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fø r 9. april 1940?1 Begynnelsen på sluffen 
svensk rederi 

samtykke fra øverste hold. 
Men la oss først slå fast 

... 
nye, ennu bare påtenkt~
danne, blir konklusjonen all
tid den samme: Han må få 
mer «opplysning om nazis-

at det i nevnte bok berettes mens vesen». 
at det var i alt 385 millioner Han må ikke glemme! 
kroner i gull som ble ført Fremfor alt må han ikke 
vekk 9. april i 1542 kasser begynne å tvile på at demo-
og tønner av ek. Så vidt vi kratiet er det siste og høy-
kan regne ut vil det si en este stadium i «utviklingen» 
verdi av ca. en kvart milli- eller bli skeptisk med hen-
on kroner i hver kasse eller syn til dets «levedyktighet». 
tønne. Det er ille nok at så mange 

Når det gjelder dette - midt i Europas: dypeste 
norske gullet, så finner vi fornedrelse - har begynt å 
en interessant opplysning i spørre seg selv: «Lurer på 
en bok av dr. Nils Ørvik, hvordan det ville vært hvis 
med anbefaling av general- Hitler hadde vunnet kri-
major Bjørn Christophersen gen ?» 

på vegne av Forsvarets Med den «frie» pressens Slike uintelligente spørs-
Krigshistoriske Avdeling koleriske utbrudd som pas- mål resulterer naturligvis i 

Sammen med alle jUbile-/ Ryghs forutseenhet i det (Universitetsforlaget 1962). sende akkompagnement har større doser med «opplys
umshelteskHdringene har vi han på forhånd hadde truf- Vi leser på side 91 bl. a. : demokratene nettopp av- ning» og med kortere mel
også fått servert i pressen. fet slike disposisjoner for «Det foreligger blant annet sluttet et av sine velkjente lomrom. Dermed slår hele 
påny beretningen om ,den-l en even~ue~l ~ulltranspor! et notat om en samtale Koht glansnuIllmer: «Avsløring» problemkomplekset ut i 
gang en reddet det norske I at det sa a Sl bare var a h.add~!lled den franske uten- av ny-nazistiske mørkemenn åpenlys nevrose. Demokra
guU~ra å bli tatt av tys- ~rykkf' på kna;epen ,Denne "j~m~ilster".r~.:.brge.-;,.Bo~.n~ 1)g'dltfo Uhumskheter; ~.~tietsL'lYppen;teprester ser, 

•• c--:c-: ........ """1terne '-;'e<}"-iOveJ]allet;; '·9~'Ryghi"beSY6d:efng~fofut:' den 17. ~ars 1939 (Alt~å før Som vanlig ble det mye hakekors og fæle nazister. 
april ,Blant annet har «Sjø- seenhet når en tenker på alle de vestallIerte hadde fått Istand skrik og lite ull, eller «much overalt og det utarter til den 
fartstidende» 25. mai en stort de andre som ikke skal ha sin kri~ mot Tyskland. Vår ado about nothing», som det rene klappjakt. 
oppslått artikkel om «Hek- vært forutseende, synes b:merknmg). ~onnet hadde heter, for å holde oss .til det I Demok~atene trenger «~a
tiske timer på Oslo ø. med, imidlertid å ha vært enda papekt nødvendIgheten av .<~å reglementære halleluJaspro- zistene» sme. De har forstatt 
gulltransport og ekstratog I større enn bokens forfattere være sterk», og ruste seg mIlI- get. «Lille-Hitler» Lundahl, betydningen av å ha en fi-
9. april 1940». Her får en I1 har oppfattet. For ikke ret- tæ~t. p~ ~pørsmål fra Koh~ som til å begynne med ende og de utnytter ham 
en spennende og interessant tere enn vi skjønner, så be- hvIlke vIlkar de små statene na «minst» ville få 8 _ 10 år, er grådig. Nazistene er blitt en 
beretning om både transpor- ,gynte Norges Bank gullflu~- kunne vente seg (!), svarte sluppet løs igjen efter hvert, slags «Ersat;zjuden» som 
ten av gull i hine aprildager, I ten en god stund før 9. aprIl! B?nnet~ «~t ~an fyrst og fre~t og tross de mest fabelaktige, unn:skylder alle tabber og 
og efterfølgende tysk forhør Og det kan vel neppe heller vIlle ra tIl a sende ~let SItt journalistiske krumspring er forklarer alle feilslåtte prog-
av forskjellige impliserte ha skjedd uten med offisielt Forts. SIde 6 det ikke lykkes de norske as- noser. Man forfølger dem 
jernbanefolk, som naturlig~ faltavisene å skremme opp ned i katakombene, for å 
vis alle utvi,ste stor og be- noen tilsvarende «farlige» spore opp hakekors, bilder 
undringsverdig tapperhet· i,. REDERIAKTIEBOLAGET nazister fra Norges politiske fra «dengang», gammel 
den anledning Uten at det· TR "" ~r~''''Twr 3.NT.~ j Il b . d 'I .. . '~., MIO.l,. ~MIO. .... MIO. ..... underverden. « brun» litteratur e er are 
skjedde dem noe aven I Skuffelsen er dyp og åpen- folk med et «grumsete» 
grunn forøvrig og naturlig- b standpunkt. Intet knep er for . ,on "',(:11:, GOnaola 2 ar 
VIS. "'''OH .... 17".. . uverdig og intet argument 

I sitt nummer for 7. april ::~; .... ::: Men mannen i gata har jo for billig i kampen mot det 
iår bragte bladet VI MENN :~:::tt:: ;:~:~, atter fått sin foreskrevne «avsindige naziuhyret». 
en enda mere utførlig skil- dose med ny-nazisme og an- Og finner man ingen nazi-
dring av den norske gull- "T~'~S;:-Rt ti~semittisme, og det var vel faen som kan ofres på pres-
transport 9. og følgende da- ·;M~~T~~~~':.:T i grunnen hovedhensikten. sefrihetens heksebål,fabri-
ger, bygget på boken «Blood «Du må ikke glemme», hy- kerer man bare noen som 
on the Midnight Sun» av les det mot ham. Og han får man siden kan «avsløre». 
oberst Adamson og Per .".I.'.no A.o.a., vId .var LET/IS O.tun, 9/6 1965. så:visst ikke anledning heller. Man prakker på dem en 

'Klem. Det er dramatiske be- Gjennom strømmer av Granquist som organiserer 
givenheter det berettes om «sannhetsfilmer», flere «do- et opplegg med «truselbrev» 
og en får si at det var en kumenter» og «memoarer» til jøder (på engelsk naturlig-
flott prestasjon som ble ut- av kjente bødler og sadister, I . 
ført, selvom resultatet vel og stadig nye «avsløringer» Forts, Side 6 
til syvende og sist ble om- jages han daglig inn i en 
trent det samme enten tys- Vi har motta,;:it Edert brev av den 18 maj. Till svar slags årvåkenhet mot den 

får vi meddela, att <Ud:J.esta av v!lra fartyg på linjen . t··_l- f D t kerne eller de vestall1'erte 'I: . 9 l l i k till «nazls lM\.e aren». e er Sverige - U.S.A. e~~~ fore apri 940 g c in 
fikk gullet vårt. Borte er det Bergen for att lasta guld. Desså fartyg, som alla var hans plikt å «verne om 

på 6000 - 1500 tan d.v. var "Glimmaren" , "Goonawarra", Id k t' t o l tte visst i all fall så vidt vi "Hammuen", "Innaren", "Temltluen" ach "Vingaren". Aven emo ra le» og a su 
forstår fremdeles. ' fartyg tillhorande Svenska Amerika Linien anlopt .. Bergen Opp om den «anti-fascistiske» 

.tt flertal t:.l.nger. front, selv om han nuk synes 
Det er imidlertid en an- I'og,'lktningsfull t at dette blir vel mye teater 

nen side ved den norske ''.EDERI~L.Q.LAGE1' TIW1SATLAiITIC a la Don Quijotes kamp mot 
gullflukten som interesserer ~ ---:J) . vindmøllene. 
oss i dag. La oss ta som ut- t~ 
gangspunkt det nevnte bok I 
forteller om sjefdirektør Her forteller det svenske rederi om det som foregikk før 9. april 

Efter hver ny «avsløring» 
av gamle grusomheter og av 
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Sannheten om 
• «patrIoter» • 

I 

de nors}i.e 

Sverige 

Da freden brøt løs 8. mai strekningen foretatt av under-
1945, struømmet tusenvis av tegnede). 
norske flyktninger fra Sve-
rige inn i Norge for å ta Og disse «patrioter» som 
hevn over alle NS-folkene for en stor dels vedkommen
som hadde blitt på sin post de rømte fra alt arbeide og 
og så godt det lot seg gjøre ansvar i N?rge f?r å kunne 
ivaretok det norske folks meske seg I SverIge og der 
sanne livsinteresser, blant leve o he~rens glade dager, 
annet sørget for en effektiv ?e ~t.ar I. dag ve~ de store 
administrasjon og en rett- ~ubileer I anlednmg ay 20 
ferdig fordeling av matvarer arsdagen for verdenskrIgens 
og annet. slut~, frem som de sanne 

Det kan være av stor in- p~trIoter, og ~rp. eksempel 
teresse å se litt nærmere på p~. fedrelandssmn og offer
hvordan det i virkeligheten VIlJe, o mens en fortsatt spyt
forholdt seg med de norske ter pa NS-folkene! - Kan 
«patrioter» som under kri'" humbugen nå større høyder? 
gen tok opphold i Sverige. Observatør 

Unge Høyre 
og boken 

·til Hewins 
Hvorfor skriker Unge 

Høyre så voldsomt opp om 
Hewins' bok? Hvordan kan 
man tenke seg at undervis
ningen om krigen skulle bli 
mere ensrettet? 

Er ikke alle lærebøker 
godkjente av staten? Radio
en er statens. Jo, nå ønsker 
man også hånd om avisene 
og kunstnerne. -

Men de unge må da ha fått 
dyttet alt i seg om siste krig 
på en passende måte nu i 
20 år? 

Har det ikke vært ensret
tet nok? Man beklager seg 
over at lærerne ofte har 

USA er oppe i full krig igjen i Vietnam. Efter at statene som 
en sier har fått avskaffet kolonialismen og imperialismen (hos 
andre) holder det nu selv følgende tropp ert yrker utenfor Amerika: 
Japan 40.000 mann, Okinawa 30.000 mann, Filippinene 15.000 
mann, Thailand3.000 mann, Vietnam 45.000 mann, Grønnland 
6.000 mann, Island 3.000 mann, England 25.000 mann, Vesttysk
land 257.000 mann, Frankrike 40.000 mann, Spania 10.000 
mann, Italia 8.000 mann, Tyrkia 8.000 mann, Hellas 3.000 mann 
og Libya 3.000 mann. Intet land i verden, innbefattet Sovjetsam
veldet, holder flere tropper i fremmede land enn USA. Paul Hartmann skriver i 

sin bok «Bak Fronten» 
herom (Side 188) : 

------------ vært lunkne. Det tjener dem 

«Torp gav meget nedslående 
opplysninger om mobiliseringen 
til politikursene i Sverige. Hele 
270/0 av de som var innkalt 
hadde unnslått seg, noen av re
ligiøse grunner, andre fordi de 
sa de hadde gjeld som skulle 
betales, atter andre fordi de 

Vas k, m a li n g, 
t a p e tse r ing, 
m ø n ste r m a l ing. 

RIMELIG 

1. KL. FAGMANN 

- Telefon 251291 -

ville utdanne seg. Han opplyste TANNLEGE MAAMOEN 
også at det var meget vanske
lig å få plukket ut de 2 000 
mann som skulle hit, tross alt 

Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 
skrik om å komme over. Det· ~~ 
hadde ikke lykkes å få utpekt ANN E L ISE P A R O W 
mer enn 1 000 mann. Særlig 
var studentene av dem som TANNINNSETNING 
hadde oppført seg dårlig. Det Trondheim 
ble besluttet å ta meget kraftige I ~~ 
forholdsregler mot nektere, slik ArkitekJ 
at de blir nektet all flyktning- HUS TAD 
hjelp og at de ble truet med 
forføyninger når man kommer Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 
tilbake. Det er nok ganske sik- Telefon 5561 29 - Oslo 
kert at det er en meget stor 
prosent av nordmenn i Sverige 
som ikke pll noen måte er kom- Oaglig friske blomster 

Blomsterforretning 
SYNNØVE .LIE 

Kranser til alle priser 
Frognerveien 30, Oslo 

Tlf. 442230 

i så fall til ære. - Ennu har 
vi mange lærere som var 
voksne under krigen og som 
var i landet. Kanskje det har 
vært vanskelig for dem ikke 
å tenke selv? 

Følelsen av at det var u-

FARMAND hjelper til 
å avsløre Churchill 

patriotisk henger nok frem- FARMAND har våget seg tør, ofte mer fylt av begeistring 
deles i. utpå igjen med en artikkel- enn av kunnskap (men han var 

Men for skikkelige, for- serie av østerrikeren Erik heller ikke av samme type som 
standige mennesker har det von Kuehnelt-Leddihns om president Roosevelt, som aldri 
vel vært ikke .så lett å ser- «Storbritannias statsministre leste en bok fra perm til perm)>> 
vere det ferdIglagede stof-4 i krigstider» hvor avdøde «- - men som dem (Lloyd 

fet. Winston Churchill får sin I George og Roosevelt) manglet 
Det vil bli loet.tere for de bekomst. Forfatteren skriver han i betenkelig grad etiske 

unge. De som la I vuggen og omtrent det samme som primipper. Han manglet både 
var uskyldige under krigen. FOLK OG LAND har hev- samvitighet og kunmkaper, 

De vet bar~ hva de ~ar det hele tiden, så det er ikke somikunne holdt ham i tøyle 
lært. pe kl1~ I all uskyld~g- rart at FARMAND nesten er - _» 
het hjelpe til med ensrettm- forferdet over sin egen dris- «Dette satte ham i stand til 
gen. . . o. . tighet og skriver som innled- O' l d 

HJelpetIl, sa mgen o farl~ge ning at «denne artikkel a gnpe tøyene ve en av histo-
tank~r fra ut~andet far slIp- _ vil de aller fleste av våre riens store korsveier - på en 

t t måte som gradvis førte til en 
pe gJen~om Jern eppe . . lesere sterkt mislike, for den 

Men Jeg er redd det blIr får Churchills piedestall til ::~s7::~:::':ri~~~~pa og en tri-
en boomerang for Høyre. å vakle». Riktignok har også «Churchill var fullt klar over 

A. S. H. FARMAND «gJ'ennom årene _____ at disse to forflytninger -
. gitt uttrykk for en lett skep- østpolakker til Øst-Tyskland og 
sis, men det er intet mot I østtyskere til; Vest-Tyskland -
skepsisen i denne artikkel». ville medføre fryktelige men
Og så føyer da bladet til neskelige lidelser». 

Også noen jubi-

leumsminner noen bemerkninger om Chur- «I virkeligheten var det 
chills «storhet» for å ha sitt ikke Hitler, men Churchill som 

met over for å tjene landet 
eller fordi de har vært i fare, 
men simpelthen for å bli bedre 
forsørget enn hjemme. Det var 
forresten en ting som var på 
det rene blant administrasjo
nen i Stockholm alt da jeg var 
der høsten 1942». (Under-

«Bed din far komme ned på det tørre. uhemmet av skrupler, begynte 
....,~~~.....-:~ ......... Ilt.o1It'i11IooØ'~ ... på veien», ropes det til en Vi kan ikke her komme den fryktelige luftkrigen - -

liten pike en sen kveld øst- nærmere inn på artikkelen i - ». 
}lJuuuu'\·A.JUUUt;:o::u:u:u{A~JtA.}UUI..AAJt;u:u::u:tA på. Faren går ut og blir FARMAND - den står i nr. o 

k tt d b kf E l 't' 24 - men noen ganske få I Ja, dette far klare seg. 

God ferie! 
Dette er siste nummer av FOLK OG LAND 
før den vanlige sommerferie. 

s u ne a ra. n po 1 1- H . d 'kk il l 
I mann blir skutt i ryggen på p~ukk synes vi vi må koste t'kvllS e~ . a hl lhe tV. edske ar-

f It t 'kk . B på oss' 1 en I sm e e. I ve om-
en over y rI I ergen en '. .. mende nummer av F AR-
sen kveld. Morderen hopper «Churchtlls begeIstnng for MAND D t . f kt' k _ 

. f t Et kt dk' l' . e er a IS pen av I ar en. e epar som emo rah og par amentansme gene verd. 
ligger og sover i sine senger var meget moderat., Han var 
får en håndgranat slengt inn en mann med svært beskjedne 
gjennom vinduet. Både de historiske og geografiske kunn
og et barn i vuggen blir blåst skaper». 
vekk. En gammel mann som «Han studerte aldri noe 
åpner entredøren en kveld grundig, han var alltid en ama

Gjestearbeidere 

Tyskland 

Tallet på gjestearbeidere i 
Tyskland nådde en ny topp 

passasjerer. Den gamle tro- i 1964' med 1.013.000. Itali
verdige skipper blir skutt enerne var den største gruppe 
rett ned og den gamle hol- med ca. 300.000. Så fulgte 
ken i triumf kidnappet og grekere med 160.000, spani
ført til England. En ferge på ere med 158.000, tyrkere 
Rjukan full av kvinner og med 92.000, nederlendere 
barn blir blåst til himmels. med 60.000, østerrikere med 
Osv. osv. 55.000 og jugoslaver med 

får en hel skuddsalve i ma
ven. En familie nordpå åp
ner en postpakke. Han blir 
sprengt i filler. En jernlek
ter søkklastet med spreng
stof blir på falske varepa
pirer slept inn til en kai midt 
i Bergen by på Hitlers fød
selsdag. Så begynner det å 
brenne på lekteren og halve 
Bergen blir blåst vekk. En 
gammel holk av et hurtig..; 
I rut~ip GALTESUND skal 

JUUUUUUI..JUUt.XJ<.JV'VV'V<...>V'<..JV<JVV'J'V\..>V'<..JV<JVV<J'V'o..K A.AAA.A.J'UUU' I til å avgå til Bergen fullt av 

Neste nummer kommer lørdag 14. august. 
Avisens kontorer holdes helt stengt fra og 

med lørdag 10. juli til og med mandag 9. au
gust. Korrespondansen i denne tid bedes inn
:skrenket mest mulig, men nødvendige hen
vendelser mottas selvsagt og vil bli besvart i 
videst mulig utstrekning. Innbetaling av 
bladpenger m. v. kan naturligvis skje som 
vanlig og vi ber alle som ikke har betalt for 
2. halvår om å ordne dette innen vi tar fatt 
igjen over ferien. Og så til slutt: God ferie 
og vel møtt igjen 14. august! 

Alle disse bragder hører 45.000. I inneværende år 
vel også med i jubileum~ regner en med at tallet vil 
beretningene. komme opp i 1,2 millioner. 

J. T. Dahl. 
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Fanehust til straffe-: Var Nasjonal Samling en ef-
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON J~' sak 1110t J·U-tl·S l·· N· l 

FOLK OG LAND 

Redaktører: o - tet 19n1ng av aSJon,a-
ODD MELSOM, ansvarlig ministeren sos';al;smen .? 

ALEXANDER LANGE " " 

Utrolig nok avviste odels- I billedbladet «NA» for I.l' 
D tinget uten videre Fanebusts 5. -65 - senere gjengitt i 

en Je uhilerende Høyesterett klage over den behandling FOLK OG LAND - er det· 
han er blitt utsatt for i «retts- inntatt en meget interessant 
staten» Norge. Det var bare artikkel av den britiske for-

Det er naturligvis både mest behagelig og mest lett- etpar ~v Se,?t:I1?artiets talere fatter Ralph Hewins i f. m. 

parlamentarisme og tysk nazis
me vil ha norsk nasjonal sam
ling bygget pa norsk åndsliv, 
norsk næringsliv, norsk folke
lynne, norsk rettsoppfatning og 
livslinjen i norsk historie». 

vint å være snilde og hyggelige og å jatte med i godt og som vaget a Sl lIt~ av det en- hans bok: Quisling 
i vondt slik pressen ellers gJ'ør her i landet. Men vi er nu hver uten vanskelIghet kunne I Prophet without Honour». Denne linje kan vi følge 

S I frem til 1939 da Vidkun 
engang blitt tildelt den lodd å helle malurt i de selvtil- e. b' . Jeg vil her konsentrere meg Quisling skreven artikkel 

M~n Fane ust gir seg hke~ om et spesielt avsnitt i hans 
fredses gledesbeger. Og slik må vi da også gjøre det nu da vel Ikke. MORGENBLADET I' artikkel hvor han skriver om «Diktatur eller Nasjonalt 
jubileumspokalene løftes høyt for den norske høyesterett. har også gitt ham støtte i en følgend~' demokrati». Efter å ha om-

Det er riktig nok det at Høyesterett i den norske kon- artikkel hvor det ble slått fast V'N' l S l' I talt «Det faglige riksting», 
at man ikke kan votere bort «~r. aSJona ~m mg ~n I «De faglige organisasjoner», 

stitusjon var eslet til å bli en blank daler, men like sik- . f dDt . f efterhgnlOg· av NasJonal-Sos1a- «Kulturelt og økono ..... ;sk 
k Ol d bl k gJen er er. e synes VI or- r ~ T'l f uu ert rna en ve i ag se i øynene at den bare e en gans e . t 'kl' h . t 'k 1smen. 1 tross or noe av selvstyre» o·g «Re.gJ·e";ngens øvrIg u VI mgen ar VIS l - kr' . NS ~ ~ 
alminnelig politisk toskilling. Det som skulle ha vært den kb' ld'd 19spynten, tror Jeg var stilling», uttaler han til slutt 

. . . e are .gJe er Sl egrenen en selvstendi o sammenhen-
tredJe statsmakt, konstItusJonens vokter og de norske bor- Fanebust l det norske «retts»- d b g l g 'kk under avsnittet om «Et na-

. '" gen e evege se som l e SJ' o It d k t' fId geres sikre vern mot tilfeldige makthavere, ble i steden oppgJørs sørgelIge hlstone, skyldte naziideologien noe». na emo ra 1» ø gen e: 
bandhund for de venstreradikale politikere som har tatt men hele problemkomPlekset., «Som vil fremgå av ovenstå-

. o .. I SANDNES OG JÆRENS For den som har fulgt ende er den reform av statens 
makten l dette land og forfusket hele var konstItusJons AVIS forteller Fanebust at med i Nasjonal Samlings styre som Nasjonal Samling tar 
maktfordelingsprinsipp slik at vi alle efter hvert er blitt han nu vil reise straffesak i virksomhet i en rekke år, sikte på, sålangt fra diktatur, 
både politisk og juridisk rettsløse. I mot justisministeren som den kan dette nærmere doku- at det tvert imot er nøyaktig 

Da vi i 1905 importerte en dansk prins og gjorde ham konstitusjonelt ~nsvar1ige. menteres. det motsatte: 
til nordmennenes konge, som det så smukt heter i sagaen, Eller som han selv sier det: Sogneprest Knut Geelmu- en rettferdig og saklig folkere-

. o . . . «Men takket være det be~ yden omtaler dette punkt presentasjon, og en avlastning 
rol{ket VI ogsa ved en av konst.Itus!~nens s~øttepIl.arer. vismateriale det i løpet av de i NS opplysningsskrifter nr. av den centraIe statsmakt ved 
Kongedømmet bøyet kne for partIpolItIkerne I StortlOget sist forgangne måneder er 4 for 1934, hvor han bl. a. nye selvstyreorganer. 
som ikke ville nøye seg med den rolle Grunnloven hadde lykkes meg å skaffe til veie, skriver: Det vil også tydelig fremgå 
tildelt dem. Høyesterett holdt stand lenge, men i forbin- er jeg nå rustet til å reise «I innledningen til den av det ovenfor fremholdte at 
deIse med «retts»-oppgjøret brøt også denne konstitusjo- I straffesak mot den som sitter firehundreårige uselvstendig- vi vil ikke noen kopi av ul-

. . . o o. Imed det konstitusjonelle an- hetsperiode i vår historie hadde landet, av fascisme eller nasjo-
nens vokter defmltIvt sammen. Noe en ogsa ma SI senere I svar for det hemmelige poli- vi også partier som strides om nalsosialisme o. lign. 
ble tydelig markert ved at den mann som i Londonregje- tis og kriminalpolitiets mis- egeninteressen med landet som Det nye Tyskland og Italia er 
ringen bærer det konstitusjonelle ansvar både for de gjerninger innen den påkla- offer. Man skulle være svensk riktignok organiserte nasjonal
grunnlo~stridige og folkerettstridige forordninger om gede sektor av justismordet: eller dansk. Det var ikke aktu" stater, også bygget opp rå ar-

Det er en samfundSISak a elt å være norsk. beidslivets grunn og med be-«landssvik» og for flerkoneriforordningen ble gjort til f h Id d t 
. .. . sette or o avenne ar I våre dager strides vi om vi varelse av den private eiendoms-

høyesterettsJustItIarIUS og fremdeles er det nu da 150- under lyskasteren. Og om jeg skal være russisk, tysk, engelsk rett. Men den faglige ordning 
års,jubileet feir~s. måtte bli stående aldri så eller fransk. Vi strides så lan- er der helt underordnet et dik-

På bakgrunn av de to statsmakters oven beskrevne ensom overfor de offentlige det seiler uten styring sin skjeb- tatorisk parti, et Jtatsparti, hvis 
kapitulasjon for partipolitikerne er det nesten tragikomisk ~e~m og ~en .kompakte :na-. ne i møte. ledelse eller leder innehar den 
o I f Jontet sa VII det omSIder Når en norsk reisning vokser øverste lovgivende makt, om 
a ese i avisene om de~ mid~ago kongen gav. or høyes~e- vise s~g at sannheten er den frem, må denne ifølge norsk enn efter folkets mandat. Det er 
rett. En kunne være frIstet tIl a bruke en lIten omskrlv- eneste allmakt. Overfor den tradisjon være et eller annet ikke den ordning vi arbeider 
ning av et gammelt ordtak: . at stymperen bespiser stak- teller et samrøystes odelsting utenlandsk, og våre motstan- for. 
karen - alt naturligvis tatt i maktpolitisk betydning. og off. menns blånekting ba- dere er blitt enig om at vi skal NS vil en ren faglig ordning 

Når sant skal sies, så er det en del avi'Ser på høyre re i øyeblikket -» være Hitler og nazisme. Det er med den øverste lovgivende, be-
fløy som svakt har antydet høyesteretts politiske slagside, just som helt utenkelig at en vilgende og kontrollerende myn-

slldan gjenfødelse som vi har dighet samlet i en nasjonalfor
sterkest kanskje «Sjøfartstidende», og selveste C. J. Ham- ministrasjonsrådet - som hatt i norJk videnskap og litte- samling valgt på faglig og de-
bro gikk jo i sin tid kraftig tilfelts mot manglende retts- bragte hele det norske næ- ratur og kunst ogsa kan skje i mokratisk grunn, og med en 
sikkerhet når staten var part i saken. Det samme har pro- ringsliv til å arbeide for norsk politikk. faglig riksregjering som det 
fcssor Seip som kjent vært inne på. Men dagens forsiktige tyskerne, skal en tro Un- Imidlertid er det et faktum øverste utøvende organ for 

dersøkelseskommisJ' onen t .. t t' t'l 1'sk d . lf ml' kritikere trøster seg og sine lesere med at selvom høyeste- a V1 1 mo se mng 1 russ enne nasJona orsa lOgen og 
begynte å få så kolde patri- bolsjevisme og fransk-engelsk for folket. 

rett nu ikke lenger er hva den var, så gjorde den dog en otrske føtter at den simpelt- Nasjonal Samling tilstreber 
stor og patriotisk innsats i 1940. Det Samme sa kongen på hen gav opp hele vernet ikke noget diktatur. Ikke kom-
middagen for høyesterett. både om grunnlov og rett og desertering i 1941 som en munistisk og ikke «fascistisk». 

Først og fremst siktet da herrene til høyesteretts lettvint nedla sitt hverv. patriotisk handling, at efter Men heller ikke noenfortset-
. Hadde det ikke vært mere vår mening var det en større telse av det nuværende norske 

llkons:titusjonelle og landsskadelige oppnevnelse av admini- patrI'otl'sk aO bli' staOende pa o t· t' k h dl· d • pa rio IS an mg e gJor- evneløse skindemokrati med dets 
strasjonsrådet da Norges suverenitet gikk tapt med Quis- post, å markere norsk retts- de de menn som påtok seg korrupte, hykleriske og maskerte 
lings tilbaketreden i aprildagene 1940. Tonene var litt oppfatning vis il vis blant å gjøre det landsviktige ar- partidiktatur. 
annerledes hos dem som allerede dengang var «gode nord- annet okkupasjonsmakten i beidet for desertørene, og Nasjonal Samling vil et nasjo
menn» da høyesterett sammen med biskop Berggrav og hver sak den fikk til be- Som gjorde det samvittig- nalt demokrati, bllde politisk og 

l I handling? Så fikk det da hets fullt og godt. økonomisk demokrati og et fritt 
tyskeJ."ne med sendemann Brauer og genera Enge brecht i bli opp til denne okkupa- La oss da avslutte disse åndsliv; et virkelig folkestyre 
spissen slo seg sammen mot Quisling og skaffet oss admi- sjonsmakt å avgjøre hva den vemodige betraktninger over og en virkelig frihet». 
nistrasjonsrådet og dermed Terboven på halsen. Stortings- ville bøye seg for og hva den den konstitusjonelle herlig-
president Hambro advarte dengang høyesterett mot å ikke ville. Slik den jo un- het som svant, med et fromt Historiegransker. 
blande seg opp i politikken på den måte og sa at den der- der enhver omstendighet ønske om at høyesterett i de 

ville gjøre. Det var i all fall kommende år efterhvert fin- For b u 11 det sko n tor: 
med hadde satt seg selv utenfor som statsmakt. Og både den eneste måte å markere ner tilbake til sin rette plass 
den daværende konge og hans Nygaardsvoldregjering la norsk syn og eventuell i norsk konstitusjon, at den 
heller ikke skjul på sin manglende begeistring for det norsk protest på. ryster av seg partipolitiker
som i dag berømmes som en patriotisk innsats. Slik kan Alle vet at et land, selVi nes åk og at den blir besatt 

om det er okkupert, må ha med menn !som i enhver hentidene forandre seg. 
en overordnet domstol, og I seende er uklanderlige og 

Men, den største gjerning gjorde ifølge dagens jubel- derfor bør det også sies i dag partiubundne. 
frembringere høyesterett da den efter bragden med ad- da en feirer høyesteretts I 

holdes helt stengt i tiden 
fra og med 10. juli til og 
med 9. august. Men vi 
mottar naturligvis gjerne 
innbetaling av kontingent 
og/eller stønad i denne tid 
også. 
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SkJlld 0;;- Souiu;;-
DEN BRiTISKE JURiST F. J. P. VEALE GRANSKER «V AR TIDS NØKKELPROBLEM» 

7. FALSK «BRINKMANSHIP» pA BEGGE SIDER 

Det avsnitt i Taylors bok, gang, Hitler innbefattet, vil-
som fylte Trevor-Roper le krigen. Roosevelt må reg-
og utvilsomt også professor nes som en av de angjelden-
Eschenburg - med spesiell de statsmenn og heller ikke 
uro og motløshet var det han ønsket sannsynligvis på 
hvori den endelige konklu- den tid utbruddet aven 
sjon kommer til uttrykk, krig i Europa. Dog tar Tay-
nemlig at «krigen i 1939 var lor fullstendig feil når han 
nesten av enhver mindre øn- gjør seg ferdig med Roose-
sket enn så å si enhver krig velt på to linjer som velyil-
i historien. Langt fra at kri- lig tilskuer til Miinchener-
gen i 1939 var planlagt for- krisen, som uten indre del-
ut, så var den en feil, resul- tagelse delte ut til enhver 
tatet av diplomatisk svikt statsmann som bare gav seg 
på begge sider». tid til å høre på ham me-

Forfatteren sa det samme, ningsløse råd om måtehold 
bare med andre ord i annet og sindighet. En slik passiv, 
opplag av sin bok «Advance rolle passer på ingen måte 
to Barbarism», utkommet i sammen med vesenet til en 
1962: o o.l 'samvittighetsløs intrigant, 

«I aret 1914' sav:elsom I Bernhard Baruch, som nettopp slik han nå har avsløret seg 
1939 var verderus~gen re- i er død, var mannen bak president som ved sin handlemåte i 
s~lta~t aven. felikalkula- Roosevelt - - - krisen som i 1941 endte med 
sJon l den f~rhgste av alle japanesernes overfall på Pe-

MED EN SOVJETSOLDAT 

I VERDENSI(RIGEN 
For FOLK OG LAND av tIrmeneren Jerwand Dshanian 

fremgangsmater, som en kan man bare anstille for- arl Harbour. 
sta~ann/~nFsenere ge-l I modninger. Efter det vi idag Bestemte beviser foIj detj 
nerasJon, o ~ter Du -. vet om ham, kan vi været mangler. Efter forfatterens 
l~, har kalt «brinkman-I sikre på at han har vært me- mening ligger sannheten deri ~», noe :~m be~yr noe I get aktiv i det han kalte at Roosevelt bedømte situa- Sovjetsoldatene var glade i mUJikk. En pause i kamphandlingene 

s som « a ansenng ved «samling av motstand mot sjonen i Europa fullstendig 
avgrunnen». Hitler». Muligens har han feil. Av sin betrodde rådgi-
Man har betydet forfatte- innskrenket seg til å påvirke ver Bernhard Baruc}i fikk (Forts. fra forrige nummer) I pris på arbeidet vårt. Kom-

ren at «brinkmanship» ennu i de opponerende europeiske han høre at det var den en- Flyangrepet kostet oss 12 I misar ~retsjko var ukrainer 
ikke er i~ngått i de.t norske i statsmenn til å forpurre hva stemmige mening hos emi- mann, og 2 hardt sårede, og I fra KIev, r~~resentativ og 
sprog. HVIS det er blfene er ; han anså som Hitlers grantene fra Tyskland som blant dem var politruken med god polItisk utdannelse. 
det på ~øy ti~ at det skjer, I «brinkmaIllShip» idet de drev hadd~ slått seg. ned. i ,USA, Molchanov, men det var nok i Han pr~vde al~tid å pnne en 
for det fInnes mtet annet ord. den samme politikk. Men og- at Hitlers autontet likeover- verre borte i arme-staben, I rettferdig løsnmg pa uove~
eller uttrykk på norsk eller I så i dette tilfelle gjelder at for det tyske folk var ytterst for jeg fikk melding telegra- ensstemmelse:: mellom off 1-

engelsk som nøyaktig nok hvis «brinkmanship» er en prekær og at han bare kun- fisk om at tapene der var 50 I se::er og memge, og var al
gjengir begrepet «brinkman- forbrytelse, så må det falle ne holde sin posisjon ved mann. 'dn umenneskelig eller ag
ship». Begge de fremtredende en viss skyld også på ham. makt. Mange ventet bare på Kaptein Solovjev kom gressiv. Kaptein Solovjev 
katastrofer i dette århundre Det mest interessante og en anledning til å sette seg smilende bort til meg. «Dsha- var rett og s1ett en interes-

verdenskrigene i 1914 forvirrende delspørsmål in- opp mot hans tyranni. Hans nian - din tosk» sa han, «du sant personlighet, en god sjef 
og 1939 _ har ganske enkelt nen komplekset vår tids maktfulle opptreden var in- har vært en god krigskame- og venn, og han klarte alle 
sitt utspring i feilvurdering nøkkelproblem, dreier seg tet annet enn en behendig rat, men nå må du se å kom- situasjoner på en rask og 
under tilstanden «brinkman- derfor om i hvilken utstrek- manøvre for å føre bak lyset. me deg avgårde til divisjon morsom måte, slik at det gikk 
ship». ning Franklin D. Roosevelt Hans tropper bestod bare av 1390. Ta med deg kamerat minst mulig ut over noen av 

!lvis ~et holder stikk at har hatt sin hånd med i spil- ~urtig utdanr:ede verneplik- Lomidse». Og så trykket partene. Disse tre var mine 
kngen I 1939 brøt ut på ~et under den diplomatiske tIge, nødtørftig utstyrt med han oss i hånden, og takket nærmeste overordnede, som 
grunn av diplomatiske feil tautrekning i Europa i løpet dårlige våpen, og slett ikke for god innsats. De andre jeg hadde å gjøre med natt 
på begge sider, da er det na- av de to år som gikk forut istand til å yde motstand mot lykkønsket oss med den nye og dag hele tiden, de var 
turligvis ikke spørsmål om for krigsutbruddet i 1939. Frankrikes og Englands frem- joben vår, deriblant løytnant krevende i arbeidet, men 
skyld. Det er meningsløst å Taylor har utvilsomt rett når I!agende hærer. Hans Rhin- Aksionov og Kommissaren. gode kamerater. Innerst inne 
drøfte «Tysklands eneskyld», han sier at ingen av de an- landsbesettelse og østerrikes Russeren Aksionov var en hadde vi nok vår nasjonal
når higen i virkeligheten har gjeldende statsmenn den- Aruschluss var bare eksemp- dannet mann fra Moskva han følelse alle sammen, men vi 
begått noen forbrytelse. ,ler på hans vellykkede var alltid vennlig, og ~atte holdt den for oss selv, og 

Ubestridelig kan man be,.. «brinkmanship». Det eneste prøvde å oppføre oss som en 
tegne den vei Hitler slo inn man kunne gjøre for å stanse '@,'@,'@,'@,'Oi,@/@A~,"@/@/@A'l" 'IJ,'@,'IJ,"",'@,'IJ,'@,'@,% familie, selv om vi var av 
på, å befri Tyskland fra Ver- hans videre fremrykning var forskjellige nasjonaliteter. Vi 
saillesdiktatets lenker som å bevege en av hans europe- i telegrafsambandet gikk inn 
en politikk med forsiktig iske motstandere til å skride for at forbindelsen skulle 
«brinkmaruship». Men poli- inn mot han bluff. Kort sagt, være intakt til alle tider, 
tikken til hans motspillere, Hitlevs makt støttet seg på og gjorde samvittighetsfullt 
spesielt den til oberst Beck den anseelse han hadde vun- vår innsats for fedrelandets 
og Lord lfalifax var likeie- net gjennom å befri Tysk- sak. 
des innstillet fullt og helt på land fra Versaillesdiktatets På en måte var det litt ve-
«brinkmanship». Hvi:;! lenker. Utsatte man ham modig å skilles fra kamera-
«brinkmanship» da skulle imidlertid for et eller to tene våre, efter alt det vi 
være en forbrytelse, så blir diplomatiske tilbakeslag så hadde døyet sammen i denne 
det bare det avgjørende ville hans anseelse og der- kaukasiske divisjonen under 
.spørsmål igjen, i hvilket for- . med hans makt være ødelagt. de tyngste uker av krigen. 
hold skylden for denne for- Det var ikke nødvendig å Jeg mintes byen Kitovabad i 
mentlige forgåelse skal for- mane frem en krig i Europa Aserbeidsjan, hvor vi sloss 
deles på Hitler, Beck, Lord for å fremkalle Hitlers ras- mot alle moderne krigsma-
Halifax og andre. Hvor me- ke fall. Hvis man bare ved skiner, og mot den grusom,-
gen skyld Franklin D. Roose- å tilsikre hans europeiske me vinteren. Hele verden 
velt har tatt på seg i den motstandere Amerikas mo- fulgte spent med i begiven-
tid fra 1938 til 1939 da han ralske og materielle hjelp hetene der, og i alle bøker 
spilte i bakgrunnen, derom I pen polske 1Itenriksminister Beck kunne bringe dem til selv å og tidsskrifter ble denne ra-. I drive en politikk med I Den engelske ut' enrz'ksmz'nz'ster sende Krimkrigen utførl'g 
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A. B. H.: Hors de Combat: 

England og den norske handelsflåte FRA I( UIJr-rU RFRONTEN 
Jevngod med l million norske soldater, XI. P ANE M ETC I R CEN SES 

sier statsråd Sunde I 
Efterfølgende artikkel gir en interessant sammen

stilling av f,orskjellige publikasj,oner til belysning av 
f,orh,old under verdenskrigen s,om j,o er blitt så aktuelle 
igjen i disse dage i presse ,og kringkasting. F,orfatte
ren nevner ellers ikke direkte den n,orske Nygaards
v,oldregjeringens medvirken til at avtalen mell,om re
derne ,og England kom i stand trass i nøytralitetser
klæringen. Og var den norske handelsflåte verd 1 mil
lion norslke soldater for England e f ter den tyske 
okkupasjon av Norge, så var den verd like meget l 
også før - dengang Norge var såkalt nøytralt. 

nordmenn, noe som ofte 
bragte oss i de alvorligste 
vanskeligheter. Var det noen 
som takket oss for det? 
Ja, det måtte da være røm
lingene som vendte hjem fra 
sin utlendighet og utdelte 
«dommer» med fengselstraf
fer Gg økonomisk ruin på 
løpende bånd. Vår Gppofrel
se fikk sin lønn. Det burde 
naturligvis ha vært de som 
løp sin vei der skulle straf-

Vår handelsflåte var i lovermåte viktig for de krig- fes, ikke de som ble på sin 
1939 innregistrert med 4,8 førende, England, USA og post og kjempet innbitt for 
millioner bruttotonn, hvorav Frankrike. Følgelig var vår nGrske interesser. 
4,4 millioner i internasjonal venn Albion tidlig ute efter De «gode» arbeider fort-
fart. 3,5 millioner (80%) av norsk rov. Allerede 13 - 14 satt febrilsk på å fordreie 
disse ble stillet til de allier- april 1940 oppsøkte den bri- det som virkelig hendte. De 
tes disposisjon for å frakte tiske ambassadør, Sir Es- fikk Mr. He w i nsi vrang-
livsviktig last over Atlan- mond Ovey, i Buenos Aires strupen, men er selvsagt i 
terhavet. vår ambassadør der, Rolf full sving for å «beriktige» 

Ombord var det 22000 Andvord og sa til denne «at forskjellige fakta i hans bok. 
norske sjømenn hvis innsats han fra LondGn hadde fått Av alle merkelige utgydel,-
ifølge engelske eksperter, telegrafisk instruks om, ved ser må vel en Dag W o l d 
var jevngod med innsatsen henvendelse til den norske i Dagbladet sies å ha rekor-
til en million soldater. ambassade i Buenos Aires å den. Han mener åt kyndige 

2 350 mann gikk ned med sørge for, at alle norske (!) folk må gå gjennom alle 
den del av denne uteflåte skip i Argentina og de om- engelske lærebøker som har 
som ble senket. liggende lands havner straks opplysninger om Norge og 

«Jeg tror ikke jeg tar lettet anker og begav seg så korrigere diSSle. Dernest 
munnen for full», skriver ut i Atlanterhavet hvor det En dansk avisannonse representativ for dagens kultttrnivå ',skal alle enge~ske forlag 
statsråd Sunde, «når jeg var et britisk flåtesentrum. som har planer om å utgi 
sier, at den norske tank- Man var på britisk hold et eller annet hvor Norge 
flåte har vært like nød- engstlig for, at norske skips- Ved et par anledninger respektive «utvalg» hadde et nevnes, få manuskriptene 
vendig for «the battle of the redere,. under ~ress ~v tys~ har vi satt fingeren på den II særlig godt - eller kanskje gjennomgått og godkjent av 
AtHmtic» som RAF var for k;rne l OsIG, VIlle ,?lat!e fP statlige voldtekt av kunsten. rettere sagt ondt - øye til, norske «specialister». Mr. 
«the battle of Britain». batene ordre om a .ga tIl Det later til at den omsten- bemerket forleden bittert Hewins har bare satt vondt 

Vår handelsflåte var altså Forts. SIde 8 bl d' k' h D t . t dighet at Staten nå på en til en venn: «Og tenke seg o, s nver an. e SlS e 
rekke områder støtter til at jeg har bedre greie på tviler vi ikke på. De skyldi
kunstnerne økonomisk er min kunstart enn to statlige ge i «retts»-oppgjøret vrir 
ensbetydende med at kun- utvalg til sammen». Hans seg nok i stolene over at 
sten selv har tatt den onde venn så tørt: «Ja, det skulle sannheten siver frem. Men 
på nakken. Det har utviklet bare mangle. To ganger null dette med at engelske histo
seg henimot en utålelig stat- blir som bekjent null». rikere skal under norsk for
lig overvåking. Først og Vi har kontaktet saklig mynderskap ! Den er ad
fremst får man et levende hold om hvordan v i stelte skillige grader for frekk. 
inntrykk av at Staten bak med saker og ting i den kor- Selv når det gjelder «Dag
sin velvillige givermaske te tid dette stod til oss, og bladet». 
sørger for å holde alle u- vi kan med glede konsta-\ Alle må bli roboter og 
ønskede personer borte fra tere at en ~ignende utglid- ikke ha noen selvstendig' 
grøtfatet, det gjelder særlig ning aldri forekom. !Vlan I mening. Big Brother Staten 
v åre ulykkelige, forfulgte bland~t seg selvsagt Ikke skal tenke for deg. George 
kunstnere. For det annet opp l de oppgaver de en- O r w e Il har i sin geniale 
står det en like klart at de kelte kunstnere sa~te seg. bok «1984» tegnet et frem
statlige overkikkadorer næ- Det er symptomatlsk for tidsperspektiv som synes 
rer en likefrem sykelig red- vår oppfatning av kunstens allerede skremmende nær. 
sel for å slippe frem alvor- frihet at for ekJsempel film- Vi leser der om «Ministry of 
lige kunstneriske prosjekter censuren i gammeldags for- truth», Sannhetsdepartemen-

,som setter problemer under stand ble opphevet under Forts. side 7 
l debatt og virkelig betyr krigen. Det eneste vi måtte 
noe. Harmløs moro og ørkes- passe på var at det ikke ble 
løs eksperimentering er vist noe som skaffet oss alt 
mere populært der i gården. for meget bråk med Reichs
Det skrikes og skråles om de kGmmissariatet. Det hendte 
skandaløse resultater av sta..: forresten mer enn ~ll gang. 
tens industridrift. Koksverk- På alle felter innen kunsten 
fiaskoen er på alles leber. hadde vi okkupanten -på 
Men altfor få er klar over nakken, og det var vi jo 
at også kunsten nå er gjen- nødt til å ta visse hensyn til, 
stand for statsdrift, og om men det dreiet seg selvs'lgt 
ikke akkurat millionene som om det som ikke passet den 
telles ut er av den størrelses· tyske politikk. Igjen stod 
orden som pengesluket oppe våre folk som en støtpute 
på Mo i Rana, så er i og for mellom okupantene Gg vare 
seg resultatene av statens landsmenn. Fy pokker for 
kunstdrift minst like så en oppgave, men vi løste 
skandaløse. Alle slags!. stat- den, og alltid gikk vi hel-, 
lige «utvalg» er nedsatt fGr å hjertet inn for Norge og 
klåfingre med kunsten. En 
kjent kunstner som hans LØRDAG 10. JULI 1965 
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Hva skjedde med gullet Sky I d 1.;:' • I Begynnelsen på slutten 
Forts. fra Jide 1 

til trygge stader - - -» 
Forts. fra side 4 I F f 'd 

1 

MAREN's kaptein fikk ordre ., orts. ra SI eli erobret England». - Den 
telegrafisk fra rederiet om å «brinkmanship», så ville Hit- . vis) som han lar en brukbar I' gangen krigslykken snudde 

,gå inn til Bergen 2. april 1940. ler bli tvunget til å gi efter. «nazist» underskrive, for for de allierte, uttalte Chur
Her tok de ombord en gull- Det tyske folk ville da er- derefter å la politiet rulle chill at dette var ikke slut-

I en fotnote heter det at 

«Rygh svarte og sa at han ltf N Y k D dk' h b h l ltd t 'kk b . as or ew or. a e Jenne at an are var en opp e e «sammensverge - en, e var l e engang e-
hadde lest notatet med stor lll- k d't d t i 'dl t'd l't' k . It· At h k ff d o l o l tt . om l var e ml er 1 po l IS sJar a an og reIse seg sen». an s a er em va- gynne Isen pa s u en 
::::se~93:ygh ttl Koht 28. vanskelig å få losset de 100 mot ham. Skulle han i verste lpen, hører med til opplegget men det var slutten på be

kasser gull som var tatt om- fall drive det for langt med - alle skikkelige nazister gynnelsen. Nu er man sånn 
På dette tidspunkt var bord. Det var ingen som kun- sitt «brinkmanship» og hol- har jo våpen! småningom også kommet 

verdenskrigen altså ennu ik- ne ta mot lasten, så båten de fast ved sine siste krav, Efter utført jobb, takker frem til begynnelsen på slut
ke begynt og Tyskland had- måtte ta med gullet en tur kunne de franske, britiske og han av og rømmer til _. ten, ja, enkelte kan alt for-
de ikke vist noen aggressive til Boston og så tilbake til polske armeer jo marsjere til Israel. nemme slutten på slutten.' 
tendenser overfor Norge. Ja, New York. Da møtte mot- Berlin. På begge måter kun- Som man skjønner, er det Derfor disse gjentagne, 
det lå vel også utenfor det tager opp og tok imot det. ne det resultat nåes som ikke nazistene men i langt krampaktige anfall mot 
man antok rimelig dengang Nå vil man naturligvis Roosevelt var bestemt på å større grad demokratene selv alle slag avvikelser fra det 
at Norge skulle bli blandet kunne påstå at dette enten er nå - Hitlers fall. som prater og skriver. Den normerte demokratiske ad
opp i en stormaktskrig i fri fantasi av den svenske Det er selvsagt ubestride- reviderte historieskrivning ferdsmønster. Demokratene 
Europa. maskinist eller at han even- lig at Roosevelt hadde be-. som for tiden bringer sli~ har forspilt sin chanse til å 

Eller gjorde det kanskje tuelt husk7r feil: Ved hen- sluttet efter Frankrikes sam-I røre i alle «sannhetene», skape en fredelig verden u
ikke det? Hadde den norske ven.delse til det svenske re- menbrudd i juni 1940 å gå I kommer stort sett uteluk- aktet de bare for 20 år siden 
regjering eller andre her i denet REDERIAKTIEBO- inn i krigen, men efter for- kende fra seierherrenes egen sto som selvbestaltede ene
Norge i bestemmende stil- LAGET .rr~ANS~TLANTIC fatterens mening er det knapt leir. Når Hewins', Taylors og herskere. Tiden har løpt fra 
ling forhåndsunderretning er det lmidlertld .kommet sannsynlig at han alt før Hoggans verker eksploderer i dem og selv ikke demokra
om de britiske planer? I all følgende . kl~re erkJennelse, dette tidspunkt var kommet demokratiets fiksjonsverden, tene kan stille klokken til-
fall efter krigsutbruddet? De datert 9. JunI 1965 : til en slik beslutning. Hans virker det nesten som når bake. Og nu har mannen i 
planer som det nå er almin- forbrytelse - hvis «brink- reven slipper inn i hønse- gata begynt å forlate demo-

«Vi har mottagit .Ede.rt manship» virkelig skulle væ- huset. kratenes rekker. nelig vedgått også fra bri- b d T 11 
tisk hold gikk ut på å provo- rev ~v .en 18. maJ. I re en forbrytelse - var i ti- Vi kan så godt forstå de- Og denne gangen står det 
sere tyskerne til å besette svar far VI meddela, att de den 1938-39 den som ju ... mokratenes skrekk. Det er ingen Røde-arme parat til å 

fiesta av våra fartyg på ristene ville kalle «anstiftel- ikke alltid så lett å bevare redde dem ut av de flokene Sør-Norge, mens de vestalli- r' S . U S A 
erte satte seg fast i Vest- og mJen verlge-- . . . en se av brinkmanship». Hvor- fatningen når verdensbildet de har rotet seg opp i. Demo-
Nord-Norge. Hermed ville de tid fore 9. april 1940 gick vidt «brinkmanship» må be- ramler sammen rundt en. kratiet blir nødt til - for en 
da oppnå å stanse vintertran- in till Bergen for att lasta traktes som en straffverdig Efter i en menneskealder å gangs skyld - å utkjempe 
sitten av svensk malm via guld. D~ fartyg, som al- forgåelse, blir et annet spørs-l ha drevet «avnazifisering» og kampen alene. Nu og da of
Narvik til Tyskland og en la var pa 6000-:-7500 ton mål. Visselig synes det ge- «omskolering» av hele na- rer man noen «nazister» for 
fikk opprettet en krigsskue- d. v. var «Glimmaren», nerelt sett ikke å regnes som sjoner, oppdager man at na- å dempe gudenes vrede -
plass i Norge (og eventuelt «Goonawarra», «Hamma- det, bortsett fra da Hitler zismen har slått ut i lys lue men det demokratiske fler-
hele Skandinavia) som av- ren», «Inn~ren», «Te~ma- begikk det før utbruddet av hjemme hos en selv. ! tallet bare svinner og svin-
lastet Frankrike som eventu- ren» och «Vmgaren». Xven 2. verdenskrig. Ingen kalte Det var jo ikke akkurat ner. Hvordan kan mannen i 
ell krigsskueplass. . farty~ tillho~a?-de Sve~ka Krustsjoven forbryter da slik man hadde tenkt seg, gata ha, tro på levedyktighe-

AmerIka LImen ~ ~nlopte han i 196,2 begikk det som det. i ten til et system som bare 
Det har tidligere i FOLK Bergen ett flertal ganger». man kunne sette opp som et Idemok. ratiets hØY. b.org I' har bevist sin evne til å av-

OG LAND vært hevdet at nesten klassisk eksempel på USA er der for tiden, efter vikle? 
d t o h f l'gg t l'kt Rederiet nevner altså 6 e ma a ore les I «brinkmanship». Og dog hva vi leser, noe bortimo~ Nedtellingen er begynt ... 
norsk forhåndskjennskap til egne fartøyer som hentet k f l h f 2 000 f k' Il' Il l unne ø gene av ans or- ors Je Ige grupper i _"#<4 __ ~_-" __ ""-'-' __ 
det som var under utvikling gu i Bergen og derti kom vovne «balansering langs av- og organisasjoner av «høyre-' ... .,..,..,. ............ .,.-.,._ ...... .,. ... .,.--
fra britisk side, noe Hewins altså «fartyg tillh6rande grunnen» høsten dette år ha ekstremistisk» eller «nazis-' Kristne Venner 
bl h rt · e pa o l' en Svenska Amerika Linien» l . a. ar væ mn hatt en langt mere ødeleg- i tisk» karakter. Og en fyr . o 
artikkel i «Stavanger Af ten- SIOm gjorde det samme «ett gende virkning enn den til- som Goldwater holdt nesten flar du .lyst ~ll a treff.e .gamle 
blad» om forberedelser en- flertall gånger». En kan vel svarende balansering som I på å bli valgt inn i det hvite venner l et apent mJl)ø? -
gelskmennene traff i Stavan- da ka~skje anslå det til iall- Hitler fullførte. Efter at Hus! Kl'istne Venner møtes den 
gerområdet, og noe som be- fa~l mmst 10 anløp og hadde Krustsjov hemmelig hadde Og hvilket hån ligger der første fredag hver måned i 
kreftes av oberst Sundlos sklbene samme last som innrettet raketbaser med ikke i det faktum at Hitlers Colletsgate 43. Etter en tale 
opplysninger om besøket av GLIM~AR:EN, 1?0 k$ser I atomsprenghoder på Kuba, «Mein Kampf» ligger som e~ det. bevertnin~ og anled
den franske offiser som ville gull, sa blIr det tIl sammen sendte han en konvoi over nummer 2 efter Bibelen på mng tI] selskapelIg sa:llvær. 
ha militære opplysninger om minst 1 000 k~ser gull, e~l~r I Atlanterhavet lastet med yt- statistikken over verdens Møtetid kl. 19.30. 
Narvikbanen efter først å ha gull for bort Imot 250 millI- terligere atomraketter mili- mest solgte bøker. Desto ' 

. . . k D tt vil . t ' IKKE NOE MØTE 
besøkt dIVISJonen, og som on~~ roner. ~ ~. d ~l a t~re forsynin~er og fcirsterk- ' verre .eftersom «Mein; FØR SEPTEMBER 
opplyste obe7sten om de støt- go over en r Je ~ av mnger for dIsse baser, vel Kampf» Ikke utkom første 
~epunkter brI~ene hadde tenkt den o norske gulbehol~nmgen vitende om at hvis denne gang før i 1925 og at Bibelen 
a skaffe seg l Norge. , altsa var br~gt ~ver tIl. U::;A konvoi ble stoppet av den ikke ble forbudt efter An-

Nu har vi fått neo _ før 9. aprIl. Sa d~t r~ktIge amerikanske flåte og det på nen Verdenskrig. 
. y pp uttrykk ved oppfrISknmgen d t °t d t D t h dt b lysnmger som kaster nok en . o . en enes e rna e e var mu- e som en e var are 

skarp lysbunt over det spill av den såkalte gullrednmgen lig å stoppe den - ved an- at en verdenskoalisjon be-
bl d t S • 'dt d t er vel da «resten av Norges vendeIse av makt - så ville seiret Tyskland militært som e reve. aVl e lb h Id . , 

hittil har vært kjent, reagerte gu e o nmg». det bety en krigersk hand- men nazisr,nen· ble ikke be-
ikke regjeringen og Norges Våre historikere, som er ling av USA mot Sovjet- seiret politisk eller ideolo
Bank på de franske anbefa- så opptatt av å korrigere ut- samveldet. Krustsj~v. spilte gisk - og spesielt ikke av 
linger om å bringe gullet i lendingersl forskningsresul- ut f~a den overbevIsnm?, at de~okra.tene. . o . 
sikkerhet - nærmere be- tater at de nesten glemmer p7esIde~t oKenn:dy l~ke VI ml.nnes ~vIlkarhg en 
stemt hos Franklin D. Roose- sine egne, har her litt å tyg- VIlle .vage a . bega e~ kngs- passlfS ~ ~orbmdelse med 
velt, den store demokratiske ge på. handlmg fordI ha,: VISSte at 150-ars JubIleet f?r Water-
krigshisser, - før det durte den absolutt mulIge konse- 100: «Bare ca. 20 ar efter at 
løs for alvor i Norge 9. april. O~ vi synes D:0~ 0!5så of- kvens ville munne ut i en ut- Napoleon var slått, hadde de 
Ved et tilfelle fikk vi imid- fentlIgheten nu l Jubileums- veksling av salver med atom- ideene han representerte 
lertid· aven svensk maskin- året har krav på endelig å sprenghoder mellom Russ
ist i Palma interessante opp- få en faktisk re?egjørelse for land og USA. Kennedy mot
lysninger om noe som det hva som foregik~ fra ~ette tok imidlertid' utfordringen 
norske folk hittil ikke har hold. For alle ma da fmne og gav ordre om å senke 
hatt kjennskap til. Denne denne uvantt: forutseenhet konvoien hvis den nektet å 
maskinist fortalte at han ar- hos en utenriksledelse som dreie av. Resultatet var at 
beidet som maskinist ombord ellers sviktet så totalt be- Krustsjov stod foran valget 
på det svenske M/S GLIM- synderlig og foruroligende ? å innlate seg på en kjerne
MAREN i april 1940. GLIM- fysisk krig eller å måtte 

6 FOLK OG LAND LØRDAG 10. JULI 1965 
innkassere et diplomatisk 
nederlag. Til lykke for men-

neskeheten avgjorde han at 
hans stilling i Russland var 
tilstrekkelig sterk til å holde 
stand overfor ydmygelsen og 
han valgte aternativ to. 
Dermed forløp det man kan 
anse som et klassisk eksem
pel på «brinkmanship» hel
dig. 
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MED EN - Forskjell på FRA KULTURFRONTEN 
Forts. fra side 4 Dit ble folk fra alle Kau- folkeslag Forts. fra side .5 bryteiser aldri lønner seg, 

omtalt, og betegnet som ett kasias nasjoner sendt tet, som forteller alle robo- og vidtgående skildringer 
av historiens mest redsels- også jeg, og der ble vi sor- Fra Øyvind NæslS's bok tene hva som er sant og av de to kjønns intime for
fulle blodbad. tert efter våre verneplikts- «Fra Bredtvedt til Westfa- riktig, og hvor, sinnsvakt bindelser gleder folket og er 

Men vi måtte slå tanken på i bøker i en av skolene, og len» vil følgende godbiter galt det enn er så m å alle ikke til skade for Big Bro
alle våre opplevelser sam-! sendt til forskjellige avdelin- gjøre seg i løgnen om jøssing- «gode» borgere tro på det. ther. 
men vekk, adlyde ordren og ger, kollega Lomidse og jeg opphol~ i t~ske konsentra-,' ~et. er derfor i stpen at «spe- En dansk journalist har 
komme oss avsted. Våre til Divisjonsstaben som an- sJonsleirer l Norge under cIahster» fra vart hjemlige nylig plukket sammen endel 
følelser hadde intet med kri- svarlige telegrafister. Alle krigen! Især med de norske Ministry of truth skal korri- filmtitler og avisannonser, 
gens lov å gjøre. «Se å kom- ,offiserer og Molchanov var konsentrasjonsleirer efter gere alle resultater som u- og de gir i sannhet et ned-

,me a-yg.årde, før en eller an-Il selvsagt tilstede da vi sol- 1945 som bakgrunnsstoff. hildete historikere når fram slående inntrykk av den tid 
nen IdIOt stopper dere», sa. dater kom til denne skolen Jeg siterer: til. Big Brother alene vil vi lever i. 
kaptein Solovjev, og vi l~obiliseringSstedet for sov~ «Side 93: Bortsett fra enkel- bestemme hva som skal være Hva skal man for eks. si 
strammet oss opp. --:- «Ja- Jetborgere. Politruken hadde te hederlige unntagelser, syntes sant eller ikke. Den som om «Torturens redsler ?>, 
vel - kaptein», og kom oss ikke noe å gjøre med oss jeg det var en grå og sløv og tviler kommer under behand- Her ser man i annonsen 
ut av bunkeren. telegrafister i det hele tatt egoistisk samling mennesker jeg ling av Ministry of Love, bilde aven mann med bar 

Og så farvel med divisjon hall( hadde heller ikke no~ fant i Grini fangeleir. Kanskje Kjærlighetsdepartementet, overkropp som får hodet 
374. På veien stoppet vi med telegrafi å gjøre, han skyldtes det, at klientellet efter- som gjør rett og skjell for I smadret aven likeså blot
foran en stor bunker, hvor var der bare for å assistere hånden hadde fått et meget sitt navn. Den kjærlige be- tet herre som fekter vilt med 
det lå sårete, og der var også Kommissaren med innregi- sterkt innslag av svartebørsfolk handling består i systema-I et par jernhansker. «En or
forsamlet en del soldater og streringen, og som partipoli- og alminnelige kriminelle små- tisk hjernevask, ustanselig gie av sadisme» lyder det 
offiserer. Vi ble nysgjerrige tiker, men han blandet seg forbrytere». forfølgelse, utelukkelse fra lokkende i annonsen. 
og ville se nærmere på det. i alt, som han ingenting muligheter til å livnære seg En annen film heter «Le-

Men her hadde de også hørt hadde å gjøre med. 400 Grinifanger ble over- og' sine, og utstøteise fra de vende begravet» og her he-
at vi skulle overføres, og Både innenfor og utenfor ført til Fornebo flyplass, «gode» borgeres krets. Er ter det «En toppgyser hvor 
var nok temmelig misunne- skolen ble det drevet mili- deriblant bokens forfatter. . det noen som mener at Mi- De kommer ut for uhygge
lige for at vi to telegrafis- tærøvelser, og temmelig hard «Side 110: Og brev og mat I nistry of Love har vært i scener De aldri har drømt 
ter skulle bak fronten. Flere trening, for tyskernes frem- og tobakk ble ustanselig smug- I intens virksomhet i Norge i om. Se den - hvis De tør !» 
mente dog at det var rik- marsj måtte stanses med let inn og i utrolige mengder. årene 1945-1965? I en litt annen gate kom
tig for mitt vedkommende, alle midler, de hadde alt Det gik~ med andre ord godt Det som specialistene fra mer «Voldtaget», men også 
men ikke for kamerat Lo- bt$att hele Bjelorusien an å oppholde seg på Fornebo. SannhetSdepartementet er, her loves publikum sterk 
midse, for han var georgier. Ukraina, og en del av Krim- En kan nesten si det var en minst interessert i er at en- ! kost. Chokerende ! !! heter 
Vi brød oss ikke om dette halvøya. Da de sultne og behagelig tilværelse. kelt~ennesker skal b.e~yn-! de~. Med tre utropstegn. 
tullepratet, men vi ville se slitne soldatene kom tilbake Og .~a s~mmeren kom for ne a tukle med de officielle Mmdre kan ikke gjøre det. 
hvordan de sårete hadde fra øvelsene, fikk de bare en alvor, tikk VI hver kvell ved ar- «sannheter» og kanskje opp- Filmen «Hvit slavehandel 
det. Vi måtte trenge oss liter suppe, helt utilstrekke- beidst~dens slutt, hvis. v~ret inn: dage .all hul~eten og" løgnen i Paris» kan ikke nøye seg 
frem, og der lå de på jord- hg, og matrasjonene var bød tIl det da, lov tIl a bade l som Ikke rna avdekkes for med ordet Chokerende. Sen
gulvet og jordbenkene, en mindre enn foreskrevet. Ar- Holtekilen. noen pris. Derfor er dagens sasjonell! Avslørende! må 
lege og to sanitetskarer had- saken fikk vi aldri vite, men Det sunne livet med jevnt motto: Panem et circenses. til. 
de det travelt med å behand- ! de som hadde litt penger, hardt kroppslig arbeid, tidlig Brød og cirkusleker. Alt og Disse glimt er altså fra 
le dem - 5 soldater - 2, prøvde å kjøpe til seg noe I opp og tidlig tilsengs og med alle må innstilles på vel- Danmark, men tro ikke at 
offiserer og en. politruk. ..' av stedets befOlkning,., Poli- solen som stekte de nakne krop- ferd, levestandard. Og det vi er synderlig snauere her 

«-Kamerat -Eolitrub.I'Qpte truken Molchanov.-konfisker- ... pene våre malayerbrune, unn- alvorlige __ ~~. f_~ i t id ~ P r O - på_bjerget. Riktignok sparer 
telegrafisten Gavrilov «der' te da alt sammen, med den glkklkke å sette-etpteg av noe Tl lem. rna ~p~rten og kun- mahlitf niere på adjektiv'e
kan du se - kamerat Dsha- begrunnelse, at maten var som knnne kalles tilfredshet i sten hjelpe tIl ao lø.se. ne, men hvis vi kikker på 
nian - du som sa han var I forgiftet av sivilbefolknin- vår tilværelse. Det er noksa mnlysende titler og plakater så er det 
død». Politruken Molchanov gen. Efterpå spiste han selv I Side 113: Da sommeren at kunsten helst ikke bør få ikke stort bedre bevendt. 
snudde langsomt hodet mot i maten med god appetitt på kom for alvor, satte den inn for folk til å tenke altfor meget. Og ser man i et bokhand
inngangen. En sa: «De kan I sitt rom, sammen med kvin- fullt orkester . . . . Vi trivdes, De skal opplæres til å verd- lervilJ.du så har nær sagt 
se han lever, for Gud har ner og rasefrender. det står ikke til il nekte. Natur- sette det Sannhetsdeparte- hverannen bok et bilde av 
hjulpet ham». Men jeg Han gikk så langt at han i ligvis, alltid gikk tankene og mentet ' slipper frem. Når en brystfager ungmø på om
skjønte det var best han ikke nektet soldatene å ta imot! i drømmene hjem til ens kjære, til man forteller dem at øre- slaget. 
fikk se meg, for det virket mat av sine koner, fedre og! friheten utenfor piggtråden, sønderrivende ulyder er mu- Og hvorfor ikke? Snart er 
som han ikke likte at jeg var mødre, gom var kommet men skulle en først være i fan- sikk, at streker og klatter er hver eneste annonse for bi
der. «Hjelp meg - hjelp hundrevis av km. for å ta genskap, kunne en faktisk ikke malerkunst, og forvridd ler og vaskemaskiner såper 
meg!» skrek han rasende. farvel med sine kjære før ha det stort bedre enn vi hadde krimskrams skulptur, så skal og tannpasta, forsyn't med 
Legen og de to karene prøv- de skulle til fronten. Hans det på Fornebo. Og kostholdet de selvsagt tro det. Skep- luftig påkledte evadøtre. 
de å berolige den nervøse handlemåte var så grovt U-I var upåklagelig. Efterhvert fikk tikere bli:- ~ den grad stemp- Big Brother gir dem lov. 
pasienten, ~m var hardt lovlig, at en av våre korre- vi bra med grønnsaker, og det let som IdIOter at snart er Det skader ikke hans makt
såret i venstre arm og ben. spondenter kom med et var knapt en mann i leiren som det ingen som tør mukke. posisjon, og desuten bidrar 
Jeg skjønte han var redd for kraftig utfall mot mannen i ikke fikk illegale pakker inn i Men da Big Brother er klar det til å lulle robotene inn 
at jeg skulle hevne meg for en militæravis. Selv Kom- tillegg». over at altfor megen «al- i en slags følelse av «frihet». 
hans on~skap mot meg. ~an missaren måtte gripe inn Ja, det var andre boller vorlig»o kunst ikke er a,?, det Han har borgerne solid opp
kunne I~e fordra at Jeg mot hans fora:gelige opp- enn å være Olagjest på sta- gode sa sørger ha.n ogsa for delt i 4 grupper slik som 
hadde ~n gudstro o~ f~rsel, og mot dISSe nærmest I tens bekostning i fredstid. lettere stoff. Og tIdens løsen Mr. Hewins summerer opp i 
forstod Ikke at dette rna smnsyke reaksjoner, hvor I Du store allverden! er her: crime and sex. den artikkel; der nylig var 
være ~thvert menneskes han delte ut ordrer og direk- . Det er jo forholdsvis ufarlige gjengitt i FOLK OG LAND. 
egen overbevisning. Han tål- tiver bak kommissarens BredtvedtgJest 1947 saker. Roboten lærer at for- Må det en verdenskatastrofe 
te ikke folk som trodde på rygg. Men Molchanov fort- ,,------,----------- o-D'.Q~~~ til før det kan bli orden på 
Gud, men jeg måtte bekla- satte frekt så sant han fikk solgte brennevinet til høyere penger, men mistet alle tingene? 
ge ham for hans gudløshet, en chanse til det. Han hadde offiserer og sivilpersoner for sine venner og ble ulykke- Da skal de siste bli de 
for jeg har alltid hatt min en egen evne til å overtale og 500 rubler pr. flaske. lig selv til slutt. første. Og de som nå med 
tro, og vil alltid bevare den. baktale folk, og han benyttet «J eg tåler ikke å høre Kollega Lomidse og jeg så stor urett spiller første 
Jeg ville ikke plage ham, og sin stilling til å føre folk bak navnet Molchanov» sa en forlot stedet, og våre kame- fiolin får finne seg i å innta 
trakk meg vekk fra inn- lyset. Men alle ble til slutt som stod der - den snill~ rater, som ble stående der sisteplassen som vel neppe 
gangen for at han ikke klar over at han brukte Sta- russeren Schedrin, som pro- og minne hverandre om all blir så diskriminerende som 
skulle se meg. Jeg led også lins løgnpolitikk, og ignorer- testerte mot at Politruken I den ondskap, som Molcha- den er i dag. 
ved å se at han hadde det te ham. tok hans vodka gang på, nov hadde begått mot dem, Fjernsynsteatret skal spil
vondt, men de som stod der, Penger betød alt for ham, gang, og som ble sendt til I de syntes ikke synd på ham, le en kriminalserie med tit
mente det var Guds straffe- det var hans eneste livsvis- samme bunker som meg av I men mente at det var Gud len «Oss kjeltringer imel
dom. dom, hans eneste tanke var Molchanov. som straffet ham. Også lom». Hvem er det som har 

De minte' om, hans ond- alt han kunne kjøpe for En tysk granat eksploder-· min kollega som var kom- hovedrollene her da? Vi vet 
skap mot alle i den kauka- penger. Hans mål ved fron- te foran russeren, en splint I munist, mente det samme. I i all fall hvem som pas
siske divisjon 374, under de ten var å bli rik på andres traff venstre øye på den «Han ville sende meg i dø-, sende burde hatt dem. 
første og tyngste uker av bekostning. Han tilvendte unge gutten, ,som ble blind den» sa han, «men ble hardt Hors de Combat. 
krigen i byen Kirovabad i seg soldatenes vodka-ra- på øyet for alltid. såret selv - og det er Guds 
republikken Aserbadsjah. sjoner - 1 fl. på 10 mann, Politruken ble rik på straffedom». FOLK OG LAND 7 
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England og handelsflåten ~ , J7 ~~~i'1t:"'fj fo ~: *~ ~ -=.-.: _ -:?-~-~ -e= 
Forts. fra side 5 s~nt med de nødvendige pa- A~ :~ fwerlr ~ liAHM tHJ, 1UlI'-. . 

Norge eller Tyskland». «Da pIrer, dro Lorentzen sam- __ ~..."._ I' - , ~'( -, ry - _ it-
jeg» (skriver ambassadør n:en med daværende ~ank-I . - 's-l jFo o n c il -;- . 
Andvord videre i sin bok sjef Anton Sunde som fman
«Med hånden på hjertet» siell rådgiver og Benjamin! OG SA VAR DET HAKE- I der på at hensikten med det Wien, forlangte under opp
(1965) om eftermiddagen v~g.t som sekr~tær med I KOR~M~LING IGJEN var å gjøre inntrykk på holdet i keiserbyen å få bo 
samme dag kom opp på den' brItIsk krysser tIL England. Som VI ventet oss ble det' sovjet-russerne» og føyer re-i på det samme værelset i ho
britiske ambassade hadde Her hadde allerede Hysing uhygelige «nazikomplottet» signert og tydeligvis noe u- I tell Imperial hvor Adolf 
Sir Ovey, formode~tlig for Ols~n og generalkon~ul Con- i Sverige, sat~ isce~e av den forstående til at for Hoch-' Hitler i sin tid ble innlo-
å øve et slags press på meg, radlopprettet. et veIledende nuværende Israehtt Pelz- huth «spiller det ingen rolle 'I sjert. 
_ samlet alle ambassadens kontor for SkIP som anløp Granquist, efterfulgt av «ha- at han risikerer å bli skam- * 
embetsmenn i sitt kontor. Storbritannia oog ansatt noen kekorsmaling» i Tyskland rost av dem som unnskylder INTERESSANT 
Han meddelte meg derefter unge menn pa dette. etsteds og ef~e~følgende opp- Auschwitz med Dresden». BARNEBOK. 
påny de ordrer han hadde Kort efter Lorentzens an- styr og hall~)l I verdenspres- * Ellers forlyder det at 
fått fra London. komst, det må efter intervju- sen. Her hjemme følger en SLUTTEN pA Harry S. Truman, den ame-

Andvord vegret seg og et å dømme ha vært i siste naturligvis med så godt en DRØMMEN? rikanskeeks-presidenten 
Ovey sa da, at han hadde uken av april 1940, sendte kan. Det er nærmere be- Det israelske blad «Jedioth som har pa~ert de 80 efter 
intet annet å gjøre enn å disse menn sammen en med- stemt i Bamberg «nazistene» Chararhoth» bragte 12/2 1965 hvert, fo:r:dnv~r. alderdom
sende et svartelegram til deleIse til de norske skip har vært, på ferde denne en artikkel «Ved FN's syke- 'men med a sknve en. barne
Foreign Office slik: «Refe- over hele verden, at Skips- gang. Riktignok sier politi- seng». Den sluttet med re- bok. om det amerIkanske 
ring to your telegram I have fartsdirektoratet på vegne mesteren der at han ikke har signert å slå fast at verdens- presldentembe~e! 
to inform you that the Nor- av den norske regjering, noen tro på at det er :p.asjo- organisasjonens nu d 

rekvisisJ'onerte alle norske nalsosialister som har vært .. væren; VANSKELIG SAM-wegian minister refuses any stIllmg betød slutten pa skip. på ferde, men at det snarere ' ARBEIDE. form of collaboration». And- drømmen om en verdensre-
vord ba om å få litt tid på På spø~smål til Lorentzen er en provokasjon. Men så gjering. Vi får håpe bladet At det multilateraLe sam-
seg og kom tilbake m~d eget i intervjuet om ikke engelsk- kan. da «Dagbladet~s berøm- har rett. arbeide ikke går helt knirke-
telegramutkast til det bri-! mennene gjerne. ville ha mehge og utrettelIge. ~onn- * fritt, visste vi jo, men p.t 
tiske utenriksdepartement». loverført den norske flåte til hetser. opplys: at pohtImes- CANARIS' OG PIEKEN- det var slike enorme van-

dl d seg selv, svarer Lorentzen, teren l sm tId var medlem BROCKS ABWEHR. skeligheter som den britiske 
Dette telegrams or y t R d f. b d Il av NSDAP han også Og da kontreadmiralen Gray gir 

som ble godtatt og sendt av a e . er or ~n et a erede så _ _ ' . I en tysk avis, finner vi uttrykk for, overgår våre 
Sir Ovey, savnes i Andvords f~ okkupaSjonen h::~de * en interessant notis om at bangeste anelser: «Britiske 
bok, og rimelig nok for han gJ?r~ en avtale ~e~ BrItIsh STILNER JUBLEN? sjefen for det hemme[ige sjøfolk får efter tradisjonen 
hadde ingen som helst full- ~mlStry o~ ShIppmg om Forfatteren Rolf Hochhuth politi i Sovjetsamveldet, Se- sin daglige rasjon rum, 
makt på det tidspunkt til å tIdsbefraktnmg aven stor som er blitt så tiljublet i mitsjastnij i en artikkel i franskmennene får ingen 
samarbeide med Englands del av 'den ?-orske tank-o og Norge for sitt skuespill om PRAVDA har opplyst at d~t rum men isteden vin, tys
utenriksdepartement om di- i tramptonnasJe. Spørsmal~t pave Pius XII og jødene får hadde lykke)S sovjetiske kerne får ikke vin men kan 
rigerin. g av noen del av vår lom hel overdragelse tIL agenter å infHtrere det o 
handelsflaOte. England var flere ganger adskillig mattere mottagelse k til gjengjeld kjøpe bade 

. t'l b h dl' nu i pressen da han lanserer tys e Abwehr i Det tredje schnaps og whisky ombord 
M d t 'kk b .. oppe l e an mg, men Rikes tid. 

B en Ae. var ol elb. arek l; ble den gang ifølge Lorent- et nytt skuespill som om- * mens italienerne ikke får 
uenos Ires var a lOns e; zen avvist hver gang. Lo- handler Churchills bombe- lov til å drikke i det hele 

E l d t d I o HEMMELIG POLITI. S d a v.enn, ng an. ' var u e I?e rentzen fremholdt «at vår angrep pa Dresden natt til tatt. ett meaIi re ~""l'Rell-
sme utpresmnger. FamilIe- handelsflåte var Norges 13. februar 1945. «Dagbla- Fra demokratisk hold blir neskers øyne spiser dessuten-----
bladet «Illust~ert» .nr. 17 eneste aktiva, og at vi måtte det»s foran nevnte J.-Hj. S. det i utrengsmål fortalt oss nordmennene for mye fisk. 
19~5 har et. ~ntervJu med utn tte de muligheter for medgir at det «omkom flere at hemmelig politi og den Britene innvilges nattperm 
skIpsreder ØIVmd Lorentzen ~ .. . o mennesker i Dresden enn i slags bare er noe man fin- mens for tyskernes vedkom-

k · f rt d' kt . fortjeneste som forela». h f l t t l't t som var s IPS a s Ire ør l Hiroshima» og at «mye ty- ner os. æ e o a l ære y- mende går tappenstrek kl. 
London under krigen. Han Lorentzen opplyser videre ranner. Vi hitsetter i det 23». 

* ble i aprildagene 1940 opp- i intervjuet, «at et av Skips- ~/@.i@.i@,'@,'@,'@,~'@,'@,I@.i"@l,'@,'@,'@,'@,'i1J,'@,'i1J,'@, følgende hva sjefdemokra-
fordret av Trygve Lie å slut- fartsdirektoratets problemer ten selv, USA finner det på- NY SVENSK LANDE-

h d d k Il . blod og uspurte om de fri-
te seg til konge og regJ·ering. var, vor an e s u e gl krevd i holde av slike «ude- VINNING. o k h' villige ville risikere sitt liv 
Lorentzen innhentet disse vare manns apers Jemme- mokratiske» institusJ'oner: Va o re naboer s·venskene 

d f '1' d d for de tre krigførendes sak. 
herremenn under deres be- væren e amI ler e nø - En kan vel kalle disse ver- CIA: Central Intenigence ligger stadig et hestehode 
drøvelige flukt fra landet, i vendige eksistensmuligheter. difulle norske liv med den Agency, NSC: National Se- foran når det gjelder å være 
Andalsnes. Her traff han Det ble holdt tilbake en viss middelalderske benevnelse curity Council, DIA: De- il jour med de nyeste lande
«de fleste av regjeringens prodsdenlt a~lhyrene. DQe~te ble leiesoldater, _ redernes leie- fense Intelligence Agency, vinninger innen «framsteg 
medlemmer og det fant sted me et h Norge. UIsling- soldater _ under de forhold? NSA: National Security og pop». På universitetet i 
et møte med sjefen for den ministeren) Irgens ordnet Agency, AI: Army Inteli- Uppsala har man i overens
engelske flåte utenfor nor-' denne affære på en efter Det press sjefen for den gence, NI: Navy Intelligen- stemmeIse hermed innført 
skekysten, og den norske forholdene tilfredsstillende engelske flåte brukte over- cy, AFl: Air Force Intelli- «sexologi» som siste fag. 
flåte ble stillet til disposi- måte». Enhver av oss i NS for den norske regjering i gence, SDBIR: State De- Elever er 20 håndplukkede 
sjon for Storbritannia».! kan levende tenke seg Quis- Andalsnesl kan også ut fra partment's Bureau of Intel- studenter og dosenten heter 
Lorentzen husker merk- lings store glede da han den hemmelige overens- ligence and Research, AEC: Joachim Israel - vi hadde 
verdig nok, - ifølge inter- kunne gi sin minister ordre komst før okkupasjonen for- Atomic Energy Commission, nær sagt: naturligvis! 
vjuet, - ikke noe av om å ordne denne sak for stås og forklares. Men hvem FBI: Federal Bureau of In-
denne avtales ordlyd så det våre titusener sjømanns- i den norske regjering ble vestigation. Kommentar 
er å anbefale at vi lager et familier. overrumplet og var ukjent overflødig, refleksjonene 
nytt verb i det no~ske språk, Hva får en så ut av alt med hemmeligheten? Ble gjør seg selv! 
nemlig ordet: kothe! dette? Jo, Det norske Re- det ikke oppført et politisk '" 

F()LK HG LANl) 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 

Mandag og lørdag holdes 
kontorene stengt. 

Ovennevnte møte mellom derforbund hadde før okku- teaterstykke den dag i An- «DE XRO STARKA __ » 
kongen og den norske regje- pasjonen gjort en hemmelig dalsn~s med skyldige °og u: Den daglige presse inne
ring på den ene side og den avtale med den engelske re- ~kyldige aktører? Og far VI holder slike mengder vond
engelske flåtesjef fant sted gjering (British Ministry of lk~e . nok engang o bekreftet ord om «det stygge nazista
ca. 20. april 1940. Før den Shipping) om å tidsbefrakte QUIslmgs u~talte pastand om ne» at vi blir nesten forleg
tid hadde altså Foreign til denne storparten av vår?t ~emmehge avtaler var ne når vi en sjelden gang 
Office allerede øvet press på handelsflåte. Ambassadør Inngatt mellom Norge og . støter på det motsatte. Eller Redaktør Melsom kan hare 

våre forskjellige ambassader Andvords reaksjon viser jo, England fø~ t~skerne ble hva skal vi si til E. Gotland påregnes truffet efter forut· 
i likhet med presset som at . avtalen var ukjent for p:ovosert hl a okkupere som uttaler seg om nasjonal- gående avtale. 
nevnt i Buenos Aires den 13. ham og følgelig også for våre vart land? sosialistene i det svenske Abonnementspnser. 
april 1940. øvrige ambassader. Foreign C. J. Hambro uttalte i et Signalen» : «De aro starka Kr. 40,- pr. år, kr. 20,-

Efter dette famøse møte i Offices telegram til Andvord. fjernsynopptak tatt like før dessa manniskor, och de ar- Fr. halvår i Skanriinavia. Ut· 
AndaIsnes utarbeidet Arnold kan ut fra denne hemmelige hans død, at visse papirer betar mycket. målmedvetet landet kr. 25,- pr. halvår. 
Ræstad efter anmodning av avtale ha sin forklaring, og fra okkupasjonstiden var de- och energiskt . . .» I nøytralt omslag innen-
konge og regjering en in- forstås. ponert hos vår regjering, * lands: Kl. 50,- pr. lir, 
struksjon som Lorentzen Med andre ord: Våre papirer som ikke skulle of- OGSA EN NYNAZIST. kr. 25,- pr. halvår. 
skulle ha med seg til London. skipsredere hadde før den fentliggjøres før om 50' år. Forøvrig er det mange Løssalg kr. 1,00. 
Der skulle Lorentzen på tyske okkupasjon stillet «1 Men så lang tid akter vi og slags ny-nazister ute og går. I Bru~postgironr. 16450. 
vegne av den norske re- million soldater», til Eng- våre efterkommere ikke å, Hollywood-skuespillerinnen' Utgiver AfS Folk og Land 
gjering rekvisisjonere den lands rådighet. Av disse var vente. INatalie Wood som for en tid I Viking Boktrykkeri - Oslo 
norske handelsflåte. For- 22000 soldater av kjøtt og ABH siden spilte inn en film i ___________ _ 
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