takk lovertatt geværet til en fallen standeise på dommens dag. snille hus ånder med navnet 

«Forsiktig, ligg ned!» _ Forøvrig sjef _ De gjør I skarpskytter. Nå siktet han Dette dogme finner vi i den nisser. Personlig har jeg møtt 
«Hva betyr det?» Misj~næ- forhåpentlig ingen feil _! pedantisk nøye og skjøt tredje artikkel i Luthers ka- mange solide nordmenn som 
ren hadde lagt seg ved sl~en livet vårt avhenger av det!» skudd efter skudd. Russer. tekismus. Men det er ikke u- tror at ættens stamfar går 
av Fosse. «Der fremme l1g- K .. f l t I efter russer falt om, men det i kjent at det o. gså. .er helt an- igje.n og. hjelper til med lyk-
ger ivan ene - jeg så en brun o °Gm?amBJaltekelnrte. gger røt re, nyttet silite.. . I dre tanker. i .det .Ilve te.sta .... ke og trivsel på gården ... I 'pa «Jør a og ven ». " ,"01.._ • .. '" 

skygge !» .•.. . . I «Kaster de da stadig nye mente om livet erter døden overensstemmelse med den-
Kaprolat - Piggtradhm- Fra feltva~ten ved Rund-I' inn«? Se hVOrledes. likene l. uten at. vi her skal kommen- ne folketro er det da forstå

derne var tydelig å se. Oppe see kom det mn en or?onans. ligger i haugevis på myren, I tere det. Men jeg vil få pa- elig at eksistensen av alle 
på høyden var det et par «lvanene ~ommer gJennom. og stadig kommer det flere!» intere at det nye testamente slags vetter i naturen ikke 
trær. Mot nord var det en. h~ oss - l s~ære masser - 'Fosse lot maskinpistolen sin ikke lærer at mennesket har er blitt benektet. Selv har 
tett bevokset høyde - mot VI kan slett Ikke telle dem I spytte. Russerne som var en evig sjel, her tales det jeg møtt mange som tror 
øst og vest gikk det bratt lenger!» Itrengt så langt frem ble lig- om, og kirken understreker både på huldra og nisser i 

nedover - mot syd derimot De første granatene fra de gende døde i piggtråden. Der I at mennesket har evig liv. stall og låve. 
var det en lysning og åpning I tunge russiske bombekastere! beveget noe seg fremdeles. Og en skjønn tanke i det nye Og hva er sannhet? spur
i skogen. piper seg frem. «Ivanene i Han lot våpnet sitt hamre - . testamente må vi nevne, det te Pilatus. Er det sikkert at 

«Vi må forsøke her!» skyter seg inn !.» - «Når I plutselig ble en brun skik-I er ideen om alle tings ~jen- vi m~derne skeI!tike~e og 
mente Fosse. - «Du Uscha, granatene slår mn mellom! kelse slynget i været og ble opprettelse ved endetiden. agnostIkere har sa eVIg og 
jeg tror russerne er overalt! trærne lyder det som slag på I liggende på piggtråden som I Denne tanke kalles i det nye alltid rett. Parapsykologien 
Ser du, der løper det en !» en sprukken tromme», slo. en katterygg. Ansiktet til I testamente Apokatastasis : at gransker alle disse ting i 

«Dette kan bli morsomt» Misjonæren fast. I den falne gren hånlig og, Gud skal bli alt i alle. Unek- dypt alvor og uten fordom-
- «La oss forsøke der bak «Der løper de! -;- Russer- Forts. side 7 mer, så i all fall har en rett 
likevel !» ne har rent feltvakten over- til med Shakespeare i Hamlet 

Nå snek de seg bøyet mot ende!» første akt å si de berømte 
skogkanten mens de utnyt- En underoffiser og noen ord: «There are more things 
tet hver dekning. «Pass opp! menige klatrer opp på skrå- in Heaven and Earth, Hora-
- Der til venstre». Et skudd ningen. «Ild! - De trenger tio, than are dreamt of in 
knallet. dekning». - «Er de gjen- our philosophy». Ognår man 

«Svineriet er fUllkorn-Il nom 1» - «Ja, de sleper en som «utviklingen» skrider 
ment, vi er fulstendig om- med seg, han er såret», sa frem ser at det blir mere og 
ringet !» Torstein. mere «rotten in the State of 

Gruppe Fosse dukket frem «Se der - det tyske artil- Denmark», som det heter i 
fra skogen - i skytterrekke leri blander seg i det». Mi- et annet kjent sitat fra den 
løp de mot støttepunktet. sjonæren pekte med fingeren samme Shakespeare-trage-
Så dukket de ned i pefest- - en muddersøyle reiste seg die Hamlet, da er det fare 
ningens gravsystem. Mel- mellom ivanene. på ferde. Her kan passelig 
ding: «Vi er omringet - Våpnene spillet opp, så eb- minnes om hva Siegmund 
ikke en åpning!» Unter- bet det ut. Det ble roligere Freuds elev og eftermann 
sturmføreren ble noe bleke- ,- uhyggelig rolig. Ved tele- ved Wiens universitet sier. 
re, men' hånden hans var fonen satt en artilleriobser- Han heter Frank! og er jøde: 
ganske rolig da han tok av vatør - han gav nøyaktig Det er ikke den fortrengte 
mikrofonen. Så ringte han videre observasjonene som seksualitet, men den fortreng-
til bataljonsstaben. «Det er I guttene foran meldte inn. te religiøsitet om er den pri-
fremdeles i orden, ledningen I Bombekaster efter bombe- mære årsak til det moderne 
er gravet ned. Ennu har de kaster hos ivanene ble fun- vesterlandske menneske:! 
kjære venner ikke funnet net ut. tvangsnevroser. Gud er for-
den». - «Hallo, her er 3. «Der bak er det også en trengt og demonene flokker 
kompani - vi er omringet». - nå har vi snart alle sam- seg om byttet som spyfluer 

om et kadaver en sommerdag. 
4 FOLK OG LAND LØRDAG 17. OKTOBER 1964 FlH'ts. siJ~ 7 
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o. l~.: SIEGFRIED: 

NORDISK Sl'-~ILI~G NOK EN ENSELSKMANN TAR BLAnET FRA MUNNEN 

o;: Kirken 
FORFATTEREN OG DAILY MAIL-KORRESPONDENTEN RALPH HEWINS SLÅR 
FAST AT DET VAR BRITENE SOM TRAKK NORGE INN I KRIGEN, OG MENER 

AT DEN NORSKE REGJERING MÅ HA VÆRT INNFORSTÅTT MED DET 

Den norske presse fortset
ter med ved enhver anled
ning å skri ve om det tyske 
overfall på Norge, mens den, 
bortsett fra i rene spesialar
tikler - som tydeligvis går 
hus fullstendig forbi i redak
sjonene forøvrig -, omhyg
gelig unnlater å nevne de 
britiske og franske aksjons
planer som trakk Norge inn 
i krigshandlingene. Og når 
den til og med later som om 
den er uvitende om disse 
forlengst historisk klarlagte 
begivenheter, så er det na-

l turligvis enda mindre å ven
. te at den skal gå nærmere 
inn på det beklagelige fak
tum at det var i all fall deler 

Kirkestridem far, biskop Fjellbu åpner Nid'lrosdo17len for gudløs- av den norske regjering, den 
hetens symboler norske konge og noen andre 

engelskorienterte personer i 
Et medlem av vår nye or-Iling ville verne. En fre~tre- ledende posisjoner som un

ganisasjon Nordisk Samling; dende garnisonsprest i Oslo derstøttet de britiske planer 
skriver til meg: <,Den dag I sluttet seg til bevegelsen i og som la alt til rette for en 
nasjonalsocialismen forenar 1933 og var med i Nasjonal britisk okkupasjon. Det var 
sig med kristendomen blir Samlings ledelse, men han bare den rene tilfeldighet 
den farlig. Och den dagen mistet efter hvert alle sine som gjorde at tyskerne fikk 
kommer». tidligere venner, og trakk seg satt inn sitt motstøt en hårs- ST AV ANGER AFTENBLAD 22. august 1946 

Nu er både kristendom- tilbake på et tidlig tidspunkt. bredd før britene og dermed 
men og nasjonalsosialismen Under den tyske okkupa- reddet landet fra det som bl. For f.9rklaringen kan na-, gang at han aldri hadde sett 
svært upresise begreper. sjon var den norske kirkens a. professor Johan Vogt har turligvis ikke være at disse Churchill så nervøs, og det 
Men hvis vedkommende primas biskop Berggrav ah- karakterisert som en kata- avisredaksjonene er mere sier vi intet om efter den 
medlem mener at en allianse solutt Quislings verste fiende. strofe. I britiskorienterte enn britene innsll.ts han hadde gjort for 
mellom vår statskirke i dens lOg det var ikke av nasjonale Det er kanskje dette siste, selV'? Norge. Ellers forteller STA
nåværende form og Nordisk grunner. Berggrav var langt dette at norske menn stikk i Det er slett ikke bort i VANGER AFTENBLAD om 
Samling skulle være mulig, mere tyskvennlig enn Quis- strid med høytidelige erklæ- veggene å spørre slik, for Hewins at «han var den før
så tror jeg han tar feil. ling, og langt mindre nasjo- ringer og bak folkets rygg la rett som det er dukker det ste korespondenten som fikk 

Det var intet heller Quis- nal. Quisling forla~gte av landet åpent for en fremmed frem en engelskmann som av- kontakt med de allierte 
ling ville enn å alliere seg tyskerne i 1940 at de skulle I makt som forklarer tilbake- slører de faktiske forhold. styrkene i Norge i 1940, den 
med de~ norske kirke. anerkjenne Norges suvereni- I hcldenheten når det gjelder Det siste er en stor artikkel siste til å forlate Trondheim-

Nasjonal Samling hadde tet og Norges nøytralitet, dette med de britiske ak- i STAVANGER AFTEN- fronten og den første eng
på sitt program: «Kristen- at okkupasjonen skulle være sjonsplaner i 1940. Og det BLAD for 22. august av den elskmann som kom til Norge 
dommens grunnverdier ver- midlertidig, og at ingen sikreste tegn på a~ det er kjente britiske forfatter og ~ 1945». Han representerer 
nes». Kirkens' medlemmer: Reichskommissar skulle pla- riktig som vi anfører, at det journalist Ralph Hewins. Vi ellers den kjente engelske 
svarte med å fortelle at det I seres i Norge. Men BeFggrav også var andre krefter enn har tidligere i såvidt vi er- avis DAlL Y MAIL. 
var prestegårds-jorden Quis- I var den drivende kraft i ar- Nygaardsvold - regjeringen indrer AFTENPOSTEN lest * 

beidet med å fjerne regje- som deltok i forræderiet er I om de~ne Mr. Hewins at han Hewins nevner i sin artik
ringen Quisling. H~n. go.d~ok nat~rligvis dette at d~n bor-I hørte til de store journalist- keI at den avgjørende faktor 
at den tyske rmdlertIdige gerhge presse kanskJe mest essene som stod ved siden av i britenes norske felttog efter 
okkupasjo~ skulle gå overo til iher~ig deltar ! tå~el~ggin- den berømmelige Norgesven- hans erfaringer var den tys
tysk erobrmg av landet vart, gen IStedenfor a ga tIl an- nen Winston Churchill da ke fly overlegenhet, noe som 
at Norges suverenitet gikk grep på Arbeiderpartiet som han ble fremvist for alt fol- jo i og for seg har betydelig 
over ~il Hitler ~g at den.ne satt med regjoeringsmakten I ket fra slottsaltanen i Oslo. interesse siden det er en 
satte Inn en ReIchskommls- dengang som na. I Mr. Hewins konstaterte den ubestridt kjennsgjerning at 
sar i Norge. l'tJUUUZl'tl'tJUZ.lUZJ1.AJtl'tJUUU',AAA ledende og stortalende jøs-

I sin bok «Da kampen singer av i dag medvirket til 
kom» forteller Berggrav selv å sette norske flyplasser i 
at han opprettholdt den aller stand slik at tyskerne kunne 
nærmeste kontakt med bruke dem i det fortsatte 
Reichskommissar Terboven felttog. Ved kapitulasjonen i 
og med det tyske sikkerhets- juni 1940 gikk til og med den 
politi helt_ frem til 1943. norske overkommando med 

Denne kontakt benyttet på å sette flyplasser i stand 
han til å baktale Quisling, til tyskernes fortsatte felttog 
og til å motarbeide Quislings mot de vestallierte. En 
frigjøringskamp for Norge. kjennsgjening som naturlig-

Når jeg skriver frigjørings- vis utelukker at det var tale 
kamp, så skriver jeg det for- om noen fortsatt krigføring 
di det er sannhet. Og sann- fra norsk side. 
heten seirer til slutt selv om Hewins nevner at Sola fly-
den har det norske preste- plass ved Stavanger var den 
skap mot seg. Ikke engang eneste flyplass i Skandinavia 
en bisp kan føre løgnen frem Forts. side {) 
til seier. Men nu kan det Stavanger og det britiske brohode Sola ble inntatt med flJveblader I _. ___ .J. ______ _ 

I Fo'rts. st-de 7 fra et tysk fly FOLK OG LAND " Biskop Berggravs Bewahrung .. 
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NOK EN ENGELSKMANN 
(Forts. fra side 5) II strategene i Storbritannia i reali-/ 

som britiske jagere i 1940. teten var fullt oppmerksom på 
kunne ha nådd frem til fra' den vitale betydning av Stavan-

for ikke å snakke om forbere
delsene i Storbritannia og Frank
rike, hvor blant annet alpejeger
ne ventet på klarsignal. 

V I MA HA HJELP , 
baser i England og han ten- ger flyplass mange uker, for ikke 
ker seg da hva som kunne ha å si måneder, før stormaktenes 
hendt hvis britene kunne ha If •• kappløp mot Norge». (Uthevel-
holdt Sola flyplass og der- sen av oss). 
med hatt sjanse til å bryte Og hQr videre: 
det tyske luftherredømme. «Alle tre (britiske) våpen-
Og ha~ fortsetter: o grenene var derft}r ,:,epresentert 

«J:I1tler kons~ntrerte pa den- i Stavanger før den tyske inva-
ne tIden hele SlU ~ppmerksom- sjon. Den norske regjering som 
het om det forestaende angre- neppe kunne l'ære uvitende om 
pet på Belgia, Nederland og hensikten med denne forsterk. 
Forankrike, og han ~~nne neppe i ningen, har åpenbart sett gjen
tåle. en kostbar mIl1tær opera- nom fingrene med dette, hvis 
sjon i nord. For ham var dette . . den da ikke har gitt det sin 
bare et sidestepp, og hvis han fulle godkjennelse». 
var blitt nødt til å avgi større 
tyske styrker til en langvarig 
kamp i Norge, ville han ha 
måttet utsette sitt angrep i vest 
på ubestemt tid. Det var ille 
nok at hele hans flåte befant 
seg utenfor Norskekysten, sene
re er det også blitt klarlagt at 
det var dette som hindret inva
sjonen av England. (Her tar 
nok Mr. Hewins feil, som det 
blant annet .il fremgå av den 
interessante artikkel av Emilius 
i forige nummer av FOLK OG 

Kan det avsløres tydelige
re hvem som var forrædere i 
Norge og hvem det var som 
bragte oss opp i verdenskri
gens malstrøm med alle de u-

lykker og tap av menneske
li v som fulgte i dens spor? 

Hewins siterer ellers fra 
Wyllers bok et avsnitt om 
hvilket han sier at «her har 
vi igjen et bevis på at det 
var planlagt en britisk land
setting i Norge før 9. april» : 

LAND). «Wyller fortsetter «Olsson 
Er det for fantastisk å fore- (kaptein i Royal Air Force) 

stille seg at den norske koali- meldte til admiralitetet i mai 
sjonsregjering på vegne av Kon- 1940: Jeg kom til Sola fly-
gen i statsråd i denne situasjon plass, Stavanger, 12. mars. Alt 
kunne ha oppnådd en våpen- syntes å gå normalt til begynnel-
hvile, og at Norge p.å dette sen av april, da vi fikk høre at 
grunnlag kunne ha valgt å for- (den britiske) invasjonen av 
svare sin nøytralitet både mot Norge ville komme tidligere 
de allierte og Tyskland? Når enn beregnet. Det var den bri-
alt kommer til alt var Hitler tiske efterretningsoffiser Mal-
mest interessert i - som han colm Munthe som fortalte dette. 
også selv sa - i norsk nøytra- Han kom omkring 6. april og 
litet på grunn av hans marine- hadde med seg nyheter i for-
strategi og av hensyn til de bindelse med landsettingen av 
svenske malmforsyningene som' britiske og tyske tropper i Nor-
gikk gjennom Narvik og som geo (Dette med tyske tropper 
allerede på et tidlig tidspunkt er vel noe som er satt til for å 
var blitt ordnet på en måte som gjøre det hele mere smakelig 
var tilfredsstillende for alle for de håpløse jøssinger, siden 
parter. Storbritannia var ikke på britene på det tidspunkt neppe 
noen måte i stand til å ta en var klar over den tyske motak-
kamp i Norge». sjon? Invasjonen skulle finne 

o l" t o I sted tidlig om morgenen, eller 
Dette far natur IgVIS s a I k f b dd . d D 'kt' t ,ved mør ets ram ru og han ved sm ver. et VI IgS e er l' 

at denne brite, som Sl er 19 meste framtid som kunne være 
. 'kk r I nevnte enke te dager 1 den nær-

har inside information, slår d t l' . '1 e mes sannsyn 1ge». 
fast at Tysklands mteresse l . . 
motsetning til Englands var I For eg~m regnmg tilføyer 
at Norge var nøytralt og at' Mr. Hewms : 
det derfor følgelig heller «Fra et historisk synspunkt 
ikke «angrep» Norge, men er det også ·meget betydnings-
bare foretok et tvungent fullt at Olsson kom til Stavan-
mottiltak da Norge stod i ger den 12. mars, samme dag 
ferd med å slippe britene som Finnland kapitulerte over-
inn i landet trass i nøytra- for russerne i vinterkrigen, og 
litetserklæringen. dermed fjernet påskuddet for 

Og når det gjelder britenes en britisk - fransk landsetting 
planer og Sola flyplass, så ved Narvik». 
sier Hewins det enda tydeli- - - -
gere: 

«Begge bøkene (Stavanger 
under okKupasjonen, bind I av 
Trygve Wyller og «The Flying 
Sword» av Tom Moulson, som 
blant annet .inneholder et kapi
tel om flyoffiser Willard 
Whitney Straight's opplevelser, 
under krigen) avslører uten· 
tvil at enkelte av de ledende 

«I lys av Churchills, Iron
sides og Reynauds memoarer ser 
det ut til å tre klart frem at 
en alliert invasjon av Norge 
fremdeles stod på tapetet, da de 
forholdsregler som ble truffet 
mot Tyskland faktisk ikke var 
noe annet enn et påskudd for 
britiske forberedelser i Stavan

ger og andre steder i Norge -

Dette er politisk dynamitt. 
og - hvis det er sant - til
intetgjørden vanlige påstand 
om at den tyske invasjon var et 
uprovosert angrep mot et nøy
tralt Norge og at den allierte 
intervensjonen var en Jpontan 
handling sprunget ut av venn
skapet til Norge og nordmennq
ne». (Uthevet av oss). 

Forfatteren slår ellers iro-
nisk fast at 

«Malcolm Munthe og hans 
menn var nok ikke opptatt av 
å studere fuglelivet på Jæren 
under sitt opphold i Stavanger 
og Rogaland mars - april 
1940 !» 

Det blir i disse dage sendt rundt giroblanketter og noen 
trykksaker til våre medlemmer og bidragsytere forøvrig. 
Innbetalingene har ikke gått så bra som ønskelig kunne være 
og alle må nå forstå at hvis en ønsker virksomheten opprett
holdt, må de enkelte også være villige til å ofre litt 

. økonomisk. 

Vi ber alle våre venner huske på oss, og vi ser gjerne at også 
nye bidragsytere som setter pris på at det finnes et organisert 
uttrykk for kravet om revisjon av «retts»oppgjøret slutter seg 
til den gamle garde. 

FORBUNDET FOR SOSIAL OPPREISNING 
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Mr. Hewins og han svarer· de som prøvet å redde stum-
Fra boken «The Flying o I bl o kl k ogsa : I pene e pa . istret eti etten 

Sword» siterer Hewins dette l ds k 
avsnittet: «For min del kan. jeg bare· an svi ere og fradømt liv, 

tro at Munthe hadde hørt fra I' frihet og eiendom, så hård-
«på konferansen i flyministe- London at RAF allerede var nakket påberoper seg. Den 

riet der det var' til stede flere I '1 bli od' , klar til å trenge inn i Stavanger- I VI neppe na 19. 
høye RAF - offiserer fikk (fly- området, en operasjon som måt-/ 
veren) Straight høre om hvil- te være nødvendig før enhver 
ken oppgave som var tiltenkt alliert intervensjon i Skandi-
ham. Han kunne ikke ønske navia». 

Norgesvennen 
seg den «tøffere». Tyskerne 
var ventet å gjøre invasjon i Vi kan ellers bare slutte 

f k f Ilt h · '1 d Og uten svensk bistand kun-

(For/J. fra side 1) 

Norge for å komme i or jøpet i oss av u .. ]erte tI en 
et alliert inngrep mot import ay britiske forfatter når han i ne planene ikke lykkes for 
jernmalm fra Sverige som ut- avslutningen av sin artikkel britene. Britene var på den
gjorde 2/3 av deres behov». skriver: ne tid for svake til å gjen-

Hewins ber oss igjen å 
legge «merke til den avslø
rende vending "i forkjøpet 
av et alliert inngrep"» og 
siterer fra boken: 

«Straight's jobb var klar nok. 
Han skulle landsettes fra sjøen 
et sted ved norskekysten med 
en kommandoavdeling som så 
skulle vende tilbake til Stor-
britannia igjen efter å ha un
derminert Stavanger flyplass. 
Men selv skulle han bli tilbake 
for å sI1l'enge plassen hvis Luft
waffe kom.» 
Dette sier Mr. Hewins 

«må bety at RAF ville hindre 
tyskerne i å bruke flyplassen 
hvis de ikke selv skulle komme l' 

tidsnok til å overta den. Jeg 
må . også legge til at denne! 
konferansen fant sted i slutten 
av mars, altså på et tidspunkt i 

da britisk intervensjon i Norge. 
angivelig skulle være oppgitt i 
som følge av den finske kapitu- ! 
lasjonen overfor Sovjetsamvel-, 
det 12. mars». 

Det som er mysteriet er 
ikke de britiske planer og 
hensikter, men dette hvorfor 
Sola ikke ble sprengt. Sta
vanger ble «okkupert» av 
tyskerne ved hjelp av flyve
blad som ble kastet ned og 
som fatslo at byen nå var 
under tysk l;lerredømme : 

«På denne tamme måten ble 
det Olsson kalte "det britiske 
bruhodet" i Stavanger oppgitt 
efter ordre fra tyske flyve
blad !» 

«Hele historien om det nor- nomføre en så stor operasjon 
alene. ske felttoget og Stavanger -

mysteriet vil ikke bli kjent før Den amerikanske general 
l b Paul Adams var i 1942 sjef 

a le ritisk-franske planer vis å for en av de seks USA-batal
å vis Skandinavia under krigen 
er blitt offentliggjort i sin hel- joner som hadde gjort alt 
het og det faktiske forhold mel- klappet og klart for invasjon 
lom den norske og den britiske i Norge. Troppene var Com
regjering på dette tidspunkt er mando-soldater, spesialtrenet 
blitt kjent i detalj. Det eneste for dette oppdrag, en opera
vi kan si nå nærmere 25 år se- sjon som ble oppgitt i siste 
nere, er at der må ha vært kol- øyeblikk. ~an forteller om 
los alt mye rot og misforståelser denne .1afn~mgJPla~A Adams 
kombinert med mange mystiske er nu sle ~r le ~ - ~ri
aksjoner på begge sider. Her er I pene som o e ~n. satt: 1-

f d l o 'kk banon for a stabIlisere sltua-rem e es mye som enn a 1 e.. d 
er bragt opp i dagslyset. Propa- s]o~en er. 'k k 
gandaversjonen av 1940 _ begi- en amen an.s e o?e~st 
venhetene som allerede har ba- R?bert !!. McQuad, speSIalIst 
net seg vei inn i historiebøker, pa rUSSIske forhold, har tatt 
skolebøker og folk.eopinionen for seg en russisk angreps-

plan mot Norge og Sverige 
befinner seg temmelig langt 1940. Denne plan ble senere 
unna den ene og fulle sannhet, innbygget delvis i «Jupiter»
o~ må skriv:s o~ igj~nJ ~oe SO~l planen og den svensk-bri
SIkkert ogsa VI: blI gJort, n,1~ tiske plan. Av denne russis
aIle som har sttt ,eget beste a I ke plan fremgår forøvrig at 
tenke på i England, Norge og det russiske angrep på Finn
Tyskland er døde. Sannheten vil land 1939 var første fase for 
nok komme for en dag - - å skaffe «start-grop» for' den 
(Uthevelsene av oss). senere oppfølging av planen. 

Det han her profeterer er Det er et stort spørsmål 
vel noe i retning av den om Norge og Sverige over
«historiens dom» som de an- hode J:ladde eksistert som 
svarlige for at de virkelige selvstendige nasjoner i dag, 
landsforrædere slapp fri med om de ovennevnte planer var 
ære og berømmelse, mens blitt gjennomført. En russisk 

besettelse av hele Skandina
A.PJVVUUtJVtJtA~Jl.lUUUVVt via kunne blitt resultatet av 

TANNLEGE MAAMOEN en slik nedkjempeise av den 
HansteellJlZI. 2 
Tlf. 444333 tyske nordflanke på dette 

~):{)[J{):{")f)f 

ANNELISE PAROW 

TANNINNSETNING 
Trondbeim 

tidspunkt. 

A. Galland : «Die Ersten und 
die Letzten». 
McQuail: «Mi/itar)' Review». 

6 FOLK OG LAND 

Hvorfor sprengte så ikke 
Maleolm Munthe flyplassen I 

LØRDAG 17. OKTOBER 1964 før han forlot byen? spør ~~~rv-.-,",-",.rv-v-u-~~~rv-.-"J EMILlUS 
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Nordisk Santlin;: o;: Kirk .. n Med fr.)ntkj .. ~perDe -
. ,Forts. fra side 5 slapt og skjøv opp den knir-

(Forts. fra side 5) ! stor ropert i hånden og ropte I ~ommlssar og holde ham a I uvirkelig over til jegerne. kende bunkerdøren. Et halvt 
kanskJ'e passe med et sitat (jeg siterer fra hans egen bok Jour:>. . . k . «De trekker seg tilbake l" dusin hårdt sårede ble båret 

D kampe kom side 31)" KIrkenes prImas, bIS op I . o • • fra Berggravs bok «Da kam- « an», . . o ropte MiSJonæren. StalhJel- inn i bunkeren, hvor sanite-
pen kom» {side 168). I 1943 «Her er Norges Røde Kors. Berggrav fIkk ~ltsa oppgav~ I men hans satt skjevt på det teren begynte å arbeide med 
var Berggrav hos Terboven Er det noen norske gutter I av selveste Hlmml.er om a /karakteristiske hodet hans dem 

.. t ge ra·d eller hJ'elp I holde den tyske Relchskom- . . frank og fn og fikk en for- som ren r , !.. ,. I ,som om han hadde en lystIg Snart var Fosse igjen i av-
trolig samtale med den så si fra». (Biskop~n kalte ~llss~r l Norge a Jour. - I spasertur bak seg. De hvite snittet sitt. Det falt ham 
«fryktelige Himmler og sje- • altså seg selv O? ~~t i;lge Ut~Ohg, ~e~ s~~;kestriden i tenner lyste som en tannpas- tungt å si guttene sannheten 
fen for Gestapo her i Norge I for Røde Kors). Pa Sl e og en sa a ~ tareklame i det skitne an- - men så tok han seg sam
Rediess. I dette møte klarer, 28 i boken «Da kampen kom» Norge var mtet anne~n siktet men. De hadde aldri veket 
Berggrav å lire av seg følgen-Il forteller Berggrav selv at ~erggravs kamp mot - En . ordonans kom krum- tilbake for et åpent ord. 
de tirade: «Jeg vet meget initiativet til turen kom fra ling, godt understøttet av bøyet løpende gjennom gra- Troppekameratskapet for
vel at ledende tyske kretser I politimester Welhaven og Terboven. ven: «Troppsførere til kom- pliktet ham til å si sannhe-
her i landet har innsett hvor general Engelbrec~~. «Jeg Berggrav fortell~r hv~rd~n panikommandoplassen!l> ten! 
ille det er for Tyskland å la konfererte med pohtImester- h?n hadde alle trader l s~n «Pass godt på, gutter, «Olsen, si til folkene dine 
Quisling komme til makten>~. ~n (Welhav~n) som mente hand: «Alle tr~der løp JO snart er forsterkningen her Il> at vi ikke kan regne med 
Her stiller Berggrav seg altslå Jeg burde. reIse oppover». sammen her, VI hadde. alt sa Fosse da han forlot trop- hjelp!l> 
på Tysklands, Himmlers og «Mens Jeg ventet der kom h.va der fantes av orgamsa- pen og slo inn på veien til «Uscha !l> «Ja ?l> 
Terbovens side mot Quisling. en telefon fra den tyske ge- sJonsapparat». «L~rerr:e sjefen. eSkal vi skjelve eller le 

Alt i 1940, den 15. april, ne.ral Engelbrecht at. han og lægene og Umv~~sl~ Kompanisjefen satte opp ·hva ønsker du ?» _ «Kjempe 
hadde Berggrav kommet så matt.e snakke med meg l an- tetet hadde vi t: es et alvorlig ansikt. «Russerne som løver' burde dere».
langt at han hadde fått tys- lednmg av ture?". . kontakt med». Men ogsa ar- har slått tilbake forsterknin- «Uscha det bør vi ikke det 
kerne til' å styrte den nasjo- Den norske kirke. har. Ikke . beiderlederne hadde Berg- gene våre. De har forsøkt å vil vi!; , 
nale regjering som bar Nor- tatt avstand fra. sm bISkop grav kontakt m.ed. Han for- komme oss nænnere med «I dag vil vi måtte beviRe 
ges suverenitet, og til å over- og Kongen har gItt ham St. teller om en abelderleder som stonnbåter fra den annen at vi er nordmenn !» sa Fos
føre Norges suverenitet til Olavs orden av høyeste satt på ?ans kontor og sa: side. Så falt de nesten i en se, han hørte at guttene 
Hitler som sendte en Reichs- klasse. «Er det Ikke moro, gu~ter, felle i skogen. DiviJ;jonen opphevet sikringen. 
komm'issar til Norge. Quisling som verget, i all før var kongens folk ~g ~Jær- vår har ikke folk nok, den «La dem komme, i Valhall 

Den første mann som fall Norges formelle suvere- kas f~lk det ve:ste VI ':'ISSt;. må vente på forsterkninger. er det plass til mange!» 
denne nye Reichskommissar nitet ble dømt til døden og O~ na er det mgen VI star De er ~ngivelig underveis, Torstein hadde blandet seg i 
besøkte var betegnende nok skutt som landsforræder. slJk sam~en med»: (s. 1~2). men når de kan være her vet samtalen. A se til var han 
Kirkens primas. Tyskerne Biskop. Berggrav som. va!" Den sakalte klrkestnden de ikke ved bataljonen. Det iskald. 
hadde noe de kalte Bewah- den dnvende kraft for a fa hadde .in:et reelt. grunnla; kan ta dager har komman- (Fortsettes) 
rung (gjøre seg fortjent til Norge til å oppgi denne for- Da QUlslmg stod mnfor d - døren meldt _ han sa at det 
tillit). Bewåhrung ble også melle suverenitet og ta imot den i fengslet, skrev han et ikke så rart ut for oss. Han 
forlangt av Berggrav. Gene- en. tysk ero~ring og en ty~k br;v til sine .nærmeste. Her. sier hva han mener og gjør G 
ral Engelbrecht (øverstkom- Relchsk'ommissar, . han far star det: KrIstus :rar. Guds !seg ingen illusjoner. Ikke vi jengangere 
manderende i Oslodistriktet) Norges høyeste orden. legemliggjørel~e pa Jorden I heller forresten!» (Forts. fra side 4) 
forlangt at Berggrav skulle Da Quisling i 194'2 overtok og symbolet pa det kommen-I «Var det alt?» ville Fosse 
gå opp i NQrdmarka.og fårle regjer~ngsmakten på n:y,. så de Gudsriket -:- Den salve-I vite. Han angret nå på det Det onde fyller tomrummet 
norske guttene som kjempet, ble bISkop B~rggrav IgJen de». Mot e~ slIk, mann be- han hadde sagt til folkene efter den fortrengte Gud! 
mot tyskerne i Nordmarka i hans verste. fIende og ha~ høver man Ikke a føre ~oen i sine. Derfor har vi så mange 
til å overgi seg. var den drivende kraft l kirkekamp. Sjefen for KIrke-I «Han ønsket oss til slutt pseudoateister i blant oss. 

Nu må jeg gjøre oppmerk- undergravningsarbeidet mot departementet var ~n troe~- lykke til _ og det kan vi Det er folk som tror at de 
som på at den offisielle ver- Quisling. Berggrav var. ~en de mann og han utvI?et reh- . trenge også» Det ble stille. ikke tror på Gud, men som 
sjon her i Norge er at Norge som kunne r~mme QuIsling gionsundervisningen l skolen I Hver var alene med tankene ubevisst har en slags tro på 
var i krig med Tyskland den ~a~dest, fordi. han h~dde med flere ukentlige time:. sine. ham likevel, fordi den Guds 
15. april 1940. Berggrav hev- tIllIt hos Relch~kommlssar Den m~nn so~ va~ den. dl-I Efter en stunds taushet sa eksistens de nekter slett ikke 
der det selv. Kirkens primas Terboven og fordi han kun- rekte. arsak tIl klkest!"lden I Untersturmføreren: «Nåvel er Gud, men noe ganske 
har skrevet en liten bok som ne bruke både den norske var bISk0:r:> Berggr~vs ands:· _ Vi skal kjempe så lenge annet. 
han kaller: «Folkdommen kirke og den norske lærer- frende . bISkop ~Jellbu l vi kan _ for Norge _ for Mysteriet, underet, lar seg 
over NS». stand i kampen mot Quis- Tror:dhelm~ Han tIllot kom- Quisling. Fienden skal aldri ikke benekte, naturlovene 

Her sier han: «At Norge ling. Hans <<Bewåhr.ung» i mumstene a ta med seg sym- ,få oversvømme fedrelandet har. begrenset gyldighet, det 
lå i krig med Tyskland, var' aprilda?ene 1940 gjorde at bolet på gudløsheten, det rø- I vårt l" forteller kjernefysikken tiil
ingen NS i tvil om» (side9). han nar som helst kunne de fla~g med sigd og ham:! «Kanskje kan de få frem strekkeIig om. Og er stillin
«Efter straffelovens § 66 har få foretrede for den tyske mer, lI~n foran. alteret l! forsterkninger der bak, slik gen den at vitenskapens re
den som bærer våpen mot Reichskommissar og fritt Tr~n?h:lms domkIrke efter i at ivanene ikke bryter gjen- sultater slår av marken kul
Norge eller som yter fienden kunne snakke stygt om Quis- «fngJørmge~» 1945. o I nom! Så er ikke kampen sviertroen på materiens kon
bistand, forbrutt sitt liv» (si- ling. Jeg siterer her fra hans Berggrav brukte aUsa den: vår omsonst. Til da vil vi stans, da er det ikke av veien 
de 17). «Grunndommen har egen bok «Da kampen kom». norske kirke i en personlig oppholde dem l» Fosse hilste å beskjeftige seg litt med 
fått s;n rettslige stan- Han forteller om sin nære kamp mot Quisling under det occulte problem. For 
dard ved det straffernål som forbindelse med det tyske den tyske okkupasjon, og her er problemer nok som 
er fastsatt i tillegg til Norsk sikkerhetspoliti. Han skriver: den norske kirke lot seg bru- være forsiktig med å sitere ikke er løst. Nordboernes 
straffelov ved kongelig for- «Hvis man ble bedt om å si ke, Berggrav brukte alle forskjellige avsnitt i Jesu li- gamle tro på at mennesker 
ordning av 27. januar 194.2. sin oppriktige mening, f. eks. midler i denne kampen. Han deIseshistorie, og det er fak- går igjen er i all fall ikke 
Straffen er satt til Tap av al- om Quisling, og en så spurte gjorde det samme som pOliti-/ tisk straffbart efter norsk motbevist. Som en arbeids
men tillit» (side 13). cm det ikke ville bli brukt keren Churchill. Han allierte lov å sitere visse kapitler av hypotese er den brukbar. Jeg 

Biskop Berggrav, den nor- I m~t ~n, svarte de (Gestapo) seg med Antikrist for å vin~e I J ohannesevangeIiet. spør derfor som Garborg i 
ske kirkes primas, forsvarer neI VI kunne være trygge for kampen. Og den norske klr-! Quislings NS _ ånd lever diktet om mannen som 
her dødsstraff og tap av al- det». ke allierte seg også med An- i ennu, og vi håper at den en- hadde flyttet deilden 
men tillit ved hjelp av kon- «De rapporter til Berlin tikdst. Men vi vet fra folke- gang skal gjennomsyre Nor- grensestener i marken -
gelig forordning med til- fra Gestapo som jeg har hatt eventyrene at gir man en disk Samling. Men det er da og aldri fikk fred efter dø
bakevirkende kraft for noe anledning til å bli kjent med viss mann lillefingeren så også lett å forstå at en alli- den. Hvordan skal et slikt 
han selv har gjort den 15. i gjenparter, har vært utro- tar han hele hånden. Og anse mellom en nordisk na- gjenferd få hvile? 
april 1940! lig korrekte». - «Om Quis- vi vet også at den samme sjonal sosialisme og tidens Det er adskillige som efter 

Vel vitende om at Norge ljng hadde de f. eks. en map- mannen pleier å ta sjelen norske kirke er en umulig- sin befatning med «retts»
var i krig med Tyskland pe full av aktstykker som i som betaling for hjelpen. het. oppgjøret tør gå igjen og 
gikk Berggrav sammen med tilfelle kunne brukes hvis Den kristne kirke har mistet Hvis den nordiske nasjo- ikke finner fred. Det er ikke 
en tysk militæreskorte på 3 han skulle styrtes - -» (si- sjelen. Antikrist har nu snart nalsosialisme derimot allierte bare gode ånder som går 
løytnanter og 10 mann under de 97-98). Så sent som 1943 ødelagt den. I den siste tid seg med Kristus så kanskje I igjen. 
ledelse av løytnant v. Goltz ber Himmler Berggrav om å i har kirken forøvrig begynt «kunne den bli farlig.» I Hans Egede Nissen. 
gjennom de tyske linjer og holde Terboven il jour. Jeg i å skamme seg over Kristus. O. K . 

. over mot de norske styrker, I siterer: «Kan de ikke fram- I Det er sendt ut sirkulærer -=-===-:-=--_--:-~:--:------------------
og biskop Berggrav tok en tidig orientere der Reichs- til skolene som ber lærerne LØRDAG 17. OKTOBER 1964 FOLK OG LAND 7 . 
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Kongen statsråd • 
l -

(Forts. fra side 1) Ilangt med å gjøre seg lat-
Når han nu engang anså i terlig med statuen over 

parlamentarismen for en del i Franklin Roosevelt under 
av Grunnloven, så er vel jl Akershus. 
loyalitet en selvsagt ting og Riktignok fikk begivenhe- BORTKASTEDE }lENGER efter de soldater som falt i med erklæringen om at gul
ikke noe å gjøre seg til av? I tene en forhastet bauta med Det norske forsvarsbud- Afrika og som er begravet vet i festsalen allerede var 

I sin tilbøyelighet til å en usann innskrift, hvor sjett kommer nå efter re- ved El Alamein bedre ad- over 50 år gammel og at det 
tekkes mugen, lot han ved storting og regjering tas til gjeringens forslag opp i 2 komstmuligheter til minne- var laget efter antikke for-
slendrian «parlamentaris- inntekt for kongens hand- milliarder kroner. En må vel stedene. bilder. La oss bare håpe at 
men» også få innpass i stats- ling eller mangel på sådan i si det er et uhyggelig beløp * ikke like sårbare tur~ter i 
rådet ved å overlate de be- Trysil. Det er kanskje denne for å sikre norsk deltagelse i INTET ROOSEVELTMONU- Oslo får øye på Oslo Lysver
slutninger, som efter Grunn- bautaen, som berettiger ut- neste amerikanske krig og lV,IENT kers berømmelige hakekors-
loven påhviler kongen, til trykket «EI). loddrett løgn». det er med vemod en tenker Efter at kongressen allere- port! 
avgjørelse gjennom flertalls- Man kan forsøke å, dekke på hva en kunne utrette med de har avslått det har nå * 
beslutning innen statsrådets I over kjennsgj~rninger, ' men disse peng~ne når det gjel- barna til den tidligere USA-I PERON OG DE GAULLE 
medlemmer. Det har redu- I raderes ut kan de ikke. Dette der å holde N,orge nøytralt president som trakk statene Utenlandgke avismeldin
sert kongemaktens stilling Il er en del kjel).nsgjerninger. ved å lage et virkelig nordisk inn i verdenskrigen Franklin i ger bekrefter nå hva FOLK 
til «null i fattigkommisjo-. Kjerringer av begge kjønn fors:rar. El~ers stiger .stats- D. Roosev.elt uttalt seg mot i OG LAND forlengst har 
nen», hvor den nu befinner I har for skikk å benek.te dem budSjettet Jevnt og SIkkert at det reISes ~t mo~ument' meddelt i Argentinabrev, at 
seg. eller holde seg for ørene. s~mmen med skatter og. a:r- over deres far l Washmgton·1 Peron er fast bestemt på å 

Mlln kan gå ut fra, at den-, IX. gIfter av enhver art. Sosla11- Om denne sak h~r de~ ellers vende tilbake til Argentina i 
ne slendrian en vakker dag iHt 1939 H 7 seringen av vårt samfund rast en stor strId gjennom høst eller senest til våren 
vil bli påbero~t som sedvane-Il høy~~~7g I).øy:r:~:u;e~kl:~ skrider frem u*påklagelig ! leserbrever i DAILY ~EWS. 1965. Han skal ha bestemt 
rett fremfor a kreve Grunn- ~in som føl e av Vest- En leser for:slo følgende ide- : seg for dette i forståelse med 
loven respektert. ~t ~ kl . DE HELLIGE DYR utkast: «Var avdøde presi- i de Gaulle og det er ventet 

VI. I ma felle6Ty kl . d gser 'æ~g Vi har i de efterfølgende I dent sittende med benet på I' at den franske president har 
Efter denne sin tidligere °l·vtetr or hS an Ilt t;.n nøy rfa- notiser gjort en rik høst i II nakken av friheten og Sta .. sondert terrenget under "'.tt . l e som an a sa over or - . o . '" 

holdning opp gjennom årene' 1st b . f' k det gode tyske ukeblad 1m staende bak ham». En I' besøk i Argentina nylig Pre 
måtte kongen regne med' gdenera,d a sSJe °lg omtsmatnt - DEUTSCHE WOCHEN-ZEI- annen mente: «Vi har aUe-lsident Peron skal h~ lat~ 

, eren e genera mo a e TUNG b'l dk' hvilket han åpenbart o t k k . ,som ant annet for- re e no av Rooseveltmm- forstå at han støtter de Ga-
seg a a onse vensene av, t 11 t t k 'l . f . d t k I fl . 

også har gjort, at en da disse forlangte' mobilise- e ~tsr .ak pro °t 01 ~Jke den l e ntesmedr.kerl : . n ~sJ~n, ven- ulles politiske planer om å 
beslutning av regJ'erin-' g t'l b . kyttels . 'd sveI IS 'e u enn s eparte- 'S rera l a e l regJermgen og skape en «tredJ'e verden» u-

nn l es e aven tEt' S - tIl' kOk' k ' gen måtte gå ham i mot at ft f Ik tte' D' t k men, lenne erra er avsatt de u alge ors pa lr egar- avhengig av både USA og av 
, e er o ere . n. e an . .. f d' h d . h l d F 

hans «samvittighetsskrup- 'kk dt h rt h t av sm regJermg or l an ene lee vel' en». orøv- Sovjetsamveldet 
ler» ikke ville bli godtatt og ~'l ~ go 0b a vf elnsyne under en arabisk mottagelse ng synes vi det kunne være * . 
at han selv ville bli satt på ; . en pa erop eo p~r t~~n- i Bern rent privat hadde en endog meget god ide å VERDENS STØRSTE HÆR 
plass Det passet nok ikke a~~~~ktO~ ~a ~ l r gitt uttrykk for den mening overlate amerikanerne til fri. er det nå Kina som har. 
med 'planen Pgun ~tt·erhet tenn o fongh~ 1- at den internasjonale J' øde- avbenyttelse det skandaløse . e samVl 19 e a or m Ifølge pålitelige britiske kil-

Istedetfor å møte i sta18- d tlf l r kritt - dom, som han sa, måtte gjø- monument over krigsforbry- der skal den kinesiske re-
rådet og der gjennomføre sin Id:~ edese; ø fe 19 Sd 'tun- res ansvarlig for mange av teren som er anbragt nede~- gJ'ering for tiden ha 2,4 milli-
beslutning grep derfor hans' Elin Oh re 19?gen e Sl ua- verdens vanskeligheter. for Akershus , sJon. er va. * * oner mann under våpen. En 
majestet, som kjent - på X . er ellers ivrig opptatt med å 
tross av Quislings oppford- . . MINNE OM ØRKEN- DE HAKEKORSENE, DE omruste artilleriet med vi-
ring om å gJ' øre sin plikt _ I henhold til Grunnlovens KAMPENE HAKEKORSENE! 

§ 9 l dere efter at den sovjetiske 
til hareverget og for-- ,av aH. 7 ved sin tiltre- Samme blad skriver at ef- På grunn av stadige be-

d l k k 'militærhjelp ble innstillet i 
svant østover hl' nsl' des e se som nors onge føl- ter initiativ av regJ' eringen i sværinger fva innvandrere' 1960 som følge av kontrover-
KJ'ølen hvor han ufor- gende ed: . «Jeg l. over og Kairo vil det ved Sidi Aba, .el fra Europa blir nå mosaikk- sene mellom de to land. 
tøvet ble kostet hjem t sværger at VIlle regjere Kon- Rahman bli innredet et mu- frisen i gulvet i festsalen i 
gjen. En form for tapperhet geriget Norge, i Overens- seu~ for kampene i Nord-Irådhuset i ~rahran, ~e~bour-""""""'"'''''''''''' ....................... . 
og fedrelandssinn som efter- ,stemmelse men dets Konsti- Afnka under annen verdens- ne, AustralIa «denazlflserb, FORBUNDETS J\:ONTOR 
hånden har dann~t skole er i tution og Love; såsandt krig. Det skal være viet min-I idet de innlagte hakekors 
blitt høylig berømmet og 'har I hjælpe mig .Gud den almæg- net om falne soldater på beg- : blir fjernet. De europeiske holdes stengt mandage og 

I
t Al d d lørdage. Ekspedisjonstid tirs-

endog ført til frifinnelse for 1ge og VI .en e».. ge sider. Samtidig er veien. fjolsene slo seg ikke til ro dag _ onsdag _ torsdag og 
mord! Denn~ ed holdt Ikke H.7. Alexandria - El Alamein blitt ~~'i-~~~~~~,",~~~ freoag frR kl. 10 til 15. 

Med dette gikk flagget på! I?et er . et vi har en Iwnge utbygget for å gi efterlatte Kristne Venner Sekretæren kan bare på-
Stortingsbygningen ned og. hl. o-<N/'o-O'Q-O-OoO"O'-O-O~oO"oO"~ H d l tn o t ff l regnes truffet efter forutgå-
nøytraliteten var tapt. Den XI. k k ar u. YSt ol a tre .cl.ga?m e ,ende avtale. T21efon: 377696. 

. t'l d tt t'd kt Ar ite I venner l e apen ml J0. -. p . -var mn lee l spun «Lad aldrig nogen frem- K . t V t d lostadr.. Postboks 3214, 
k · t f k d HUS TAD rIs ne enner mø es en . . 

aner Jen ra tys si e. med mand' råde for dette første fredag hver måned i! Sagene, Oslo 4 - PostgIro 
VII. : land» ! Bærumsvn. 5 - ø. Ullern CoEetsgate 43. Etter en tale: 150 28. 

Blant de ulykker, som den i Således lød Sigurd Jor- Telefon 'i5 61 29 _ Oslo er det bevertning og anled-
kongelige uvane å unndra' salafars siste ord på døds- ning til selskapelig samvær. 
seg sine plikter og overlate i leiet. ... "..",._ Møtetid: kl. 19,30. 

I~~~'~~~~~~~~~~~~~ 

dem til statsrådet til av- I OLAF HOLM 
gjørelse, medførte, er også I , . ., . ., . ., . ., . .,."..".."..". . ., . .,."..".. 
det skamløse avslag på 5-600 i D AH S ' 
presters ansøkning om be-I L 
nådning for professor Skan- SEN S A-
cke. Kongen har efter S JON S-
Grunnloven plikt til alene BOK 
efter sin samvittighet å av- «DER ER EN HAGE VED 
gjøre benådningssøknader. ALLE KORS» har vi fått 
Da han unnlot det, gjorde ny forsendelse av fra forlaget 
han seg dermed i første rek- og kan atter effektuere be
ke skyldig i justismord på stillinger. Prisen er kr. 22,-
professor Skancke. fritt tilsendt mot forskudds-

VIII. betaling, eller mot oppkrav 
Der er en del nordmenn, med tillegg av porto og 

gebyr. 
som er ganske rare. For ti-
den er konene ved Vandpos- FOLK OG LANDS 
ten opptatt med å diskutere BOKTJENESTE 
om plass for en statue av I Postboks 3214 - OSLO 

FORLOVELSESRING-

SPECIALEN 

tillbyr moderne, garantert 14 
karat stemplet håndarbeidede 
ringer fra kr. 95,- pr. par. 
Sender pr. postoppkrav porto
fritt over hele landet. Dess
uten + 5°/0 rabatt på grunn
prisen. 

SKRIV EFTER RINGMAL ! 
Ringene blir sendt straks jeg 

får bestillingen. 

Gullsmedmester 

Thorvald Å. Olsen 

Tai!'.Jege I 
MARTIN KJELDAASj 

HanJleensf{f, 2 II 

Tlf. 4475 54 

,...,·-----..-·-----· .... ·.--.1 
<-<Tenk selv» 

overrettssakfører Sverre Hel
liks ens bok om «De virke
lige kjennsgjerninger kontra 
det norske rettsoppgjøret» 
har vi fremdeles et lite opp
lag igjen av. Benytt anled
ningen hvis De ikke har bo
ken. - Pris kr. 10,-. 

Skottegaten 20 vI Metodistkirken. FORBUNDET FOR SOSIAL 
Ber gen OPPREISNING 

Postboks 3214 - OSLO H.7, helten fra Trysil. Vent /' Postgiro 16450 
litt med det! Det greier seg ,..". . ..,..". . ., . .,. . .,. . ., . ., . .,._._._.,.r. ..... ............ ..,..,..,..,~.., ...... ,.,"' .............. Postgiro l 50 28 

,l4"'OI~K Ob LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

r::~spedi.,jonstjd: TirsJag til 
('edag fra 1.;:], 10 til kl. 1 5. 

'.\1aoda2, og lørdag holdes 

påregnes truffet efter forut
bilende aVtale. 

Abonnementspriser: 
Kr. 36,- pr. ar, kr. 18,
fr. h:tlvår i Skanrlinavia. Ut-
2U,-~ pr. tl.llvår. - I nøy-

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

pr. halvår. 
Løssalg kr. 1,00. 

Bruk postgironr. 16450. 
Utgiver AlS Folk og Land 
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