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Hors de Combat: 

FRA I( U IJ T' U R FRO N TEN 
VII statlige kQmite SQm bestem

mer hva SQm skal filmes, nå 
,med sin sikre sans fQr kul
'turelle QPpgaver vil slippe 

Spania bygger på 
fremtiden 

NYDELIGE 
NELLIKER 

løs på oss en nQrsk film 
Det vakte ad- med den betegnende tiltel 

skillig QPpsikt «Nydelige nelliker». Ville 
da pianisten det ikke være en ide 

Slik ser Otto Skorzeny det 

Interessen omkring forholdene i Spania er stadig levende, sa vi 
regner med at våre lesere vil ha glede av efterfølgende artikkel av 
Otto Skorzeny, hentet j det tyske ukeblad DEUTSCHE WOCHEN· 
ZEITUNG: 

Kjell Bække- å avbilde på filmpla-
lund i A.U.F.- katene herrene Stranger Qg simus FrancQs død skal føre 
bladet «Fritt HQfmQ? Eller kanskje de regjeringsfQrretningene. SQm 
slag» rettet et statlige filmQverkikkadQrer. sikkert gjelder det at stats-
vQldsQmt an- har fQrbehQldt denne ære fQr: sjefen ved nQrmalt fQrløp av 
grep på parti- seg selv? den PQlitiske utvikling mere 
felle RQlf Hof- i Pianistens skudd mQt parti- Qg mere tenker på å inn-
mo, der SQm· be- fellen blir ganske sikkert et skrenke sin virksQmhet til 
kjent er A.P.'s bQmskudd. . I QPpgaven SQm statsQverhQde, 
krQniske repre- I FQr endel år siden var det I nQe SQm vil nødvendiggjøre 
sentant på kul- en mann SQm laget QPpvis- utnevnelsen aven regjerings-
turQmrådet. ning ved å henge under et sjef da Franco. hittil har va-

Her var det fly i et Qverskåret taug SQm retatt begge embeter. 
pianisten SQm I var limt sammen med et nytt SQm i øverste statsledelse 
skjøt, Qg han skjøt med Stranger er glad i å «repre- slags .vidunderlim. Det sam- er det Qgså inntrådt vesentli-
skarpt. ~<En fullstendig u- s~ntere» på Qffentlig bekQst-1 me lImet bruker øyensynlig ge endringer i kabinettet. 
kunstnerIsk herre» kalte nmg og at han nødig ofrer Stranger og HQfmQ Qg de Særlig QPpmerksQmhet fQr-
Bækkelund partikameraten, nQe av sin kQstbare tid på andre. kQ~unale kUllstnel- tjener herurider på den 
og han tilføyet at HQfmQ kunstfQrhold uten at det liker. Det ser iaIfall ut til at side industriministeriet 
hadde en knusende mangel samtidig blir spist Qg druk- ~eres bakdeler er limt fast Qg på den annen side mi-
på forståelse av hva kunst er ket godt Qg vel. En filmmann tIl taburettene i alle mulige nisteriet fQr infQrmasjQn Qg 
~g at han er helt ~egnet til sa engang: «Undres på o.m ~Qmiteer Qg lftvalg soQm har Munos Grandes turistvesen. Industriminste-
a repre.sentere arbelderbeve- når han nyter sin jerpe eller til QPpdrag a Qvervake Qg ren har besatt alle stillinger 
gelsen l kulturelle institusjQ- ,kylling, sin Richebourg bur- fremme(!) kunsten i NQrge. Ikke bare i det økQnQmiske i sitt departement påny med 
ner. De~ :rar f~rst Qg fremst' gunder Qg NapQleQn cQgnac Vår avdøde uvenn Axel liv i Spania, men Qgså i den unge krefter, SQm kQmmer 
hans stIllmg l NQrsk Film: Qg alt det andre snadderet K i e Il and hadde enkelte spanske PQlitikk er 25 år ef- fra industrien Qg derfQr er 
AlS pianisten siktet til, sel-! at han nQensinne tenker på avgjQrt lyse øyeblikker. Et ter fQrsvaret mQt den kQm- langt mere forbundet med 
s~apet som kommunale klå-' B l o d p ark en?» av dem var utvilsomt da han munistiske krig en frisk vind landets økonomi enn de tidli-
fl~gre ~ar ødelagt til ugjen- «Blodparken ?» i de mest energiske Qrdelag umiskjennelig. Praktisk ble gere embetsmenn. De spanske 
kJenn.elIghet. «Ja, Blodparken kaller vi for~angte at nå måtte det en- denne utvikling innledet fQr lindustrikretser har hilst den-

HVIS ?-ette o var I?-ent SQm det kolossale Vigelandsan- d;lIg en gang fQr alle bli slutt noen tid siden, da general-Il ne utvikling med stor glede 
et QPrgJør pa p~rtIkamme~- legget som er b. ygget opp ved I pa Hofmo og Str~ngers red- kaptein MunQs Grandes, den idet de nye generaldirektøre; 
set, sa tok angrIperen fell. hjelp aven skånselsløs tyning selsherredømme mnen kun- første kommandør for «Den i industriministeriet fra deres 
Med fryd slo. den borgerlige og blodtapping av norsk sten. blå divisjon)} i kamp mot [praktiske erfaring meget 
presse over hele. landet st~rt filmvirksomhet. De svære I . Det er en vanvittig utglid- Sovjetsamveldet, ble utnevnt I bedre enn noen annen kan 
o~p hva «den ?,hmrende PI~- st:einfigurene er gravmonu- nmg at kunst Qg kunstnere til vicepresident og dermed I bedømme hva som er nød
~ISt Qg farverike kulturkrI- menter over norske film- skal være avhengig av den- til fast stedfortreder for vendig og viktig for den 
tIker» hadde skrevet. kunstnere Qg deres hustruer slags folk. Ser man da ikke statssjefen. Denne utnevnelse I spanske industri. 

Det ble øyensynlig QPpfat- som er bukket under i den hvor det bærer hen? Det er av den .fremragen~e general Monarki uten konge. 
tet SQm en slags bQrgerlig håpløse kampen mQt Stran- kunstroboter disse kommu- ?e~ød pa den e~e ~lde at han I utlandet blir det i den 
seier. I gerbøygen». nale herrer ønsker å ale frem, l tIlfelle ge.neralIssII?us Fran- senere tid skrevet mere o.m 

Det er et syn som ikke er: Vi har lest i avisene at den Forts. side 6 cos plutselIge død tIltrer som monarkiet i Spania enn man 
så lett å fQrstå for ikke ret- hans efterfølger, Qg på den merker i landet selv. Apen-
tere enn vi kan' se, finnes det annen si?e at .mange plikter, Fortr. side 6 
ikke skygge av forskjell på ~In ogsa rettIgheter som er 
A. P.-mannen Rolf Hofmo Qg tIl agt Franco allerede idag 
f. eks. den såkalte Høyre- er Qverdratt til general Mu-
mann Rolf St ran g e r. En nos ~randes. ~a general-
kunstner vi forleden snakket kaptemen trass l denne ut-
med mente endogså at den n~~else fQrtsatt har beholdt 
skade Hofmo hadde forårsa- s~lllmgen som generalstab-
ket 'var minimal i forhold til Sjef for det spanske forsvar, 
den lammende og ødeleggen- ,forener han i sine .hender en 
de virkning Stranger har øvet maktfylde som mgen før 
på kulturfronten, fremfor alt ' ham har vært Qverdratt uten-
når det gjelder filmkunsten o.m Franco. 
som herr kledeshandleren Dog tør den konservative 
nærmest har eliminert. Ar stats reformer ikke være ut-
etter år har denne herre fått tømt med utnevnelsen av 
boltre seg i kulturelle styrer M;mdQ~ Grandes. Det blir al-
Qg utvalg, og som en annen mmnelIg antatt at det muli-
Attila har han lagt alt øde I gens om noen ~id vil. bli QPP-
etter seg. Det er kjent nok at I Skyt ikke pJ pianisten ! n~vnt et ko.ll~gIum pa tre mi-/ nistre som l tilfelle generalis- Franco 
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Kru.stsjov er av adelig blod «Rettsoppgjøret»i FOLK OG LA~D i 1965 
SKRIVER ET ENGELSK BLAD SOM BRINGER EN «Det kan sikkert med like 
DRAMATISK SLEKTSTAVlLE OG SLEKTSHISTORIE stor rett hevdes at oppgjøret 

ble for mildt som det kan 
hevdes at det ble for 
strengt» skrev det store «Vi» 
som styrer Verdens Gang. 
Ordene er ikke bare en trus
sel til dem som i" seiersrusen 
ble kalt rotter, røvere, ånds
svake, bunnfall og andre 
. språkblomster fra djevelens 
flora og som ble dømt 

Vi må appellere til våre lesere 

og venner om å gjøre en absolutt 

nødvendig ekstra innsats 
~, '. 

, ,~. :. 

S a lom, I ti ti ,. I (National - Z,itung) 

I «strengt, men tetferdig». De 
i er også en advarsel til dem 
I som slapp unna om å holde 
! seg i ro, for det er e Vi» som 
I har makten og æren om ikke 
i evigheten så dog nå og i. 
overskuelig fremtid. 

Som barn lærte vi at de 
. som har tatt fa'n på ryggen 
må bære ham :fram. Det er 

Så står vi foran et .nytt 
avisår igjen, FOLK OG 
LAND's 14.. årgang. Vi leg
ger i dag ved avisen en 
giroblankett som vi ber 
våre I~ere og venner 
gjøre bruk av så snart de 
kan. I den forbindelse vil 
vi imidlertid gjeme gjøre 
oppmerksom på følgende: 

Det er ikke lett å holde 
en publikasjon som vår 
gående i disse tider da 
avisdøden herjer overalt og 
de ensrettede 1Storaviser 

en tung bør. Fengsler og mere og mere overtar. 
sykehus fylles, salget av Bedre skal det heller ikke 
smertestillende og nervebe- bli når regjeringen nå fore
roligende midler stiger og slår økning av bladportoen 

. Når Nikita Krustsjov nå i død pl skafottet for l ha samer- barna går på ville veger. og omsetningsavgift i aU 
forlater scenen i Sovjetsam- i beidet med en tronpretendent. eSe nu spirer jer sæd. I fall på løssalget. 
veldet, kan det vel ha sin in-! LUKA IV ANOVITSJ KRUST- undres og vet hverken ut Vi må altså gjøre reg
teresse å gjengi hva en bri-l SJOV (ca. 1650) en adelsmann eller inn. skrev vår store Ding med enda vanskeli
tisk avis i sin tid skrev om Il ved tsar Alexanders hoff hjalp landsmann efter en av de u- gere tider fremover og som 
den samme Krustsjovs for- J til l knuse et kosakkopprør i 1651. hyggelige begivenheter som· en liten sikringsforanstalt
fedre. Vi gjengir: I IVAN LUKISJ KRUSTSJOV aldri kan glemmes. ning har vi måttet øke mi-

«Historien om forfedrene (ca. 1700) opptrer ved hoffet i «Bartholomæ\$natten er nimumsprisen for bladet 
til den nuværende røde tsarer 1703. Hans fetter FEODORO- det mørkeste punkt i Frank- til kr. 40,- pr. år. Men 
parallell med og nesten like VITSJ Krustsjov knuste et kom- rikes historie, natten til 9. dette er naturligvis på in
gammel som historien om plott mot tsar Peter i 1689. mai er det mørkeste punkt i gen måte tilstrekkelig, så 
landet ~el~. For Krustsjov NIKIFOR IVANOVITSJ Norges historie» sa en eldre meget mere som jo stor
er trass. Isme proletære krav KRUSTSJOV (ca. 1730) steg til fange til en ung forhørsd?m- parten av våre abonnenter 
av. ~dehg herkomst. Hans fa- generals grad .. Hans tremenning jmer. Den unge mann smIlte. har betalt minst så meget 
mlhe h.a: svevet ~ndt den ANDREY FEODOROVITSJ i <<Vel»,sa den eldre: «Den I også· inneværende år. Vi 
~oskovl.bske trone 1 hunde-. 1(1691 _ 1740) studerte vitenskap i gang Skjøt. en kon o geo som!· er nå som i aUe tidligere 

H f rf d f I bl k t år avhengig av at de av 
VIS av ar: ans o e re I-I utenlands, ble sjef for den sibiris- senere o e smnsy pa s~ t ~get 
gurerte 1 komplotter mot I ke minevirksomhet i 1734. Han folk. Na ble det kanskJe Ikke våre abonnenter som over 
ts t · . d o hodet er i stand til det arene, r?nr~nmg~r, opp- I ble halshugget for 11. ha vært med rept ~a mange, men for en 
rør og hoffmtrIger 1 genera- på komplottet mot tsarina Anna hederhg m.ann er æren mer ikke nøyer seg med å be-
sjoner. De ble torturert, hen- Ivanovas favoritt Andreys bror verd enn lIvet». tale minimumsprisen. 
re.ttet og land.sforvist til S. i- PETER (1704 _ ca. 1760) ble for- Den unge dommer ble al- Vi skrev ifjor at abon-
b d l t l nentene måtte se saken 

Ir un er sm uav a e I~e vist til Sibir for forsøk pl 11. styrte vorlig, skrev ned fangens 
kaml! om tronen. N';l en~e~lg Katharina Il. Han unnslapp fra forklaring og leste så høyt slik at den virkelige abon
opp~adde en KrustsJ?V a Slt- Sibir, var offiser ved Ludvig XV's hva han hadde skrevet. nementspris var kr. 50,
te. pa t~a:ens trone 1 all fall garde i Versailles og vendte til- «Dette skulle man tro var pr. år og at den nominelle 

pris på kr. 36,- var satt 
av hensyn til dem hvis 
økonomiske situasjon ikke 
tillot større utbetalinger; 
Vi tenkte da først og 
fremst på folk med en 
liten alderspensjon og stu
derende. Det samme gjel
der naturligvis i enda høy
ere grad ved denne abon
nementsfornyelse og vi må 
derfor inntrengende be 
våre abonnenter om å 
strekke seg så langt de kan 
når det . gjelder å støtte 
opp om avisen. Det er fak
tisk dens eksistens i den 
nuværende form det gjel
der, og ingen annen aviø 
av samme art som FOLK 
OG LAND, som attpåtil er 
boikottet av annonsørene, 
kan holdes gående uten 
ekstra økonomisk hjelp. 

Det er et interessant Ar 
vi går inn i med store om
veltninger og forandringer 
rundt om i verden og med 
valg og politisk uro også i 
vårt eget land. Det ville 
være synd om «det annet 
s:yn», slik det er represen
tert i vår avis i motsetning 
til i den ellers så ensrette
de presse, ikke regelmessig 
skulle få anledning til å 
gjøre seg gjeldende! 

Vi ber da om at våre 
abonnenter må benytte gi
roblanketten så snart som 
mulig og at de må vise for
ståelse for våre vanskelig
heter i disse tider da alle 
utgifter stiger og stiger 
uten mulighet for .de ordi
nære inntekter til å holde mldlertl~lg. slutt tilbake til Russland. skrevet av min forsvarer og 

For . a klarlegge hvor KIRILL NIKOFORITSJ måtte konkludere med fri- • d l 'd' o t'd følge. ne an ever VI ere 1 var 1 '1 
KrustsJovene kom fra og KRUSTSJOV (1752 _) ble gene- finnelse», sa fangen, «men 
hvem de er, kommer her en l . . 1773 istedet er det en skJ'erpelse 
k rt t d h' t' ra major l . 

O ,. rys en e IS OrIe om av siktelsen. Første gang var 
familien . IVAN KIRILLOVITSJ. 'kt t fte l ds vik . KRUSTS OV 6 ) Jeg SI e e r an s an-

.. IVAN IV ANOVITSJ KRUST-. J. Cp17 3 - 1810 var ordningen, nå efter § 86». 
SJOV (1493), en rik bøhmisk rid- v~~e~vernør l erm og tsarens _ «Det er bare pro forma» 
der fra Khrustov i Tsjekkoslova- r gIver. sa dommeren. IlC Vi håper når 
kia, ble engasjert i 1493 til l mo- PETER IV ANOVITSJ KRUST- valget er over skal det bli en 
dernisere den russiske hær. IVAN SJ?V .(1803 - 1850). Ingen de- ordning». Det ble ingen ord-
III gjorde ham til bojar og gav taljer kjent. ning, for hundre tusen av 
ham utstrakte landbesiddelser i NIKOLAI PETROVITSJ landets beste kvinner og 
ruerheten aT Tula. KRUSTSJOV (1839 - 1906), den menn var fratatt sin stem-

PETER IV ANOVITSJ yngste !-v. fire brødre hadde en merett. 
KRUSTSJOV '(ca. 1520), høy stdltng ved hoffet Hans Det kunne heller ikke bli 
den eldste av 8 brødre. eldste bror . IVAN PETROVITSJ noen ordning. Så lenge de 
Hans yngste bror LUKA steg til utvandret til Tyskland hvor hans som av kongernes konge har 
stor innflytelse ved hoffet til I efterkommere fremdeles lever. fått i oppdrag å preke kjær
IV AN IV - «den skrekkelige». SERGEJ NIKOLJEVITSJ lighetens evangelium for
Senere falt han i unlde, ble kokt KRUSTSJOV (1872 -?) hadde en sømmer sin oppgave og dose
i olje og kroppen brukt til l fore ansvarsfull stilling i tsarens innen- rer hevn og hat føres folket 
hundene med. riksministerium. Han sympatiserte vill. 

Ved? dynge løgn på løgn --............................ ~ 
og fortIe sannheten har ha- D A H L S 
tets . fanebærere ført folket SEN S A-
vill så det ikke er seg selv S JON S-
mektig. BOK 

Verdens fyrste har vist «DER ER EN HAGE VED 
sin makt i all sin velde og ALLE KORS» har vi fltt 
skremt menneskebarna bort 
fra Guds vei inn i bombe
sikre huler og alle slags 
tilfluktsrom. Hvor lenge skal 
denne uverdige tilstand ved
vare? Venter de kristne bare 
på Gud og den store Dom
mens dag? De vil vente for
gjeves, men en stille natt 
kreves din sjel av deg. Kan 
du da stå til ansvar for dine 
tanker, ord og gjerninger? 

ny forsendelse av fra forlaget 
og kan atter effektuere be
stillinger. Prisen er kr. 22,
fritt tilsendt mot forskudds
betaling, eller mot oppkra .. 
med tillegg av porto 08 
gebyr. 

FOLK OG LANDS 
BOKTJENESTE 

Postboks 3214 - OSLO 
Postgiro 1 64 50 

R. .......... ....... # ... "....~ ........... 

LuKA KASARIN PETRO- med sosialistiske reformer, noe Helt siden 1252 har kirken S h t .. · ,-
VITSJ KRUSTSJOV (_ 1586). som kostet ham hans stilli~g o~ anerkjent tortur. Jernjom- . ann e en om 'S u 18 I n I: 
Detaljer om hans liver ikke kjent. t~arens gunst. Han ble fO~ISt til fruen var neppe Kristusin- Den norsk-amerikanske pro- Pris kr. 9,...,-. Fritt tilsendt 

IVAN LUKITSJ KRUSTSJOV stne o~fattende landbeslddelser spirert og neppe heller den fessor Unstads studie over mot forskuddsbetaling - eller 
( -1629) ervervet utstrakte land- ved Kalmovka. fryd folket følte ved å se Quisling. - I Norsk overset- mot oppkrav med tillegg av 
besiddeiser og steg til minister NIKITA SERGEJVITSJ kjettere brennes levende. De telse fra originalen i Susque-
ved det keiserlige hoff. Hans KRUSTSJOV (1894 -), født i sterke i troen mente. en av hanna Univerity Studies. porto og gebyr. 
eldre bror PETER (t1605), sjef Kalino:vka. Med ham opphørte de største gleder for de sali- FOLK OG LANDS BOKTJENESTE 
for et kosakkregiment, fant sm KrustSJovene l sveve rundt tronen, ge i himlen var å se de for- Postboks 3214 _ Oslo 4 

de kom pl den, sl lenge det varte. dømte vri seg i helv,.edes Postgiro 164' 50 
flammer. Det synes som den- .,.-______________________ _ FOLK OG ·LAND 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



" 
FOLK OG LANU .... , __ _ 

UAVHENGIG UKEAVIS 

Redaktører: 

ODD MELSOM. ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

Europa og atombomben 

Visste De 
ikke -? 

For at vi overhodet kun
ne dømmes måtte dette' 
spørsmål stilles oss i de ti
tusener rettsaler. En annen 
side av saken er: de titusen
ers neisvar. 

Som en ytterligere bekref
telse på at vårt neisvar var 

Det har jo hendt litt av hvert ute i verden i den aller vel begrunnet, siteres et ut-
siste tid som understreker hva vi skrev i lederartiklen i snitt fra boken «Marinens 
nr. 24 om «Nye perspektiver». Krustsjov har ramlet av operasjoner fra baser i Stor
tronen Kina har sprengt sin første atombombe og Labour britannia nr. V» l. del utgitt 

, I ved Forsvarets Krigshistoris-
vant i England. ke Avdeling (Gyldendal 

Den rådende forvirring røper seg kanskje best gjen- norsk Forlag 1963) : 
nom de motstridende kommentarer til hendelsene. Mens «Høsten 1942 ble de små så
MORGENBLADET tar dem til intekt for en ytterligere kalte MTB båtene satt inn på 
underkastelse under Amerika, så finner ARBEIDERBLA- Norges vestkyst for å ødelegge 
DET det på sin plass å true med en nedskjæring av for- tyske skip eller norske om disse 

fraktet krigsviktige varer, samt 
svarsbudsjettet. Mens de norske partipolitikere forøvrig legge ut miner. Resultatene var 
nærmest flykter enda lengere inn i det amerikanske feng- ikke oppsiktvekkende, men bå
sel, så rister kommunistene med FRIHETEN i spissen i tene ble et kraftig irritasjons-, 
sine lenker. Og som svar på den kinesiske atombombe vil moment for tyskerne og bidro 
det engelske Labour oppgi Englands. til å bestyrke dem i hans tro på I 

at de allikevel planla en større 

.~., 

Forstyrret likevekt i atom balansen 

(Deutsche Wochen-Zeitung) 

.JUtA~}VIJUUUUUUUUUUU:tA)UUUUUVUUlAA)UUUUt .. l\)~}:{.JUVtJUl 

Et sosialt • oppgjør 
Det er begrunnelsen for dette siste, ikke å ville «spre invasjon av Norge. «It was part ! 

atombomben», vi skal se litt på i dag. Og da ikke bare ut of our policy of strategic de- I stortingsmøte den 22. ja- I tigere bilde, som hadde vært 
fra det åpenbart absurde at Europa skulle gi avkall på den ception to do everything possible nuar 1952 uttalte Trond Heg- i til langt større nytte i frem
sikring atombomben er, mens statene i Asia og Afrika to encourILge this obsession» na at rettsapparatet prinsipi- I tiden. Det var blitt et skarpt 

. k (som det står i bokens fotno- elt var innstilleet på å be- og beklagelig misforhold mel-
efterhvert anskaffer seg den, men ut fra rene europelS e skytte den enkelte person, og lom dem som parolen om at 

l kk tis). 
fornuftsbetraktninger basert på USA's egen po iti .. var av gode grunner mindre hjulene måtte holdes i gang 

Det er en forbrytelse hvis noen annen enn våre to stater En av MTB båtene ble fortrolig med de prinisipielle innledet samarbeidet med 
lager atombomber for å sikre sin eksistens i en farlig oppdaget og mannskapet tatt spørsmål som knytter seg til tyskerne, og de andre. De 

tilfange. De ble forhørt i b k tt l f d t f t t h dd l ... verden, sier de to atommonopolister og slår seg på sine es Y e sen av sam un e ørs nevn e a e suppe. 
Bergen 28. og29. juli'1943. Ad- når dette krenkes og trues på merkelig lett i forhold til de 

pansrede bryst i moralens navn. Og her hjemme sier man miral Sehrader var meget livet. Landssvikeren hadde vill-Iedte og fortumlede un-
fremdeles smukt og endrektig amen til denne uforskam- oppsatt på å få fangene over- selv frivillig stillet seg uten- ge mennesker som ikke 
mede frekkheten. For det skal vel falle vanskelig for noen levert til det tyske sikker- for samfundet og hadde da hadde forutsetninger for å 
å påstå at netopp de amerikanske gangsterpolitikere, med hetspoliti. Han hadde flere ingen rett. Han fikk det som forstå hva NS og nazismen 
deres texashatter og valgsirkus, eller de røde blodhunder sam1undet fant å burde gi var for noe. 

ham av nåde ut fra samfunds- Den 22. januar 1952 ble 
som stadig gjensidig eter hverandre, ut fra moralske be- le konflikter» og dermed di- messig hensiktsmessighet det fra selveste Tingets ta-
traktninger er mere skikket til å forvalte atombomber rekte invitert Sovjetsamvel- eller på grunn av personlige lerstol slått fast at det her 
enn makthaverne i så å si noe annet land. det til nye eventyr. omstendigheter og forhold dreiet seg om et sosialt opp-

Vi tror vi kanskje i høyere grad enn noen annen har Når det da samtidig i mo- hos landssvikeren. gjør, en nasjonal renselse~ 
understreket at atombomben har umuliggjort krigen fordi ralensnavnreisestruendeinn- I sa~me møte uttal;e Ja- ~roses~, en .fjernelse av far-

d. eob FrilS at det var gatt for hg smItte, Ikke et rettsopp-
en atomkrig vil virke ødeleggende både for den tapen e vendmger mot at andre stater meget juristeri i rettsoppgjø-I gjør (juristeri). 
og den seirende part. Men forutsetningen er naturligvis skaffer seg privat dekning I ret, og at det var viktigst å Hegna vender seg I til oss 
da at den får lov til å virke krigsavvergende i e n h v e r ved hjelp av egne atombom- komme frem til et oppgjør I og sier at vi ingen rett har. 
konflikt. Og det får den ikke når to makter - som attpå til ber så bruker faktisk de nå- og en opprydding med de! Det er den gamle regel, de 
hver især trakter efter verdensherredømmet - har mono- væ;ende atommakter sitt sosiale fenomener som nazis- i beseirede skal va~dre. unde.r 

. .•. men og NS representerte. En i åket, d.v.s. de bhr gJort til 
pol på det som kan hindre krigen. monopol Ikke tIl a hIndre glemte altfor ofte at disse slaver. Friis har en videre 

Det er rørende å se de anstrengelser disse to super- krig, men til å legge forhol- folk ikke bare var nasjonale i horisont, han vender seg også 
makter gjør for å hindre «spredning av atombomben» og dene tilrette for det som ut forrædere, men at de også: mot de økonomiske forræde-· 
den hjelp de får av både norske og britiske Labour - folk fra disse supermakters syns- var sosiale forrædere og at I re, som han mener har slup
og andre som folder sine hender og takker Vårherre for at punkt vel er en «lokal krig», de ble støttet i dette fra pet for lett og billig. På kort 

. .• d' h d d mange hold som ikke hadde sikt kanskje, men på langt 
bomben Ikke har falt l sa uver 1ge en er som e europe- men som for de rammede kunnet rammes senere, men sikt ble oppgjøret utgangs-
iske staters. Men når alt kommer til alt: Har disse to' staters vedkommende - og, som i virkeligheten i høy punktet for sosialiseringen av 
atommonopolister hindret krig gjennom sin forvaltning det kan godt bli Norge - i grad var medskyldige. bedrifts- og næringslivet. 
av atombomben? Og har England og I eller Frankrike sannhet kan være skjebne- Hadde en alt i 1946 satt i Jo, Fris hadde fullstendig 
fremkalt den? svangert nok. gang en sosiologisk under- rett,juristerietioppgjøret til-

Ikke rettere enn vi ser, så har de to supermakter som Eft år . 't søkeise og analyse i flukt dekket fullstendig dets rea-
er v menIng er Sl ua- med den rent rettslige, hadde litet, nemlig at det var og 

to tjuer på et marked blitt enige om i k k e å bruke sjonen nu blitt slik at de vi fått et helt annet og rik- er et sosialt oppgjør. For så-
atombomben - i all fall mot hverandre - i de konflikter vesteuropeiske stater nettopp ~_'.r._."" ...... _ . ..r • .-..., • ..,.._ • .r.". • ., vel den kapitalistiske som. 
de holder gående i kranglen om verdensherredømmet, og. for å kunne hindre en krig den kommunistiske verden 
derfor har vi da også fått krigerske forviklinger som per-! må få sine egne atombomber. telefonsamtaler med general- var nasjonalsosialismen, med 
ler på en snor. ; La gå med at de ikke kan oberst Falkenhorst blant sitt krav om fellesnytten 

NATO ble i sin tid dannet for at USA skulle bruke si-I konkurrere med de gamle annet om faldngtene slklulle .an- fremfor egennytten, selve 
• o • I ses som so a er e er pIra- dødsfienden. Derfor måtte 

ne atombomber hl a hIndre at deltagerstatene ble rammet superatommakter, men de t~r. Resultatet av samtalene den utslettes og ble også ut-
av krig. Forutsetningen var at enhver aggresjon på et hvil- i kan i det minste hindre at I var, at de skulle bli betrak- slettet. Og i dag går det for
ketsomhelst sted skulle bli møtt med atombomber, og at I disse makter _ i all fall når, tet som pirater efter ordre ente kapitalistiske og kom
Sovjetsamveldet skulle bli gjort dette utvetydig klart. Iste- i det gjelder Europa _ i ly av I utstedt av den tyske over- munistiske korstog mot øs~ 

. . bl ddt l 'kk I . . ' kommando OKW i henhold mot China og dets menn, 
den har USA da sItuasJonen e en at e se v - og le. sItt monopol farefrItt kan t'l F"h b f hl 18 k også de setter fellesnytten 

k bl' . k' b b ' I I U rer e e av . o -
bare Europa -:- u~~e .1 ram~et av russlS e atom. om er, sette i gang sine «lokale Itober 1942. over alt. 
lansert som SIn polIhkk Ikke a bruke atombomber l «loka- . kriger». Fort •. .ride 7 ! A. D. 
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Med froptkjemperne på østfronten Det Nya Testamentets 
historiska tillforlitl~ghet Små historier fortalt for FOLK OG LAND av le.ionær nr. 3761 Svendsen 

12. S L AGE T VED 
HESSELMANN. 

Bak seg sleper to sanitets
soldater en såret bort. 

gen og stønningen av grana
tene opp stillingens høyde
drag. Larsen Berg og Duk
ken efter ham. Pesende og 

EXEMPEL pA FtJRStJK ATT TILLINTETGtJRE DEN. 

Av kyrkoherde emer. V. VALLBERG 

sveddryppende når de igjen I. RIEGERS FORSOK. bete, formodligen ett span
underoffiseren. Om halsen Vid slutet av forra århun- nande sådant. Hans storsta 
på dem henger de tilovers- dradet sokte Rieger, en i fornojelse har dock troligen 
blevne mg.bånd. «Mg.'et eg- forntidens språk lard jude, varit det, att boken lockat 
ner seg ikke for sprint, det att forklara berattelserna i många, aven «antisemiter», 
er for tungt» presser Larsen N. T. såsom harledande sig isnaran. 
Berg frem. Bak dem kjemper från mysteriespelen. Så har IV. RELIGIONSHISTORIS-
de sårede som ikke kan løpe lyder i korthet denopopul~ri-I KA FOLKBOCKER. 
vekk videre. «Vi holder sera de formen, sasom Jag .. . • 
stand til dere har forskanset funnit densamma : En jude Under borjan a:v detta ar
dere påny!» roper de til ka- vid namn Matteus hade hundrade utgavs I Tyskland, 
meratene. funnit en samling texter från ; ~:,en i .svens~ overs~ttning, 

Fra den andre siden av mysteriespelen och hade dar- forI?odhgen a~en pa. andr~ 
høyden kommer også små av tillskapat en bok, som fått sp.rak, en samlmg skrIf~e~ l 

grupper, deriblant en hånd- namnet «Matteus evangeli-! m~ndre format och blllIgt 
full kamerater som har slått um». Detta var grunden till· ~7IS, som alla vor? uttry~k 
seg gjennom fra Kaprolat. kristendomen så som vi ha for den exstrema blbelkntIk, 
«Vi er de siste gjenlevende», den i N. T. som tillkommit som hade gått fram geriom 
mener en av dem. - «Så du forst på 300:talet, varvid des- ?et forra årh!!ndradet och in 
noe til U scha Fosse der- sa skådespel overforts till en l d~tt~. I var: land .sk~dde 
over?» ville Dukken vite. tamligen okand person vid utglVmngen pa det Judlska 
Han fortalte om Torstein, namn Jesus. - Dessa for- forlaget Chelius. 
men visste intet om Fosse. ralskningar har slukats på V. GEORG BRANDES 
Det ble ikke mere tid til vissa håll och ha distribu- FORSOK. 

Larsen Berg. «Hvorledes' underholdning, kampen gikk erats t. o. m. inom teologiska Det kanske mest fortvivla-
det ? Nå, det kan forresten videre - i timevis. krets ar på grund av den de forsoket att forstora kris-
være det samme. Nå er all- Det tyske artilleri var for- «vetenskapliga» ~ormen - tendomens historiska under
ting det samme». stummet, bare av og til kom det finns troligtvis, inte en lag i N. T. gjordes av den i 

Hva er det egentlig Duk- noen nedslag, men langt mojlighet att åstadkomma ett Danmark uppvaxte littera
ken mener, det er slett ikke fremme. «De er visst redde bedrageri så grovt och otro- toren Georg Brandes, for-
det samme på lenge ennu, for å treffe oss», tenkte Duk- ligt att det inte blir anam- giftaren av den yngre littera-

at Kaprolat er falt har iva- tenker Larsen Berg og lar ken. mat aven del manniskor. t···· Id . N d d orvar en l or en un er 
nene omr~nget oss, - vi I våpnet sitt hamre igjen .. På I Fra en høyttaler tordnet en II.i KAUTSKYS FORSOK4 de sista årtiondena av forra 
kommer Ikke ut lenger» I pannen hans er det fme I stemme: «Nordmenn, overgi I en tamligen stor bok, århundradet. Denna sokte 
svarer de. - «Og hvor nå?» sveddråper. dere·!» ..."...,..«Vi svarer med «DerUrsprung des Chris- namligen att konstruera be
ville Larsen Berg vite. «Der Torbjørn opphever sikrin- sperreild 1» ropte en junker tenturns» har marxismens vis for att Jesus aldrig fun
borte på den andre kanten er gen på en håndgranat. Han som var kommet til. «Her teoretiske gru dla g nits till. Detsamma skal efter 
~et e~ stor b~n~e~ De~k~ll teller sekundene - kast. oppe ler detHnok et a~uni~ I Kautsky, sokt at; fo~k~~ ved jag sett, laras i Sovjet. 

«Hvor vil dere hen, her 
går det fremover!» - «Efter 

h alnd rePt.ell~e VIS ere Id e Mellom en grup~e fremstor- sJonstagher. kverbmann, ar sa kristendomen såsom en har- V K 
o er SI mgen» ropte en mende rødearmister deto- mege an an ære.» ledning frO l .. d t. I. URT BERNA m. fl. :-

ene sanitetssoldat til jegerne. I nerer den. «Du har frem de- En velrettet ild holder iva- Rom varval.dn s .avvabs. en·.tet Il JESUS NICHT AM 
p o . o t . l .. .. kk . t·' VIssa era e - KREUZ GESTORBEN. 

any DogtPan! s ?r~er rus-t les en I bafoldo æret. ditt, hit nene Ml sJa : ehnnublfo1oen 1- ser omformats i anslutning 
serne. e gar Igjen mo med den», sier han tIl Larsen mer. en ogsa er Ir over- till en obetydl"g . d . P l _ Huber Verlag, Stutt
kvelden og det er ingen pau- Berg. Denne griper til 'for å makten for stor. Russerne stina som b{ JUd·~ Id af : gart. En stor bok i fornam
se å vente. «Folkevandrin- rekke ham den, da piper det har bragt frem tunge bom- uppro' rsfo··rso··k ev d omp . t. or lig utstyrsel utan angivning 

k ·kk , . . . b k' t S l· t· un er on lUS . Il o ( k gene. unne I e være verre. I luften. Han kaster seg mn I ~ as ere. p m ene SVIrrer Pilatus. av priS e er ar om r. 1962). 
En slIk masse har jeg aldri nisjen til mg. _ stillingen. En gjennom luften og krever Denna bok grundar sig på 
sett før». bombekastergranat detonerer blodige ofre. HI. ANDRZEJ NIEMOJEW- undersokning av, «svepedu-

Maskingeværet vibrerer på gravkanten. Han reiser «Vi må videre _ der oppe SKIS FORSOK. ken» i Turin, i vilken Jesus 
un~er ~ku?dene - serie på seg opp. «Her Torbjørn er på toppen er siste høyde. I ett stort bokverk, tysk omedelbart efter nedtagnin
serie blIr Jaget ut. Russerne håndgranaten din!» Den vil vi forsvare til siste uppl. «Gott Jesus», Huber's gen från korset inlades. 
stormer og faller, men for Han blir stående som stiv- slutt!» sier Junkeren som Verlag, Munchen 1910, har Denna erkannas och bevisas 
hver som faller stormer det net. Det er ikke sant! Tor- har overtatt kommandoen. forf., en polsk jude, sokt att genom många bevis såsom 
frem 2 - 3, ja 4 - 5 andre. bjørn er ikke mere. Over- Da Dukken løp videre så forklara det Nya Testamen- a~ta. Å~~n beskriv~in~en i 
Likene blir som en stokke- kroppen hans er ganske en- han at en av kameratene fra I tets ursprung såsom en sam- N.:r. erkann~s so~ m l ~e
vei gjennom myren, så tett keIt borte. Der liggeri stål- Kaprolat blir liggende. Uni-' ling astrologiska sagor från tB;.IJer a~te~tIsk, vllk.~t for
ligger de stive skikkelser. hjelmen. Ikke en skramme. formsjakken har mørke flek-I Oriente~. Uttankandet och v~nar, da pa annat stalle på-

Plutselig reiser en nord- Larsen Berg kan ikke riktig ker. «Blod» farer det gjen- utformmngen av denna bok, s~as, at~. manus o med N. T. 
mann seg der tilvenstre. Han fatte det. «Det gikk for fort nom Dukken. Ennu holder 2 delar, har sakerligen kos- fl.nnas t:dlgas~ fran 30?:talet, 
skriker av full hals, det er for meg», sier han rolig hen han maskinpistolen i hånden. I tat forfattaren åratal av ar- v.~lket "'?ade ha~ och elJes an-
fortvilelses- og smerteskrik. for seg. Men plutselig· tar. fores for att fa fram en hy-
Over hodet holder han to temperamentet overhånd. Forts. SIde 8 potes om att N. T. forst då 
armstumper ! Han har fattet det uhyrlige blivit forfattat. Infor detta 

Larsen Berg blir distrahert og blir grepet av et ubendig erkannande av N. T. faller 
fra sitt våpen et øyeblikk: hat mot fienden som stormer emellertid både Brandes och 
«Han har ingen hender løs på ham og brøler «Hande andra forsok till intet och -
mere!» Blodet spruter frem hoch - Ruckie wjarch !» vid narmare granskning aven 
med pulsslagene, det blir «Ivanene har brutt gjennom detta. - På tillkomsten av 
som to fontener. Blind av derborte !» kommer det noe denna bok har ett konsorti-
smerte løper den sårede rett kvalt fra Dukken. Han kan um av judar utfort ett in i de 
inn i den russiske ild. Krop-ikke overvinne Torbjørns yttersta detaljer på forhand 
pen hans rykker sammen, så endeligt. Han må oppby hele utstuderat arbete, varfor 
blir han liggende. sin viljekraft for ikke å hyle. bokens tillkomst måste ha 

«Må vi krepere slik !» spør «Gruppe tilbake _ følg kostat oerhorda summor. 
Dukken. - «Slikt sier man efter i korte sprang!» brøler Men avsikten med boken 
ikke, har du ingen dannel-, underoffiseren idet han snur har tydligen ansetts vard all 
se!» kommer det tørt fra' seg og løper gjennom hylin- kostnad och allt arbete. 

Genom vidlyftiga fotogra-
FOLK OG LAND LØRDAG 31. OKTOBER 1964 Forts. side 7 
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KONRAD SUND LO : HANS EGEDE NISSEN: 

FORAN VALGET I USA Kon leksj'onsmonarkiet 

GOLDWATERS NOMINASJON I DET RØDMENDE VESTEN 

«A nation of sheep» 

I. Uttrykket er hentet fra 
I «Dagbladet» 20. 8. 64 og ikke 
I vår original vare. Det gir et 
i bilde av den forakt som 
! våre radikale venstreorien
I terte kretser nærer for kon-

I gedømmet, so~ disse Mos
kvas trawelling fellows, de 

,såkalte røde kapellaner, an-

I 
ser som en antikvitet og en 
levning fra middelalderen, 
med sitt kongeideal, kongen 
av Guds nåde med alle pre-
rogativer og rettigheter, 
hvoriblant at den regjerende 
konge ikke kan lastes eller 
anklages. 

Kongedømmet av Guds 
nåde er identisk med et 
mere eller mindre opplyst 
envelde eller for å si det like resmaktene og myndighete
ut uten sukkerdrage, dikta- ne ville underhandle med 
tur og totalitært styre. Tyskland om betingelser for 

Grundloven av 1814 insti- våpenstillstand og mulig 
tuerte på sett og vis et brudd fredsavtale. Som en hund i 
med middelalderens kongs- et parti kegler ødela «His 

Da det republikanske par-: sin siste bok «A Nation of er. - tanke mEm i realiteten falt Masters Voice» ambassadør 
ti nominerte Barry Goldwa-! Sheep» (<<En nasjon av sau- Nå man har lest hans bok, kong~diktaturets siste skan- Dormer hele spillet for de 
ter til sin presidentkandidat, ler») hvor han ikke nekter vet man også hvorfor USA's se i Norge først i 1884 med «folkevalgte». Det avvepnete 
virket ,det som steinkast i: seg noe i retning av åpenhet, republikanere har nominert dommen over Selmers regje- Norge skulle og måtte ofre 
den vestlige gåsedammen. ! så kritikken engstelig spør: Barry Goldwater til presi~ ring og innføreise av det alt for England~ Ikke noe 
Gjessene flakset opp og for «Er det sant at vi er en na- dentkandidat. De har nomi- innskrenkede monarki. Her nøytralt Norge var Englands 
til alle kanter, gakk - gakk sjon av godværs-borgere som nert ham for å prøve å stan- råder efter sigende folket i ordre. Bevis! Dr. Scharffen
- gakk, og i deres presse bare tjener vårt land hviS se utglidningen i USA og valg gjennom sine måls- berg har i sine «Norske 
ble det snadret om at nomi- 1 vi får finansiell sikkerhet og dermed også i den vestlige menn og av stortingets fler- Akt~tykker I (når kommer 
nasjonen ikke bare vakte ,'luksUS over alle grenser?» ~er~en som ~u sløvt, Iy~e- tall fremgår da efter parla- 2 .. bmd forre~ten ?) offentlig
forundring, men også forfer- «Er det sant at vi er en na- lig, l samarbeIdets, avvebrun- mentarismens uskrevne lover gjort en sknvelse fra uten
deIse. I sjon av dovendyr som forsø- ~ens, liberalitetens, de1l}okra- enhver sittende regjering. riksminister Koht til chefen 

Den stred nemlig mot tids- : ker å bestikke nøytrale na- h~ts 0fl broderskapets an~ er Disse parlamentariske re- for fersvarsdepartementet av 
ånden,' mot den ånd som I sjoner til å samarbeide med, blitt sa lyserødt at det ikke gjeringer har i praksis over- 2? mars 1~40~ hvorav frem
forlanger utglidning til ven-! oss ?» ~ I~nge før det antar den tatt den utøvende makt i gar at regJermgen (som da 
stre, altså i «fri» retning, «Er det sant at vi er et rikihge . Moskva-røde farve. landet og dertil i sin helhet formelt het Nygaardsvold) 
den ånd som hater autoritet, folk som er redd for å tale ~et ~r ~ng~n .grunn for .Sov- den bevilgende og dømmende gikk med på Storbritannias 
disiplin og respekt for den for et emne når utfallet er Jet hl a ga til noen krIg så makt, idet den opprinnelige krav av 22: janl!ar 1940 om å 
enkelte, den ånd hvis skade- I tvilsomt ?» lenge Vestens leder USA . d'd l legge ut mmer l norske terri 
l · . . k od' I f d merung me l een par a- -1ge mnvlr en pa et amen- «Er det sant at vi er en na- opp ører seg som en rene tOk t brtt o I torialfarvann for å sperre le 
kanske samfunn er skildret sjon som på grunn av egen idioto President Roosevelt var mf en anks t s yrde etrr ItsHare den for tvske malmbåter fr~ 
å . d dt d h h o '1 Okt' SOt dh' l orvans e og es uer. va v s gnpen ego aven ame- uvirksom et ar slatt seg ti JO a IV oVJe - ~e Je per sa Johan Sverdrup i i884 ?II Narvik. Formelt måtte sa-

rikanske ~orfatter Wilhelm Jol ro med en selvtilfredshet og hans general. ElSenhower All kt It' d l ken passere forsvarsdeparte-
Lederer l hans verdensbe rt Ol o k' b førte som kJoent knOg efter po- rna sam el. enne sa - ! som sna VI VIse seg s Je - lTk .. D (d v s stortingssalen) , mentet, reelt var saken av-
rømte bok «The Ugly Ame-, nesvanger ?» / l er~es ~nv::nmger. o e:- 'så fikk vi isted~tfor en gjort av regjeringen (som da 
rican»» (<<Den stygge ameri- «Er det sant at vi en na- for s °kP~e ~n bogt~dsa SInt regjOerende fyrste av Guds het Nygaardsvold) efter or-
kaneren») der ble en bestsel- : sjon av sauer 1» remry nmg sa e l a d f d 1 k . 
l h k 'tOkk ' k b tt P nåde en 8 - 10 småborgere re ra et enge s e adffil-
«EndelIg har noen sagt det ger William J. Lederer ut Berlin og Midt _ Tyskland. en i hvert departement, om ra sta·o er~e. v~r norsk 
er 0IIl: vern rI l en sa: 'o Med sviende piskeslag lan- russerne' unne ese e rag, ' , l b D d 

som må sies om vår uten- efter sine landsmenn på President Trumann atom- de kan sies å være småkon- nøytralItet pnsgItt til gagns. 
rikspolitikk. Denne bok tar I grunn av deres sløvhet over- bombet Japan da det ikke var ger av Guds nåde når de er Dette fak~um understreket 
for seg kjennsgj~rni':lgene I for regjeringens tåpeligheter nødvendig, og hjalp derved ateister og gudsfornektere, Ca~l J oaochim o H~mb~o ty
uten frykt. Og rna blI lest og trekker frem i lyset Sovjet. Han hjalp verdens- det får stå derhen. ?ehg og Ikke til ~ mlsfo~stå 
uten frykt». I skremmende sannheter om kommunismen enn mere ved I 1884 fikk vi altså konfek-Il en tale han holdt l Washing-

Den amerikansk~ fprfat- I1 amerikanernes selvødeleg- å starte en tåpelig krig i Ko- sjonsmonarkiet. Og det er I ForIs. side 7 
ter behandler ogsa USA's gende politiske oppførsel, rea som kommunistene vant kun skjedd to betydelige og 
skandaløse utenrikspolitikk i: Grundig lastet med fakta - ForIs. side 6 skjebnesvangre brudd på 

navn, data og steder - er«A dette høyst innskrenkede 
Nation of Sheep» en rysten- monarkis eksistens og funk-
de anklage mot den nasjo- sjon siden den tid. 
nale amerikanske karakter Første gang skjedde det i 
hjemme og uteo 1905, da Englands mektige 

«Hver amerikaner skulle monark Edward VII avsatte 
lese denne bok og lese den unionskongen Oscar Il og 
nu», skriver Pearls Buck. satte sin svigersønn på Nor-

Og Saturday Review kon- ges trone. Annen gang fant 
kluderer: bruddet sted i april 1940 på 

«Mr. Lederer er en modig Elverum da Storbritannia 
korsfarer. Han er ikke bare satte sin vilje igjennom og 
en kritiker. Han er en kjem- i den norske konges navn er-
per og en legeo Han foreskri- klærte Tyskland krig på tross 
ver . Han forteller hvorledes av at både regjeringen (som 
man skal få rettet på nasjo- da het Nygaardsvold) og stor-
nens uhyggelige uvitenhet og tingets plenum med stort 
farlige nærsynthet !» flertall hadde erklært at st y-

Dett;-erWilliam J. Leder-I Eller Golåwater ? --:L-ØR---D-A-G-31-0-0-K-T-O-B-E-R-1-9-64---F-O-L-K-O-G-L-A-N-O----5 

Forutseende utenriksledelse 

Johnson -
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FRA KULTUR FRONTEN 
i tvil om at all makt fremde- med blant dagens offentlige 
les ligger i hendene på Stran- forvaltere av kunsten. De er 
ger, Hofmo & Co. Og så er harde disse menn og kvinner 
man akkurat like langt. som sitter trygt benket rundt 

Mammutbladet i Akersga- det kommunale laksefat. De 
ten bragte nylig et stort bil- er sannelig de rette til å stel
de av Høyrekoryfæen Stran- le med kunst og kunstnere. 
ger. (Har De sett slike bilder' Breie og mette støter de med 
før, sa De?) Denne gang så sinnsro kunstnere de ikke li
han kanskje enda mere be- ker ut i fortvilelsen og mør
tydningsfull ut enn vanlig. ket. ~ 
Han ser skarpt og megetsi
gende inn i kameraøyet og 
sier de vektige ord: «Gi De-

Noen nydelige nelliker ! 

Hors de Combat. 
res skjerv til Høyre, De ~~O'O'O'~~ 
også! • 

i Vi kunne tenke oss en 
Forts. fra sid~ 1 I bedre anvendelse av ens surt 

Advokat Nordhus, 
fjernsynet og 

«rettsoppgjøret» 

lydige og underdanige nuller fortjente penger. Men rett 
som bukker ærbødig for hver skal være rett. Det koster å 
mIling som aller nådigst drive politikk, og særlig da 
blir lagt i deres hånd. Selv- som her man må regne med 
stendige og opprørske indi- at det også skal «represen-
Tider og virkelige talenter teres. ganske grundig. Hr. redaktør! 
yjj man ikke vite noe av. Aldri har det vel i vårt I fjernsynsprogrammet om 

Det har vært interessant i land vært slikt uår på menn «Norge gjennom 150 år
aommer å følge med i den så- når personasjer som han får Grunnloven og den lille 
kalte filmdebatt. Det frem- lov til å. føre det store ord. mann~ kom deltagerne så
kom i denne adskillige opp- Vi kan så godt forstå den vidt også inn på «rettsopp
lysninger som er verd å. leg- harme pygmeene følte over- gjøreb. Og hr. høyesteretts
ge merke til. Det forbauset for åndsmennesker som Quis- adv. Alf Nordhus mente at 
oas ikke da vi leste at selv de ling, Gudbrand Lunde og gjennomføringen av dette 
ilpedeste forsøk på å kritisere Ragnar Skancke. Endelig r;.0k kunne dis~ut~r~s, men at 
det kommunale filmmono- hadde Norge fått ledere som 1 1 LØ, yesterett prInsIpIelt hadde 
poIø metoder ble forfulgt på kvantitativt holdt mål. Det varetatt også den «lille 
det iherdigste og at misde- er klart at det her måtte i manns,. rettigheter og inte
derne ble straffet på eksi- blodhevn til. Dvergfolkene ,res~er på en forsvarlig måte 
Irtensen. Det er kunst som tåler ikke åndens giganter. og l samsvar med grunnlov
ridderne av Blodparken kan Og heldigvis for dem hadde ens ?estemmelser og forut
til fullkommenhet. de ved årelang flid sådd setmnger. Men hva mener 

Det meget omtalte opprør masstoskeskapen ,inn i fol- e?,entlig hr. Nordh~s med 
.\lom en rekke filmfolk rettet kets sinn med så stor grun_ dISSe uttalelser (som Jeg me
mot det kommunale åk endte dighet at de fikk rodd seg i ner å ha gjengitt nokså kor
som man kunne tenk~ seg land med den himmelropende r~kt)? Hører det i~k: :ned 
nærmest i ingenting. Men et forbrytelse som det såkalte hl Høyesteretts prn;sI~:nelle 
forsøk var det iallfall. Det «rettsoppgjøn var. Foreløbig oppgaver net~pp a pavls~ at 
var rene ord for pengene da har de iallfall klart det. Men alle re~tsoppg]ør --: og Især 
man rett ut forlangte at Sta- historiens dom kommer .\le- e~ opg]ør med en slIk rek~e
ten skulde overta det offent- nere. VIdde sotp de.t de~ her g]el
lige selskap Norsk Film AfS Vi sa innledningsvis at det d;r, og~a blIr .g]ennomf~rt 
(så man endelig kunde bli var pianisten som skjøt. _ pa en mate som ~kke kan ~IS
kvitt den udugelige Stran- Jav l h k· t f t, I~utere~ eller gJøres saklIge e, an s Jø øm, men I mvendmger mot? 
ger). I bystyret beklaget kjenner vi de kommunale M o h N· dh • 
Stranger at noe slikt overho- kunstødeleggere rett så ven-. en nar te~r ort. us n~ 
det kunde lanseres «etter alt ter de på anledningen til å m~;ømm~r a t er er k mg dV~ 
det kommunen har gjort for skyte igjen. Og de vil treffe kre t soppg] øre sOdmt han h IS-

k f"lmk .. . ueres - og e ar an 
nors l unst.~!! Ne~, kom- ':1 tror herr Bækkelund bør sikkert rett i - hans kollega 
munen måtte Ikke gl etter, fmne frem den pl.akaten som advokat Hans Kiær Mordt 
fo~ det ku~e bety at man i gam~e dager hang på veg- har for eksempel utgitt en 
matte spikke Hofmo og gene l alle cowboys-saloons bok som han ganske enkelt 
Stranger & Co.'s bakdeler løs over there: har kalt «Det urettferdige 
fra de sty~etab,:r~tter ~e har .S kyt Ik k e p å p i a- rettsoppgjøn, og som jo er 
vært fastlImt .til l en arrek- nIS ten! en knusende dom over retts
ke. 0% han til~øyet tru~nde Ellers havner også han i oppgjøret - så synes jeg at 
at hVIS de streikende fllm-IBlodParken. herr Nordhus som advokat 
kusotnere ikke vildeha noe For adskillige år tilbake og representant for retts
med ~o~unel! (d. v. s. ham Iha.d~e vi i h~vedstaden en stellet har all grunn til å gå 
iielv) a gJøre, sa kunne da la Origmal som gikk under nav- igang med diskusjonen. 
være. Det ble verst for dem, net «Gæer'n-Aksel». Han Det er vel og bra at vi bå
selv. ,Ikunne finne på de J?est ~or- de i. pressen, kringkastingen 

Det hele endte med et slags; bløffende og tåpelIge tmg. og fJernsynet rett som det er 
kompromis s~m i virkelighe-I Idag vilde han formodentlig får høre forsikringer om 
ten var en selE:r for Stranger. I ha passet godt inn som med- rettsoppgjørets ufeilbarlig
~ans bak~el SItter fremdeles lem av statlige og kommu- het (bortsett fra noen ube
limt fa~t tIl styretab~e~tene. nale kulturkomiteer. Eller tydelige «svarte flekker»). 
De streikende skulde lmldler- kanskje allikevel ikke for Men forsikringen virker 
tid få lov til å ha en «obser- «Gæer'n-Aksel» hadde 'hjer- ikke særlig overbevisende 
v~tøn i styret for Norsk telag, og det er en egenskap da de lett kan oppfattes som 
Film AfS, og det ble talt om som det er smått bevendt partsinnlegg beregnet på å 
å ansette en kunstnerisk di- __ renvaske og rettferdiggjøre 
rektør i tillegg til produk- de ansvarlige myndigheter 
sjonsdirektøren og økonomi- BEN YTT og instanser. Og det virker i 
direktøren. Ingen mangel på FOLK OG LANDS BOK- høy grad påfallende at herr 
direktører der i g~rden. Men I TJENESTE Postboks 3214 Nord~U? med .ne~e i et 
man behøver vel Ikke være I , 'I statsdIrIgert auditorIUm som 

kringkastingen - hvor bare 
6 FOLK OG LAND LØRDAG 31. OKTOBER 1964 ,den ene part har anledning 

Foran valget • 
1 USA 

Forts. fra side 5 .' I Der hadde ikke vært noen 
da Trumann ikke ville høre invasjon i Laos, men i uker 
på sin fremragende hærfører hadde hverken vår regjering 
Mac Arthur, men avsatte eller vår presse brydd seg 
ham. President Kennedy var om å undersøke på stedet 
besværlig for Sovjet, men hvorledes situasjonen var og 
ham fikk man jo myrdet og derfor var vi på nippen av 
en nedsatt amerikansk kom- krig. USA's regjering var i 
misjon beviste naturligvis at nesten fullstendig uvitenhet 
morderen hadde funnet på om fakta. Der var ikke en 
hele affæren helt alene slik eneste amerikansk observa
at Sovjet ikke var innblan- tør i det såkalte kampom
det. Det skulle også bare råde. Der var ikke et eneste 
manglet! Mellom Washington offisielt US - øyenvitne til 
og Moskva rår jo nu den go- noen av "invasjons"-begiven
de broderånd som ikke må hetene. 
forstyrres, da den var så god Vi visste ikke engang hvor 
at president Johnson tilbød Laos lå, langt mindre hva 
den styrtede broder Krust som gikk for seg der. Vi dri
hjelp mot Kina, likesom han ver i dag rundt i et hav av 
har sloppet løs et russisk feilaktige opplysninger og til
ektepar som var knepet i å feIlet med Laos viser hva 
spionere i U. S. A. for Sovjet- som vil kunne 1}ende når 
Unionen. det er uvitenheten som 

U. S. A. er i det hele tatt kontrollerer». 
triste saker. Hva er det Sta- William J. Lederer har i
t~ne roter J?e~ borte i Ton- midlertid ikke pekt på alle 
kmgbukta, l VIetnam, Laos, tiders største løgn- og svin
Kambodja? Strålen.de am~ri- delaffære, japanernes over
kansk ungdom mIster lIvet fall i Pearl Harbour 7 - 12 
over Krukkesletta. Hva er 1941. Et overfall som har' 
det ~is.se guttene dør fo~? hatt følger utover denne dag. 

WIllIam J. Lederer gIr et I Som kjent gikk president 
eksempel fra Laos. Somme- Roosevelts plan ut på å dele 
ren 1959 inntreffer en rekke herredømmet over verden 
begivenheter som demon- I sammen med Sovjet men 
strerte vår nasjonale uviten- først måtte jo Tyskland knu
het på en skammelig og nes- ses. Alle hans forsøk på å få 
ten skjebnesvanger måte. I Hitler til å angripe USA 
korthet: U. S. A. truet med mislykkes imidlertid så til
å in,tervenere i et fremmed slutt grep han til det mid
land av grunner som viste del å praktisk talt tvinge Ja
seg ikke å ha noen basis i pan til å angripe den ufor
kjennsgjerninger. Man fikk beredte amerikanske Stille
det amerikanske folk til å havsflåte i Pearl Harbour 
tro at Laos var blitt invadert Hawai. Roosevelt fikk a~ 
av kommunistiske tropper kontraspionasjen rede på dag 
fra nord. «.vår ~tenriksmin~s- og time for angrepet, men 
ter kalte SItuaSJonen alvorlIg. varslet ikke de militære sje
Vår ambassadør i F. N. bad fer på Hawai, så japanerne 
:rerdet;sorganisasjonen gripe angrep helt overraskende og 
mn, var presse hadde skrem- med skjebnesvangert resul
mende overskrifter, vår øver- tat. Amerikanerne mistet 
ste !llarinesj~f antydet veb- hele flåten og flere tusen 
net mtervensJon. mann, og en hysterisk Roose-

Hele affæren var svindel. velt kunne nu oppflamme 
....................... ~ ................... nasjonen til raseri og krigs

vilje ved å fortelle om japa
nernes «forbrydelse» og om 
hvorledes de hadde overfalIt 

til å komme til orde - kan 
uttale seg så anerkjennende 
om dette oppgjør og helt uskyldige mennesker. 
overse den kritikk det har Roosevelt fikk sin krig mot 
vært utsatt for, blant mange Japan og derved også auto
andre, av h.r.adv. Mordt som matisk mot Hitler. Ved Sov
før nevnt (jevnfør også den jets hjelp vant han også sin 
svenske utredning om sam- krig, men tapte freden, mens 
me emne, hvor det blant an- Sovjets fordeler av freden 
net heter at det er missbruk er tydelig nok. Takket være 
av ord å kalle det et retts- de ustyrtelige leveranser det 
oppgjør, og videre, med rett mottok fra USA av materiell 
i vanlig forstand har det av enhver art, millioner aT 
ingenting å gjøre). blanke dollars og langsiktige 

Jeg ville gjerne med dette krediter, fremstod den bol
rette henvendelse til herr t sjevikiske fillefant og mor
Nordhus om å forklare seg t der som en eventyrprins og 
nærmere om hvordan hams 1 gentleman der førte det 
uttalelser i nevnte fjernsyns-fstore ord i folkenes samfund 
program skal forstås. Hvor-Ilog aldeles ikke var beskje
dan kan et rettsoppgjør den. Uten skam la det under 
være prinsipie!t f~rsvarlig· seg nasjon efter nasjon og 
og. korrekt nar g]en~om-I gjennom alle tiders propa
føringen av, det karl: dlSku-i ganda la Sovjet også under 
teres. Det VII vel Sl:. Kan i seg Vestens sjel og greidde 
v~re ukorrekt. eller? l det I efterhvert å rydde ut, i all 
mInste være tvilsomt . I fall svekke, statenes nasjo-

Johan Kr. Farsund I nale vilje som hadde vist 
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Spania bygger -' Det nye Testamentet Konfeksjonsmonarkiet -
(Fo ts fra sr 'de .1) .. t I'b . h . g (Forts. fra side 4) Forts. fra sid~ 5 ,utenriksminister Koht, som r . " mlms er rn arne IvervIn . . I. . . • 

bart tar spanieren ikke dis-: for turistbesøk, Spanias stør- feringar och Unden:iOkningar', ton somml ereflnuk19t40f eftNer sm ,Il Skm bbok, som. etlelndommeFlIg 
i tit' b' D t d kb' t be- ansvars øse ra orge no ærer tIt e en : «or kusjonen om en eventuell' seva u amn nnger. e er I av u en anses eVlsa, 9 il 1940 I 't l . USA f d f 'd . 

f t 'd' k hit o I disse anstrengelser å takke kra"ftat av medicinska eXP'er-1 . apr . sm a e I re og ri om», lIke ut er-rem I Ig monar a v sa I . . ., . ... . kl t H b l'k t t kl . . o d l' .•. a 
alvorlig som utenverdenen., at turIsttrafIkken I de fire ter, att Jesus vid mlaggmn- er ær e am ro ~ e u a . ærer om s~n an eIge a.u-
,... k t t'll . 'kk i første måneder iår allerede gen i duken inte hade varit: det var statsmyndighetenes stand 8. april 1940: «Elles 
.tv.tange re ser I egger le, I ol' N od' k t'l d d l k å 
problemet noen bety.dning, Ilå 40 % høyere enn i 1963. fullt dod, någon hjårtverk- rna I orge a me vlr e I I synes . et ty .e eg. at no om 
da Spania soin bekjent uten i Ved den såkalte Costa del samhet hade funnits kvar. en fransk-engelsk besettels~ ha klIkka l hjernen min 
videre er et monarki og ikke I Sol ~ra l'.:fala~a til Gibraltar Friskt bl~d ans~ h?- runnit I av landet. Dette v~r alt~a den k.velden». Men Koht var 
en republikk. Derfor har l var l apnl maned alle hotel- ut från saren, da tornekro- planlagt av. England l god tId nok Ikk: al. en: om denne 
5pørsmålet om monarkeI$. ler fullt besatte, noe som nan lossades. Alltså skulle før 9 .. april 1~40, som det kortslutmng l hjernen. 
person annenrangs betyd-I aldri hadde hendt før. Like- Jesus inte ha dott redan på for~vng fremgar med all ty- En gammel anekdote fo:.
ning. ..l ledes var i mars i Palma på korset. Men hur gick det se- delIghe,t a.v Derry's «The teller at en nordmann, en 

For tiden blir det av de I Mallorca, hvor nylig det tu- dan? Campalgn, In Norway». svenske og en danske disku-
royalistiskeaviser som forek:-ls~nde hotell ble åpnet, samt- . Det konsortiUfD" som. med. Dormer sør~et ~or ~t Norge terte. sine respektive lege~ 
lempel «ABC» drevet en be- lige hus fullt besatte. tIllstånd av paven, gjorde Ikke· kom pa fell Side, som dyktIghet. Nord~annen men
tydelig propaganda for Juan I Dette r.esulta~ av den denna undersokning, tillska- den hodelø~ Koht uttrykte te at norske kIrUrger var 
Carlos, som har vunnet me-: spanske tunsttrafikk er så par med anvandning av det. ~en sa ha~de verdens overlegne for de ampute~ 
get i popularitet efter at han meget mere bemerkelsesver- dessa medicinska utlåtanden forrmdable krigsforbryter hoder og satte trehoder på 
er blitt gift med prinsesse dig som i utlandet - tydelig- ett drama i triumferande ton Churchill allerede 16. desem- i stedet. Særlig· politikel'e 
Sophia av Hellas. Begge to vis dirigert fra.inte~essert si- och med inslag av smilande ber 1939 reist nidstangen i hadde gjennomgått denne 
trer ved offisielle anledninger ~e -:- det stadig bli~ offent- hån, som sedan utformas till sitt memorandum, sitert i vellykkede operasjon. 
frem stadig hyppigere slik at hggJ~rt alarmberetmnger om en stor bok, i vilken Jesus hams bok «The Gathering Det er tydelig at trehodene 
- hvis overhode - Juan Spama. Således het det ny- och kristendomen ans$ Storm». Se side 432 i Chur- stod for styret i Norge i 
Carlos kan' gjelde som denlig at. det ~a: brutt. ut en ty- vara definitivt avrattade ur chills meteorologiske makk- 1939 -1940. Hvis vi da iklæ 
alvorligste pretendent til fusepldeffil I prOVInsen .Ge- historien i dess framtradan- verk, sitat: «We have a skal kalle dem for tre-hoders 
Spanias krone. ~ona (Costa Brava) ~kJønt de dar. Det anses, att fanta- right and are indeed bound troll, som trives i konfek-

Riktignok har det flere mgen der merket noe tIl den. sten och bedragaren, kanske in duty to abrogate for a sjonsmonarkiets atmosfære. 
ganger vært s1like propagan- Knapt annerledes forholder aven sjalvbedragaren, som space some of the conven- . 
dabølger uten at statssjefen det seg med. st:eikeurolig- icke hade dott på korset, ha- tions of the very Laws we Hans Egede Nissen. 
har sett seg foranlediget til å heter og an~velige stude~- de gjort sig skyldig till dO- seek to consolidate and re- ~~~~-~~.~~~~.~~-~~-
påskynde utviklingen. Sik- terdemonstrasJoner, om hVIl- den enligt den judiska lagen. affirm. Small nations must Visste De ikke _ ? 
kert synes det riktignok å ke en del. av utenlandspres- Levande hade han forts till not tie our hands when we 
være at prins Hugo av Bour- sen ~ed Jevne .mellomrum graven. Dar hade han lagts are fighting for their rights I (Forts. fra side 3) 
bon-Parma trass i sitt opp- vet ~ fo~ell~, skJø~t det o!- på stengolvet. - Och den, and freedom». Denne Fiihrerbefehl er 
siktsvekkende bryllup med fenthge hv I Spama går sm som således efter en natt av Hvordan er det gått vårt _ inntatt i boken som bilag 
prinsesse Irene· av Nederland ordnede gang som. før. • fasor och domsforhor domts fedreland fordi det lystret I og går ut på å benevne MTB 
knapt har sjanser ~il å kom- Det trenger v.elikke a un- till doden, sedan på dagen befalingen fra Storbritannia båtenes aksjoner som liggen
me under overvele~se som derstr~kes at ~ tyskere -! g:nomgått. ett .~ytt domsfo~- i 1940? Og man må virkelig de ute~for den gjeldende in
tronpretendent. Selv Ikke den trass I den. antityske propa-Ihor varvId dodsdomen bli- l f" l '.' t·l· . . P l ternasJonale Ge. nferkonven
mege,t bevisste o;-rergang til ?,andaflom i ~ele verden - vit' ~~.adfast, son~erslagits Is~m o~e~ s~ ~~~:ertr~ e;å ! sjon om krigsførsel. De kal
kato~smen fra pnnsesse I:e- ~~~g sOI? alltI~ er velk()mIle med Jarndaggar.--{.vllket en..,. En-lands løfter fikk Kat ns! les for sabotasjegrupper fra 
nes SIde har kunnet øke pnns gjester I Spama. Man ser på I dast detta ofta var nog att -' g. l k ~f" brittenes side med det norske 
Hugos sJ·anser. tyskerne i landet ikke bare framkalla doden) fått en masse~aver av po s e o 1- mannskap og ba" ter som 

som al t b . g'.. o' serer tIl takk. Men Katyn er 
v u a .nn ere, men som I t?rnekrona pa huvu~et, v~rs! tabu. «Helfershelfern». 

Stigende turisttrafikk. gamle, ærlIge venner, noe j langa grova taggar tnslagtts I . - Operativt var MTB flotil--
Dog tilbake til den politis- som overalt gjenspeiler seg i detta, darefter drivits till ~ed sme to ødel~ggen~e i jen ifølge ovennevnte bok, 

ke utvikling. Herunder er det v~d mottagelsen av tyske avrattsplatsen barande kor- l kriger mot Europas mtegn-, underlagt den britiske admj.... 
uungåelig å legge merke til gJester. . . set, fastspikats på detta, su- tet,la England grunnlaget for, ral og ble benevnt «ACOS 
at informasjonsminister Fra- d Som en randbemerknmg I tit dar några timmar, varpA dUnterfangbo~~s . Abendla~- : Admiral Commanding Orkn
ga Irribarne har løsnet ve- t enne tsa~enh~ngf ka~ fno- de romerska ~oldaterna, van- e~. o; Je~s~ens ~e1- ey and Shetland». ACO! 
sentlig på de hittidige stren- ere~ a mlms~erlet or. m or- da vid detta yrke, konSta- er ,e . r~mmarsJ I . ver en, måtte i hvert tilfelle appro
ge presselover og at avisene masJon og ~urlstvesen I ram- terat, att han var dod, me? log nå til Sist for bambustep~ bere MTB's operasjonspla
knapt behøver å' pålegge seg men. av sme ~stren~elser fOr sakerhetens skull stuckit pets gule ~are fr~ øst. Sa ner. Den norske sjef fop 
innskrenkninger lenger. Sin for.a fremme ~isttraflkken ett spjut ratt igenom brostet o~ ?hurc~lll kan l sannhet Shetlandsavdelingen, som 
hovedoppgave ser imidlertid nylIg ha~ utgttt en flere med sådan kraft, att dess Sl.es. ~dn har en enkelt MTB flotiljen og landsstasjo-

hundre SIders ho~ellkatalog spets gick ut genom andra gjort sa meg~n ~arm mot s~ nen på Shetland ble kalt, 
_ .... " ... ,,#_ø_, .. , ..... som med h:nsyn tIl opplegg sidan _ denne hade inte mange! 26. JUru 1964 s~od I fikk sine direktiver og ordre:. 

og fUllstendighet,. og frem~or blott genomlevat ett par «Morgenbladet» en oppsikts- fra ACOS . 
• eg A være den sterkeste 
motstand mot den internasjo
nale kommunisme. 

Det er så langt kommet at 
vestens nasjoner kvier seg 
for å erklære seg for nasjo~ 
nale, for det skal være noe 
like fryktelig noe som «na
zisme», akkurat som det er 
noe farlig. Det jo «nasjonal 
sosialisme» og hva uriktig er 
det ved den? Men slik har i 
årenes løp Sovjet greidd å 
forvirre begrepene hos Ves
tens folk at de ikke lenger 
klarer å skille mellom hvitt 
og svart. 

Det er dette amerikanernp 
nu har oppdaget og det er 
her Barry Goldwater er til
tenkt en misjon. Blir han 
valgt har han fått til oppga
ve å gi USA's sjel en over
haling og opp-pussing. Det 
ser ut som den i høy grad 
trenger det. 

Konrad Sundlo 

alt med hens~n tIl nøy~ktIg- dygn i graven, han hade vekkende artikkel av'Benja- Konklusjon : Den norske! 
het savner Sidestykke I Eu- efter denna tid återhamtat min Vogt med disse forlø- regjering i London ble som 
ropa: " sig så val, att han gått ut ur sende ord: «Vi sitter med sådan satt helt utenfor ved 

Shk er den «fns~e VInd» graven, formodligen aven en forlapt generasjon her i det såkaltefrigjøringsverk 
me~kb~r på alle o~ader. E~ valtrat bort stenen och slagit landet, en som har mistet (raids) av landet. Altså negli
utvlklm~ son: ,:t~lsomt ~il ner den romerska vakten fotfestet. Andre land gjør sjert som regjering, og vel 
kunne bidra tIl a tIlfredsstll-::- samt strax darefter påkladd det l'!amme. Tredveårene var fordi krigen mellom Norge 
le det Europa som ~treber med lånta klader halsats av ille, førti-femtiårene er ver- og Tyskland var opphørt ju
n:ot .enhet. !Ierunder vil Spa- en kvinna såsom «tradgårds- re». Men et spørsmål: Kan ni 1940. Dertil bryter brit
ma ikke sta utenfor. masta~en:~ (troligen had:. han noe bli verre enn tredve- tEme internasjonale krigs-
,..., ______ . ______ . .__ kommit over dennes klader) årenes hodeløse politikk? En regler og sender til overmål 

detta enligt den ifr.åga- typisk eksponent for den av ulovlighet godtroende 
varande boken. Men manne fortapte generasjon var den landsmenn i døden som --«Tenk selw» 
man inte med detta foll in i pirater! 

overrettssakfører Sverre Hel- ett icke mindre under an i de 
liksens bok om «De virke- evangeliska beratte~erna?! 

A. 

lige kjennsgjerninger kontra _ Darefter hade Jesus upp- telser in i detaljer som till-
det norske rettsoppgjøret» tratt några gånger bland forlitliga, då man kan an- Dagligfriske bl om~ter 
har vi fremdeles et lite opp- larjungarna i vanlig lekam- vanda ~~.m i det uppgjorda 
lag igjen av. Benytt anled- lig g~talt (<<Genom lykta s~ftets .~Janst, men på sam!?a 
ningen hvis De ikke har bo- dorrar» forbigås m. m.). Och gang. fornekas allt efter on
ken. - Pris kr. 10,-. sedan 1, Himmelsfarden .,.. skemalet vad som helst bara 

«At denna beståndsdel av det inte stammer med det 
FORBUNDET FOR SOSIAL dk' t l" kr tt foresatta syftet en nsna aran s aa . 

OPPREISNING millioner, ja, milliarder man- (Fortsettes neste nr.) 
Postboks 3214 - OSLO niskor». Således erkannas 

Blomsterforretning 

SYNNØVE LIE 

Kranser til alle priser 
Frognerveien 30, O 5 l o 

Tlf. 442230 

___________ det Nya Testamentets berat-I LØRDAG 31. OKTOBER 1964 FOLK OG LAND 7 
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Med fro'l t k j •• ru per n.· - 7 i~ "it.,,, z; -( • ~ - :-.: ----;::::.-~_IiiI_-
Forts. fra side 4 blikk som russerne angriper A:t:f ad fwetsfr "-n linMM H, 1CJlI'-

Da Larsen Berg vil løpe for- fra den andre kanten. ______ -,. ,. - ,~ Tt -, -
bi, roper den sårede: «Hurra - Hurra! - Rucki 
«Holdt!» Larsen Berg stop- wjårch!» De stormet ut av 

t bl'kk H ta stillingene. Mp,ene ramlet HER OG DER Standartenf"Ohrer der Waf- Rusk heller. Han må ta hen-
!::d e di~: :- ~~uere;-det alt de bare kan. Ivanene er I I V G leser vi: «Desiree fen - SS Leon DegreIle ven- syn til polsk-amerikanerne 
ikke ute med dere». Han forbløffet - det sikre bvttet Silfverschi6ld, friherreinne, der tilbake og skaper politis- som er en stor og mektig 
rekker frem en håndfull pa- unnslipper dem. Jegerne skal ha barn i mars, lyder ke vanskeligheter for makt- pressgruppe. Og slik er det 
troner. «Og denne! Han snubler over døde, reiser seg dagens glade budskap fra haverne. DegreIles parti USA som så mange vil over
trekker en Totenkopfring av og løper videre. Forferdet Stockholm. - - Den vor- ,hadde stor tilslutning også la.te vår skjebne i hendene 
fingeren. «Gi den til far hvis viker fienden tilbake. For de dende mor var inntil 5. juni, før verdenskrigen og hadde pa. 
du slipper fra det _ så vet i løpe~de synes strekningen i år svensk prinsess~, :- -l flere repr~sentanter i nasjo- , * 
han hvor jeg er' Han vel_,aldrl å ta slutt. '1-" Og så tenker VI htt på Inalforsamhngen. . ,PET ER BEBUDET 
tet seg rundt mot fienden og I Så er ivanene igjen der. her og der og på den for-I • I en «skjerpe~ holdning» over-
skjøt mens Larsen Berg løp Det b~gynner å svirre mis-, s~and det svenske kongehus, SOM DET TYSKE FOLK fo~ .Sør-Afnka av det; ~ye 
videre. 'I' tenkehg om hodene på de I VISer. ØNSKER DET! I bntIske Labour-regJermg. 

R k lt d løpende. Larsen Berg har I * Det er visst ikke godt å En tenker vel da nærmest på 
f uss~~e b o: ve Nen de I mistet våpnet sitt da han I HELLER IKKE DEN NYE være amerikansk partipoliti-! en våpenboikott. I den for-
rem k t us ~n~. d ~r -, falt. Foran ham går en på israelske ministerpresidenten ker foran valget De forskjel- ; bindelse gjengir vi noen ut-
~enne~e s y er f erts :t a~ hodet og blir liggende. «In-,' Levi Eschkol nekter seg noe lige folkegrupper holder' taleiser av øverstkomman

eVfepllldngten erte o ta gt? gen somling» tenker Dukken ,når det gjelder innblanding i svært meget sammen og så ,derende for det sørafrikan, -
- or e mes au oma IS-I . .: . d t t f h Id H' '. I k f l b P k. E h . og stabler vennen sm pa an re s a ers or o. an gjelder det hverken a støte s e orsvar, genera o erst . 
e vap~n. « nknu F ar VI amk -, bena igjen. «Bare løp -løp !» l, gikk for en tid siden offisi- den ene eller den andre. Det: H. Grobbelaar i radio for en 
mUlllsJon no angens ap b l h f ' lt . f dk' l 't'd'd H d t ldri' V" k' til rø er an. En iendtlig sol-' e mn or go Jenne se av later til at Goldwater har en l Sl en. an me gava re-

d-t a. t', Dl tJemper l dat reiser seg foran dem. Oder - Neissegrensen. Til god stjerne blant tysk-ameri- publikken når det gjaldt 
e SIS e . e er paro en Dukk k h l l d tt b k t k '. • t t g' k· h vår!» sier Junkeren. De 'en s ~ter, e t p ~n- Re e emetr etr enf ys aVISt t' kanerne og sa måtte da de- s .ra e IS tIe vdaPtenSvI~kr av. en-

t' .. løst, men skIkkelsen forsvm- « epresen an en or en s a mokratene forsøke å ta vin- glg av u an e. levapen 
nes~e l~~r ~m:~nger lvane- ner igjen. som knapt har flere innbyg- den ut av seilene på republi- ,ville imidlertid· utelukkende 
ne en e o en mere og «Løp i sikk-sakk !» skriker. gere enn byen Hamburg, har kanerne. Det har fra fransk i bli satt inn under en verdens-
mere. Larsen . Berg bakenfor. Det' dermed uttalt seg mot de le- side vært antydet en aner- krig og til understøttelse av 

Larsen Berg ligger bak høyre ermet hans henger i gitime krav fra et suverent kjennelse av Oder-Neisselin- de alliertes operasjoner eller 
våpnet sitt med innfalne filler efter et skudd. Blodet ,land som hans egen stat kan jen. Det tør naturligvis ikke i tilfelle en aggresjon. De ville 
kinner, blodig og svart og renner ned over hendene I t~kke for e~ vesen~lig, del a~ den amerikanske utenriksmi- ~kke trenges i en ?uerillakrig 
med fremstående, forvåkte hans og farver ermet rødt. Sl~ økonomIske utv~klmg .. N~ nister Dean Rusk uttale seg mnenlands. En vapenembar
øyne. Bare livs- og frihets- Foran ham jager en flokk drISter han seg pa~y .tIl a om, men han nyttet anled;.. go kun~e ~erf?r bar: skade 

. viljen holder ham ennu oppe russere fra hverandre som kreve av ~undesregJenngen ningen til å prøve å sikre seg V:sten l kngstI~r. Pa spørs
- akkurati som med Duk- oppskremte høner. Der er' at den skal mnskrenke forsk- tysk goodwill ved å si at mal om en vapenembargo 
ken. vannet - ennu et stykke å I ningsfriheten til. tyske vi!en- Tysklands fremtid berodde på I vi!l~ øve innflydelse på det 

Plutselig pisker skudd fra løpe. En maskingeværsalve ~kapsmen~ fordI de arbeIder godkjennelse av det tyske, mIlItære utdannelsesprogram 
en trekrone. «Skarpskyt- fra russerne pisker opp van- l Egypt IStedenfor Israel». folks selvbestemmelsesrett. I s:,a~te generalob~rsten: «Jeg 
tete !» - «Hvor 1» - «Der!» net. «Skud,dene gjelder ikke ~et. verste .er at bundesre- Han føyet til at det ikke V~11 ~ent;e f?rbmdelse hen.
Dukken legger våpnet sitt meg!,. tenker Larsen Berg. gJe~~n gjør hva den kan kunne bli noen varig og fre- v]~e til vIrknmge?e av Vet:-
vekk og griper geværet. Han svømmer og svømmer. for a Imøtekomme ham. delig løsning i Øst-Europa saillestraktaten pa den tyske 
Han sikter, hendene hans er Bandolæret har han kastet * «før det tyske folk kan velge Wehrmacht. ~nnu før .tysker-
ganske rolige. Pang! Som vekk - uniformen hans su- LEX DEGRELLE I det Tyskland det ønsker». ne hadde tIlstrekkehg med 
en våt sekk ramler det noe ger seg full av vann og det BRUSSEL Dette er jo nærmest goddag panservogner til utdannel-
ned gjennom grenene og ned er ikke lett å svømme med Den belgiske regjering for- mann økseskaft men det er sesformål, var de sakkyndige 
på jorden - ruller rundt et en arm. Men han klarer det. bereder et lovforslag som som sagt ikke' greit å være' på panserkrigens område». 
stykke nedover skråningen. En liten skijeger når som forlenger foreldelsesfristen ~~..,~ __ ~ ____________ _ 
Så blir han liggende. «Flott en av de første vannet, men for landssvik fra 20 til 30 år. 
gjort, Dukke!» sier Junker- han nøler. Ved siden av seg Med denne lov vil en sikre 
en. Kampen har tatt noe av. hører han det plaske. Han ser seg at den i 1944 in abs en
«Ivanene er blitt roligere. sine Bvømmend~ kamerater. tium dødsdømte Rexistfører, 
Kanskje de vil sulte oss ut?» «Herregud hjelp meg» ber ridderkorsbærer med ekeløv, 
mener en jeger. han. «Om jeg bare hadde 

«Hvis stillingen vår ikke lært å svømme!» 
hadde vært så god, så ville Der! Håpløsheten viker 
de ha tatt oss forlengst», fra ham, der driver en tre
støter Larsen Berg frem med stamme. Grenene med de 
en ironisk undertone. grønne nåler sitter på den 

«Der borte bakenom bus- ennu. Han kaster seg i van
kene ligger Kapauez-sjøen», net og når svømmende som 
sier en. Det lyder lengsels- en katt stammen. 
fullt. Det er redningen for alle 

NYE 
TYSKE 

BØKER: 

FORLOVELSESRING-
SPECIALEN 

tillbyr moderne, garantert 14 
karat stemplet hlndarbeidede 
ringer fra kr. 95,- pr. par. 
Sender pr. postoppkrav porto
fritt over hele landet. Dess
uten + ')0/0 rabatt pA grunn· 
prisen. 

SKRIV EFTER RINGMAL ! 
Ringene blir sendt straks jeg 

fAr bestillingen. 

«La oss gå og bade!» Det som befinner seg i vannet, NETTOPP ANKOMMET: 
var ment som en spøk, men for nå kan de tyske kamera
det tente som en gnist. ter på den andre siden åpne 
«Menneske - det kan bli ild. De skyter som vanvit
vår redning!» - «Donner- tige., Ivanene blir tvunget i 
wetter, ja!» Junkeren har dekning. Den siste jeger pad
straks oppfattet situasjonen. ler som en druknende mot 

Gullsmedmester 

«En mulighet - den eneste. den reddende bredd. 
Ned her og langs landtungen. }uuuuuuuuuuuuuuuuouuu~. 
2 - 3000 meter, nei, enda TANNLEGE MAAMOEN 
mindre. Vi burde kunne 
klare det. Så måtte vi svøm
me over. Det ville være red-

Hamtunsgl. 2 
Tlf. 4443 3.' . 

ningen!» I 
Et dusin nordmenn kan ANN E L ISE P A R O W 

fremdeles løpe. De sårede ka-I 
merater må bli tilbake. De 
vet det og de forstår det. De 

T ANNINNSE1NING 
Trondheim 

vokser ut over seg selv. , WWV'"<"\n."""r>r'l.r\.r>rl.r\J'V"""'V"\or..r..r'-I 

«Ferdig! Legg sperreild ! T ann/ege 
Kast vekk tunge våpen, ta 
bare med maskinpistoler - M ART I N KJE L D A A S 
Løp, nå!» roper Junkeren. I Hansleensgl. 2 

De løper i samme øye- Tlf. 44 75 ~4 

Erich Kern: VERRAT AN 
DEUTSCHLAND. 

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

Hans Severus Ziegler: 
ADOLF HITLER AUS 
DEM ERLEBEN 

Thorvald A. Olsen 
Skotlegaten 20 1)/ Metodistkirken. 

Bergen 

Kristne Venner 
DARGESTELLT. Har du lyst til å treffe gamle 

304 sider - 14 billedsider venner i et åpent miljø? -
PRIS KR. 38,- innb. Kristne Venner møtes den 

første fredag hver måned i 
Erich Kem: KAMPF IN Colletsgate 43. Etter en tale 

DE1.l- UKRAINE 1941 - 44. er det bevertning og anled-
260 SIder - . ning til selskapelig samvær. 

PRIS KR. 32,- tnnb. I Møtetid: kl. 19,30. 

FOLK OG LANDS 
BOKTJENESTE 

Postboks 3214 - OSLO 
Postgiro 1 64 50 

...................... 

Arkitekt 

HUSTAD 
Bærumsvn. '5 - ø. Ullern 

Telefon '5'j 61 29 - Oslo 

FORBUNDETS KONTOR 
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. 

FOLK OG LAi\D 
Kier.rchoUlsgt. 5. OIlo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid, Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes 
kontorene s~engt. 

Redaktør Melsom bn bare 
påregnes truffet efter forut
g1ende avtale. 

Abonnementspriser: 
Kr. 36,- pr. år, kr. 18,
rr. h:tlvår i Skanriinavia. Ut-
20,- - pr. halvår. - I nøy-

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

pr. halvk 
Løssalg kr. 1,00. 

Bruk postgironr. 164'50. 
Utgiver AlS Folk og Land 
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