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Vi lar Scharffenbergs 
krav gå videre til den 
nye regj ering: 

Vil statsråd 
demme opp 
glidningelI ? 

Bondevik 
for ut-

Offentliggjør Den militære undersøkelseskommisjons beretning 
som er hemmeligholdt i to årtier! 

DEN IKKE EKSISTERENDE MOBILISERING 

SOM QUISLING BLE DØMT FOR Å HA TILBAKEKALT 

Vi røper ingen hemmelig
heter om dommen over Quis
ling, hverken faktisk eller 
rettslig, for de gjenlevende 
impliserte selvforsvarere av 
domsiveren. Blodtrykket hos 
de gjenlevende delaktige ble 
øket for åpen scene ved 
Ralph Hewins' bok. Aktoren 
Annæus Sch j ødt skriver 
således nu på fallrepet stadig 
stakkånd~1Qn;t det som pla
ger ham! Disse folk vet jo 
ikke, offisielt da, hva krigs
forræderi er, da flere 
dem ikke ett eneste sekund 
har stått fast hos sitt folk i 
den selvforskyldte okkupa- Scharffenberg krevet alle kort på 
sjon efter i årtier å ha for- bordet. ' 
sømt Norges forsvar. De 
glemte fra toppen av og ned-
over at troskapiSplikten er gjorde det. Ut fra et konge
gjensidig og at ingen som vil lig nasjonalt instinkt. 
påberope seg den kan forlate Efterfølgende ubrytelige 
sitt anbetrodde folk i nødens løfte og obligatio både til det 
time efter at man hadde ka- norske folk og til verden er 
pitulert og bistått fienden antagelig en av de viktigste 
militært. Og når faren er kunngjøringer fra noen norsk 
over kan komme hjem og regjering? Enhver verneplik
dømme levende og døde som tig burde hatt den i lommen. 
krigsforrædere. De som tok Undertegnede hadde den. 
opp den fæle jobben med å Som man ser er den satt i 
berge det som over hodet pennen aven meget god 
kunne berges! Som Quisling norsk mann med fremdeles 

krystallklar hjerne, den rett
skafne professor i historie 
daværende utenriksministe; 
Halvdan Koht: 

«VI HAAKON, Noregs kon
ge gjer kunnig: 

Vi har ved:eki å hal de opp 
fullkomen nøytralitet (uthevet 
her) for Noreg i den krigen 
som har broti ut mellom Stor
britannia og Frankrike på den 
eine sida og Tyskland på den 
andre sida. 

For nøytraliteten for Noreg 
gjeld dei forskriftene som er 
utferda med den kongelege 
kunngjeringa frå 13. mai 1938, 

kgl. r~s. frt 2gre dt;$eml~(,L 
i samband med ja-

nen frå 27de m'li 1938 mellom 
c~~"",~,-,~' 

land og Sverige. 
Gjevi på Oslo Slott, den 3. 

september 1939. 
Under vår hand og rikets segl 

Haakon R 

Johan Nygaardsvold. * Ne;, «Glauben ist nicht leicht» når kirken anvender slike krusifiks som 

Det har, tross flere proffeso- denne prøve på tyrk kirkelig soldat propaganda. 

riske skoddeskriverier, blant 
virkelige forskere i inn- og l' Det har vært stort oppstyr hvorvidt herr Bondevik og 
utland lenge vært klart at den mest ugudelige del av hans Kristelige folkeparti i 
Norge brøt oven nevnte høy- norsk dagspresse, i første visse henseender kan ha et 
tidelige erklæring om «full- rekke da l DAGBLA~ET, noe for?istorisk syn på en
kom en nøytralitet» med de over at en manr: som bekJe.n- kelte sIder av kulturlivet, 
konsekvenser for landets, ner se? som knsten ble sJe~ II ~en de øvrige regjeringspar
nøytralitetsvern som oven-I for ~lrkedepartementet. VI her kunne jo ikke vente å få 

(Forts. side 7) I skal Ikke 4er ha sagt noe om (Forts. side 2) 

To døgn efter at tyskerne, slik en ser det på disse bilder, hadde besatt alle nøkkelposisjoner skulle norske vernepliktige fra noen enkelta~'delinger sørpå møte ifølge regjerin

gens tøve«mobilisering». 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 20. NOV. 1965 

Vil statsråd 
(Forts. fra side 1) 

Bondevik -
Dessverre føres det store 

publikum her på avveier av 
dem som i presse og kring
kasting vakt skulle være, 
gjennom tåkelegging av det 
saken virkelig gjelder. Men 
imellom får en dog glimt som 
viser det sanne sinnelag og 
den åndelige bakgrunn for 
den kunstneriske perverte
ring av idag og som viser 
hvorledes ideen om kunstne
risk frihet misbrukes og for
rådes. 

Sovjet slår zionistene 
korn med nazistene! 

• 
I hart-

istand et direkte regjerings
samarbeide med Kristelig 
folkeparti uten at dette parti 
slapp til med sitt syn. Så ak
septerer man først et bredt 
samarbeide om regjeringen, 
så får man også akseptere og 
respektere alle partneres syn 
så langt at man ikke stenger 
noen ute fra det som er 
grunnlaget for hele deres po
li tiske virksomhet. 

/

--iiii WORLD -

IS DOOMEOI 
YEAH 

YEAH 
YEAH 

Det er vel også uten videre 
klart at Norge trenger en fast For kort tid siden ble Eras-
hånd nettopp når det dreier musprisen - den høyeste ne-
seg om kulturpolitikken. Og derlandske kunstutmerkelse 
her tenker vi ikke i første - tildelt filmskuespilleren 
rekke på den spesielt kriste- Charles Chaplin og filmregis-

NEDERLAG FOR ISRAEL OG USA I FN 

Et initiativ fra USA og IS-I jetsamveldet . som ville ha 
ra el om spesielt å fremheve nevnt som diskriminerende 
antisemitismen i den Plan-I ideologier i konvensjonen na
lagte FN-konvensjon mot ra- zisme, nynazisme og zionis
sediskriminering mislykke- me, ble likeledes avslått. Den 
des totalt. Mot stemmene til israelske FN -sendemann pro
USA, Israel og ytterligere 10testerte rasende mot å nevne 
stater (kan noen gjette hvil- zionisme i samme åndedrag 
ke?) har spesialutvalget til som nazisme og antisemitis
hovedforsamlingen vedtatt åme. 
stryke i konvensjonen alle I Den israelske utenriksmi
henvisninger til bestemte nister fru Golda Meir mottok 
former av rasediskrimine- i samme anledning østblok
ring. For å styrke dem stem- kens sendemenn og befull
te 82 stater, mens 10 avholdt mektige de og gav uttrykk 
seg fra å stemme. for hvor rystet hun var over 

Et tilleggsforslag fra Sov- det sovjettiske forslag, hvor
efter zionismen som rasebe

lige side av saken, men på Bladet PLAYBOY .er inne på noe søren Ingemar Bergmann, 
den skjebnesvangre venstre- når det som underskrift på denne skaperen blant annet av fil
radikalt dirigerte utglidning tegningen setter: «Vi forsøker å men «Tausheten». Chaplin 
som har funnet sted på så å nå tenåringene!» Plakatteksten er: møtte selv opp og mottok Kunsten består ikke i hva og 
si alle kunstens områder. Her «Verden er dømt! Yeah - Yeah sine 100000 kroner, mens hvorledes.» 

vegelse ble stilt på samme 
trinn som antisemitismen. 

-0--er det i sannhet grunn til å - Yeah.» La oss håpe at ikke Bergmann holdt seg borte. Hva Maurer ikke sa var at 
tale med Hitler om «entartet Bondevik faller for fristelsen til Formodentlig i følelsen av at for renessansen var kunstne
Kunst», og her har vår nye å tute med kulturoppløsningens tildelingen av prisen til den ren «divino», den gudbenåde- ÆREDE LESER! 
kirke- og undervisningsmi- ulver. omstridte Bergmann ville de som formådde å gjøre vir- .. . 

. t t h . vI'rke sJ'okkerende pa o offent k l'gh t f kl t' l s Trykkfeilsdjevelen gIr seg ms er en s or oppgave VIS - eIe en or are l y av 'kk I dr' . 
løsning til syvende og sist som også vår nye kirkeminis- ligheten, følte prisutdeleren en høyere sedelig og religiøs Il k e. n de :n:J,eIk somL Je~ 
også vil komme hans rent re- ter - siden vi nu mangler prins Bernhard seg forpliktet ide. Også når Raffael tar en ~ re~8 l eg: . o o k oy 2 an 
ligiøse målsetting til gode. en egen kulturminister - til å ta Bergmann i forsvar, elskerinne til modell for en, e~t 3 augUsktlar, ~ ~ . o~v
For vi går ut fra at han er bør kunne studere med inter- idet han slo fast: «Den som helgen overvinner den ideali- ~m s ri funo .u~ Yf ~ sa eg-
så stiv i ryggen at han ikke esse og fordel. Det efterføl- oppfatter hans (Bergmanns) serende kraft i hans utform- es:« oe pavlr er ø e- o 
lar seg dupere av det venstre- gende er bygget på de tan- filmer som Antikrists frem- ning virkeligheten og tilbake tenkernaten hos de mennes-

k l f . d ' ker som direkte er rammet radikale skrålet om at en er e~ som egges rem l enne stilling forstår intet av deres står den rene skjønnhet i 
artIkkel t' k . h Id av det, hos de mennesker «kulturfiendtlig» om en tar '. e IS e mn o .» hans helgenskikkeIse. Også 

Umoral og skItten handels som på annet vis har fått 
front mot de syke utvekster - Uh Id' . It' 'dl t'd eksemplet med Brecht hal 

o k virksomhet skjult som kunst t.el tigdvIS es de lml er l ter som enhver generall'serl'ng- kjennskap til det, og hos de 
pa unsten som en bevisst 'l'd d d k en Ise eværen e venn av h d t 
har fremalet for å komm~ sel ~r l a~ un er en unst- Bergmann sa o opp et budskap i kunstnerisk vurdering. Hvis personer som ar pro user 

nerlske frIhets flagg Den er det og er ansvarlige for det.» 
hele vår samfunnsordning og . t· f . h' d t h t ,hau" koraler skulle ha reli 

o jo ansett som en av demok .. ra-. r.Ga ~ .. e.~ gt~ss. ø. r.e .. t.n, ... v.okrI et e: .jg'l·øs· ...... 'karakter sa o er hans sce= V l' h'l var gamle europeiske kultur- . ......: _« l!~_Je.Q.~s_ ~ og uns opp- '. . . '. enn 19 l sen 
holdning til livs. t:ets grunnprmslpper og,og rettholdes idag bare som ennestykker, slIke som «Mor Christian Bekker. 

Først og fremst er det nok sa høyrøstet proklamert som l g f t'd' k b Courage» og «Treskillings --o--
det. Alt det som idag trer sa.s orM l smlnknetsmer ~de-I operaen» sikkerliNi bare re-

manges håp idag at Bonde- f d k t varmg. ennes e av l ag 0'-

vik vil stå vakt om vår na- rem un er navn av uns er t d 'kk f d' ligiøs og moralsk destruk- NOR DIS K KAM P, beskyttet av et hellig tabu ~enger em l e mere, or l . 
sjonale kultur og efter evne selvom det står klart for en- lIvet selv ~onfronterer det sJon. 
søke å demme opp for den hver at det såkalte kunst- langt mere mtenst med pro- Man kan i det hele tatt 
syke efterapning av frem- verk virker skadelig og for- blemene.» bare forklare seg denne kri-
medartede såkalte kultur- giftende på andre viktige Det er ikke kjent ~va prins tikkløse kunstneriske libe-
frembringeIser, først og samfunnsområder. Bernhard og de øVrIge fest- ralisme hos den kjente kir-
fremst da den kvalmende Problemet trenger derfor del~agere .sB: ~il ?enne «kunst- kemann me? at d~t finnes -
amerikanskdirigerte neger- et klart og tilfredsstillende nerI~k»-mhllIstIske prokla- O? de~ ogsa her l Norge -
forgudelsen. svar på spørsmålet' såvel om masJ.on. ~en alle steder er kIrkelIge kretser s?m tolere-

Det er ellers ikke bare her kunstens vesen som også dens det JO slIk at det konserva- rer den kunstnerIske deka
i Norge denne farsotten her- frihet. Det kan vel ikke råde tive og borgerlige samfunn danse fordi de forsøker å 
jer. Det er en pest som her- noen tvil om at den sanne er beruset av slagordet om en konkurrere i «kunstnerisk» 
jer alle de vesteuropeiske kunst alltid står i en høyere I?å sp~ssen satt kunstnerisk fre.m.skritt med tidens anti-

Oredssons publikasjon, gjen
gir i sitt siste nummer i sin 
helhet den finske anmeldelse 
av Hewinsbiografien om 
Quisling. Den er som kjent 
skrevet av legasjonsråd Teo 
Snel1mann og vi har tidligere 
også gjengitt den i FOLK OG 
LAND. 

--0--

Vi • tnlnner land og som også strekker menneskelighets tjeneste. lIberalIsme, og at det ~e~un- relIgIøse makter. 
sine fangarmer ut mot de Den er av natur sedelig. Når der overhører de anarklstI~ke Det er vårt håp at Norges I om b~adpengene for 1966 og 
østeuropeiske grenseområ- noe som gir seg ut for å være undertoner av e.n kunstnerIsk nye kirkeminister, som vel om gIrobla~ketten som med
der, mens Russland hittil har kunst bevisst krenker ansten- umoral som stIlles provose- må -være forpliktet av sitt fulgte forrIge nummer. La 
holdt tappert stand. Derfor dighetsfølelsen, så er det rende til skue. ' program til å forsvare vår den ikke gå i glemmeboken! 
er de problemer Bondevik sikkerlig heller ikke noe Det er betegnende at også kulturs etiske verdier på det --o--
står overfor der han nå har kunstverk. bet dreier seg ik- representanter for kirkene I religiøse område, også vil ~o-o-o-o-.o-.o.o-.o~~ 
overtatt den sørgelige arv fra ke om noe moralsk hykleri I med sofistisk spissfindighet makte å se lenger enn til det TANNLEGE 
de venstreradikale forgjen- når man slår fast at ekte forsvarer denne stadig tilta- direkte kristelige. For' også 
gere de samme som i andre kunst alltid er etisk. Det er gende kunstneriske perver- den estetiske side må tas i MARTIN KJELDAAS 
europeiske land. Blant annet dens grunnlag og dens for- tering. Wienerprelaten pro-I betraktning når det gjelder Hansteensgt. 2 

Tlf. 447554 i .de~ Tyskland som tydeli?- pliktelse. På samme måte fesor Otto Maurer hevdet så- å forsvare vår kristne kultur- I 

V:IS Ikke engang red~et sm som det må settes skranker ledes i et diskusjonsmøte om arv. La oss håpe at han hol
Sjel uto av Ragnar?k l 1?45~ når det gjelder alle andre «maleriets religiøse funk- der ryggen stiv når bombar- ~o-o-o-o-~o-~ 
m~n pa ~ange I?ater gar l forfatningsmessig garanterte sjon» at ethvert bilde, også dementet fra den venstre- Kristne Venner 
sp~ssen nar det gjelder euro-I friheter, så kan det heller kludreriene til barn og nar-I radikale fløy av samarbeids
pelsk kult.urf.orfall. Men det. ikke aksepteres noen uinn- rer hadde noe religiøst ved partiene setter inn for alvor. 
er da heldIgvIs fremdeleso en- i skrenket kunstnerisk frihet. seg. Mosignore Maurer slo Norge trenger hverken 
~elte sped~ røster som vager I Den i film, i skrift og i bil- ellers fast: «Hos kunstnerne I entartet religion eller entar
a nevne tIngene ved deres I der propaganderte perverte- spør man ikke efter moral og I tet kunst. Begge deler er en 
rette navn. ring av den sedelige og den verdensanskuelse. Renessan-,I utfordring mot vår gamle 

l det nasjonale tyske uke- I estetiske samfunnsordning er I sens kunstnere anvendte sine I nasjonale og europeiske kul
blad DEUTSCHE WOCHEN-I en klar overskridelse og elskerinner som modeller for I tur. 
ZEITUNG finner vi således I krenkelse av det man forstår I helgnene, og Bert Brecht har I Ego. 
en artikkel av Robert Scholz, ved kunstnerisk frihet. I skrevet de vakreste koraler. -0--

Har du lyst til å treffe gamle 
venner i et åpent miljø? -
Kristne Venner møtes den 
fgrste fredag hver måned i 
Colletsgate 4:3. Etter en tale 
ei. d~t bevertning og anled
ning til selskapelig sa:nvær. 

M9tetid kl. 19,30. 
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FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 
................................................ 

Mens vi venter på system
skiftet 

Det er naturligvis for tidlig ennu å gjøre seg opp noen 
mening om hva en kan vente seg av den nye regjering på 
de forskjellige områder. Det en har hørt og sett hittil at
skiller seg ikke i nevneverdig grad fra den politikk regje
ringen Gerhardsen førte, men noen større anledning til å 
trekke opp nye linjer har på den annen side heller ikke 
regjeringen Borten hatt. Så det vi foreløpig har å innvende 
må da være dette at en iallfall i starten synes mere opptatt 
av å konkurrere med den sosialistiske opposisjon med intet
sigende og meningsløse propagandatiltak enn med å skape 
en ny politikk som bare kan skje gjennom forsakelser. Det 
er direkte skremmende når den nye regjering uten noe 
grunnlag fordi den selv ikke har satt opp statsbudsjettet 
presterer velgerne for «skattelettelser» som består i 50 kro
ner mindre skatt for folk med inntekter på 35 000 kroner. 
Dette er loddrett vrøvl og har intet med «skattelettelser» 
å gjøre. 

På den annen side bærer visse andre endringer når det 
gjelder budsjettet bud om bedre tider, men det blir det vel 
anledning til å komme tilbake til senere. Fremdeles har re
gjeringen Borten sin besøkelsestid og stort sett også velger
nes tillit, tror vi. Og den kan det være all mulig grunn til 
å passe godt på slik den politiske stilling nu engang er. 

Bare på ett eneste område av betydning har prinsipielle 
politiske motsetninger avfødt offentlig diskusjon. Det gjel
der vår utenrikspolitikk, og spesielt da vårt forhold til 
NATO. Det er ikke godt å bli klok på hvorledes oppfatnin
gen egentlig er i bestemmende kretser gjennom presserefe
ratene i dagsavisene fra ordskiftet i Stortinget, men vi må 
jo si at det i og for seg er oppløftende at spørsmålet igjen 
l a r seg diskutere. Dengang Arbeiderpartiet med utenriks
minister Lange satt med makten og myndigheten var det 
ikke godt å slippe til med noe avvikende syn. Pappa Lange 
tenkte for oss alle og USA tenkte for Lange. Hverken Lyng, 
Røiseland eller for den saks skyld Borten trakk opp noen 
nye linjer når det gjaldt vår såkalte sikkerhetspolitikk, men 
de opptrådte ikke så selvsikkert som Lange og hans feller i 

FOLK OG LAND 

Prost Hedem 
informerer TIMES 
Prost A. E. Hedem opplyser 

i et innlegg i FARMAND at 
han til korrigering aven ar
tikkel av professor Skodvin i 
Londonavisen «The Times» 
11. august sistleden «på 
grunn av denne artikkels 
vitenskapelig sett mangelful
le karakter» (den handlet om 
rettssaken mot Quisling) har 
sendt bladets redaktør til vel
villig inntagelse «en rede
gjørelse under overskriften 
«N orwegian Professor Off 
The Scientific Track». Han 
«gjør deri oppmerksom på at 
vår høyt ansette juridiske 
professor, Jon Skeie, offentlig 
i skrift og i dagspressen had
de hevdet at det lovverk 
rettsoppgjøret var basert på, 
var grunnlovstridig, og dess
uten at både lagmann Solem 
og Høyesterettsjustitiarius 
Berg var ugilde som dom
mere, siden de hadde vært 
engasjert ved utarbeidelsen 
av det anvendte lovgrunnlag. 

SIDE 3 

jOLAF HOLM: 

Valget og • 
VI 

I 
Vi har etter valget vært 

vitner til endel fektning mel
lom de samarbeidende bor
gerlige partier på den ene 
side og A-partiet på den an
nen, om hvem som fikk flest 
stemmer. A-partiet tar da til 
inntekt for seg det eksklu
derte SF og det forhatte KP. 
Alene ligger A-partiet en 
tanke etter de samarbeidende 
borgerlige partier. 

Il 

tier i 1945 hadde begått den 
genistrek å la seg bruke av 
motparten til å frata NS 
stemmeretten og dermed be
gikk politisk harakiri, har 
Nasjonal Samlings medlem
mer stort sett holdt seg borte 
fra valgdeltagelse etterat de 
fikk stemmeretten igjen. En 
unntagelse danner valget i 
Østfold for en del år siden, 
hvor NS fant seg beføyet til 
å flytte et vippemandat over 
fra Senterpartiet (Bondepar
tiet) til Høyre. (Dermed fikk 

De~ var en rent bagatell- den forøvrig meget dyktige 
messlg prosent av velgermas- Stray sin chanse) 
sen, som gjorde utslaget. Det . 
er innlysende, bl. a. ved at IV 
den var så liten, at denne 
lille prosent kom fra med
lemmene av det tidligere Na
sjonal Samling (NS). De and
re var der fra før. 

III 
Etterat de borgerlige par-

Til veiledning for redaktøren alle disse satelitter består i 

Fremgangsmåten er enkel 
og helt effektiv. Langt bedre 
enn å danne eget parti på
nytt, som der har vært frem
satt ønske om. En håndfull 
stemmer, så å si, innen hver 
valgkrets kan bestemme, 
hvorhen vippemandatet skal 
gå. 

ble vedlagt de fire svenske at de er «sikre» på å bli truk- V 
professorers «Summary in ket inn i en eventuell atom- Da de borgerlige partier 
English» (Svenskeutre.dnin- foran siste valg endelig man. 
gen), samt mitt (Hederns) krig mellom de to stormak- net seg opp til, om ikke en 
skrift «Statsmaktenes revolu- tene. Med andre ord sikker- nasjonal samling, så i hvert 
sjonære forhold til Grunnlo- het for å gå under som de fall som en begynnelse en 
ven», i sin tid tilstillet Stor- fremskutte forposter de jo er. borgerlig samling mot den 
tinget. Likeså ble redaktøren Det er mulig t det ved en snikende. sosiali~eri~g, d.v.s. 
gjort oppmerksom på hva . ... . ..~. kommunIsme, sa gIkk atter 
eksilregjeringens finansmi- slIk krIg heller Ikke vIl være, NS-folk mann av huse til 
nister, Paul Hartmann, had- noen sikkerhet å finne for valgurnene med sikte på å 
de anført på s. 177 i sin bok stater utenfor de to allianser, flytte vippemandatet over på 
«Bak fronten», nemlig at det men det er da iallfall en mu- den rette side. 
i regjeringen ikke hadde vært l' h.t D t . d S .r·ge Det gikk etter beregnin-

. f k' Il Ig e . e er en ve l l' t" t noen menmgs ors Je om o • . gen, se vom VI var u e l SIS e 
den ting at eksilregjerin- satser pa, og. det har da mIl-I liten. Dette skyldtes, at det 
gens lovgivning i okkupa- I fall hittil ikke kostet landet l ikke tidligere var klart på det 
sjonstiden var «juridisk ugyl- hverken et fnugg av dets I rene, hvorledes det lå an med 
dig». Hedem avslutter sitt selvstendighet eller dets' vippemandatene i de enkelte 
innlegg med å si at «I ethvert landområde å satse på ikke valgkretser. 
fall er en av de engelske o o Fremgangsmåten har også 
storaviser dermed gjort be-\ a være. forhandsanmeldt del- den avgjørende fordel, at det 
kjent med rettsoppgjørets re- tager I en kommende stor- nytter ikke motparten med 
elle karakter». krig. den evige agitasjon om å 

--0-- Det er den sikkerhets- kaste bort sin stemme. Det er 

sin tid. De gav små konsesjoner, de aksepterte offentlig drøf- å kalle den politikk Norge 
telse av saken, og slo ellers fast det ubestridelige at for øye- følger som medlem av den 
blikket er vi medlemmer av NATO og føler oss bundet amerikanske NATO-allianse 
av det. for «sikkerhets»-politikk _ 

politikk v i anbefaler som 
også Norges vei så snart det 
lar seg gjøre å komme fri av 
den ulykksalige allianse Lan
ge og hans feller førte landet 
opp i, dessverre med borger
lig støtte. 

akkurat omvendt, en enkelt
stemme kommer mer til nyt
te enn noensinne. 

VI 
NS-folk bør i de kommen

de fire år til neste valg, hver 
især følge nøye med i ra
dioens «Storting og Styrings
verk» og danne seg en me
ning om hver enkelt stor
tingsrepresentant, om det er 
grunn til å stemme på ham, 
d.v.s. det parti han represen
terer eller å forkaste dets lis
te til fordel for et annet par
tis. 

Vi for vår del synes det er et tilfredsstillende standpunkt, sett fra et norsk synspunkt 
spesielt når det også later til at spørsmålet vil komme til da. Striden i vel' den helt si
å bli et hovedpunkt ved neste valgkamp og således på sett den verdenskrigells såkalte 
og vis vil bli forelagt folket til avstemning - noe stortings- slutt og til denne dag har jo 
menn av alle partier ellers jo er så livende redde for. Det er stått om hvorvidt USA eller 
fremdeles fire år til saken blir virkelig aktuell, og vi har Sovjetsamveldet skulle do
forstått den nye regjering slik at den vel sørger for ikke da minere verden. I denne strid 
å måtte foreta noe overilet. Vi går ut fra at en - men natur- har begge to skaffet seg sine 
ligvis i stillhet og uten offisielle erklæringer - vil under- satelitter. Sovjetsamveldet 
søke og drøfte alle alternativer, også alternativet med et har Polen, Øst-Tyskland, 
nordisk, eller et svensk-norsk militært samarbeide uten di- Tsjekkoslovakiet osv. og USA 
rekte tilknytning til USA. har Vest-Tyskland, Dan-

Og her er vi ved et punkt som dagens regjeringspartier mark, Norge, England og hit
bør merke seg. Det er ikke bare Gustavsen og hans venstre- til også Frankrike m.v. Noen 
sosialistiske folkeparti som ønsker Norge ut av NATO og nevneverdig forskjell på iSa
inn i en nordisk forsvarsallianse. Det er også en stor gruppe telittposisjonen for maktene 
borgerlige som er av den oppfatning, og de søker efter et i Warzavapakten og de i 
borgelig alternativ til den nuværende sikkerhetspolitikk. I NATO-pakten er det jo reelt 

Det er for øvrig efter vår opfatning en svindel med ord ikke. Og «sikkerheten» for 

Dette er ikke utopisk poli
tikk, men tvert imot et høyst 
aktuelt alternativ nu da 
Frankrike holder på å bakke 
ut av NATO. For som alle 
sakkyndige er klar over, er 
NATO-alliansen verdiløs hvis 
Frankrike ikke er med. Da VII 
kan ikke Vest-Tyskland for- Det er mulig eller kanskje 

h Il 'kk D k endog sannsynlig, at de her 
svares, e er le. anmar påpekte kjensgjerninger ikke 
og utløpet fra østersJøen. Og I smaker alle like godt. Men de 
da vil Norges «!sikkerhet» be- lar seg ikke overse og de vil 
stå i å være en fortapt utpost melde seg pånytt. Det kan 
for de angelsaksiske makter. I kanskje være nyttig å holde 
F t . l'k d t Il seg gamle B.B.s ord for øye: or en en VI l er e e er 
• o «Sannheten komme,r først 
Ikke, sa er Tysklands og Kon- frem i politikken, når noen 
tientets skjebne også vår. har bruk for den.» 
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SIDE 4 FOLK OG LAND 

RALPH HEWINS' I 

QUISLINGBIOGRAFI 
Og anmeldelsen Literary Supplement» . 

I «The Times 

Vi har tidligere her i bladet nevnt kortfattet den anmeldelse i «Times» som vakte slikt 
raseri her i landet hos alle dem som følte medansvar for det som hendte da man tok 
Quislings liv for tyve år siden. Imidlertid har vi fått anmodning om å gjengi mere· ut
førlig hva det var «Times» egentlig skrev og det efterkommer vi gjerne. Vi gjengir an
meldelsenså å si uavkortet i det efterfølgende: 

LØRDAG 20. NOV. 1965 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSKRIGEN 

For FOLK OG LAND av armeneren lerwand Dshanian. 

Den følgende dag ble vi det?» spurte jeg. - «Meget 
ført bare et lite stykke bort bra,» svarte han og vendte 
fra landsbyen hvor massevis meg ryggen. 
av militære hadde samlet seg i «Kjenner d':l ham?» spurte 
og slått seg ned i en halvkrets en av telegrafIstene meg. Jeg 
på en åpen plass, og på' den forklarte kort og godt hveIl!
ene side av kretsen hadde det· Molchanov var. «Han rna 
berømte armenske statsen-: være en slags Antikrist,» . sa 

I sembIet inntatt sin plass .. den ene av dem. «Han drIk
Agulian presenterte oss for! ker se~ full hver en~te. ~ag 

«Quisling» ble til et navn fire amatørkunstnere blant' og driver bare. antIrelIgIøs 
uten personlig innhold, noe jazzensemblets deltagere og: propaganda,» tIlføyde d~n 
slikt som Captain Boykotts sa at overkommandoen gjer-j første. Alle. ~e nærmest~l~-
eller andre verdensforbryte- ne så at vi kunne delta i fest- I tende ~att~ l a le,. men krItI-
res. Det er knapt en brite som lighetene. «De er jo våre i serte sa vld~re denne pr.opa-
er seg bevisst at man engang kunstnere som er blitt popu- ! ~anda. «En Jøde er og blIr en 
betraktet ham som den poli- lære blant våre krigskamera- : Jøde med eller uten armer ?g 
tiske arvtager efter den store ter,» sa han videre. «Vi gle- I ben,» . sa e~ av dem og. tIl~ 
oppdagelsesreisende og filan- der oss til å få se flere kunst-! fø~de. «En Jøde kan aldri bl~ 
trop Fridtjof Nansen. Og ba- nere,» bemerket en av dem krIste~, han kan snarere blI 
re få vet at han var «Com- som så ut til å være lederen I buddhIst, muhammedaner el: 
mander of the Most Excel- for ensemblet. Mens vi nu le~ hva so~ helst,. men aldri 
lent Order of the British Em- sto der og samtalte med våre kr1~ten og l den tIlsta~d han 
pire», den høye ordensutmer- profesjonelle artister, oppda- befmner seg er og blIr pen-
kelse som kongen av Eng- get jeg at praktisk talt hele gene ha~s .eneste gud og ære 
land gav ham for å ha reddet den fjerde armes stab var og samvIttIghet v~rderes ba-
britiske borgere i Russland i kommet sammen på denne re e~ter pengeverdIen og det; 
1920. Det er på tide at han plassen. Her kunne man se fortjeneste han kan oppna 
innrømmes en bedre plass i både armeniere, georgiere, I dermed.» . 
sitt fedrelands historie, og azerbeidsjanere, russere og' «Man kan Ikke vente annet 
Mr. Hewins fortjener ros for ukrainere. Tilskuerne satte av dem heller,» beID:erk.et den 
det omhyggelige arbeide med seg på jorden, bare de høyere I annen. «Det. var ~o Jødene 
hvilket han vil hjelpe til at offiserer satt på stoler. Noen i som drept: var Kristus.» Og 
så kan skje. De mest overras- telefon- og telegrpffolk kom I qermed sa med ett a~le de 
kende av hans konklusjoner nærmere hen til oss og som t1lst~deværendeo alvorlige ut 
tør være at Quisling ikke tilhørende den 4. armes stab, og s~ morskt pa Molc?anov: 
hadde gjort seg skyldig i det- var de ivrige efter å få snak- som Ikke forsto hvad VI sa pa 
aller ringeste inntil lenge ef- ke med Vera og med meg. armensk.. . . 
ter at man allerede hadde Ut til siden av oss ble der I PlutselIg kjente Jeg et 
vennet seg til å misbruke plasert en lang benk hvorpå • kraftig slag på . skulderen og 
hans navn som skjellsord i man anbrakte sårede. Nu en meg ~elkJe~t .. stemme 
krigspropagandaen. Ministerpresidenten og hans kanse1tzsJef. fikk jeg se at politrukken i ~opte:. «Hel DSJamJan, og 

En slik dyptgående revi- Molchanov satt blant de så-· l~e~ Jeg ve.ndte meg rundt, 
sjon av den vanlige historie-I undertittel. Disse faktiske å overveie _ eller måtte sø- rede og invalidene med en ~a Jeg ~pp l dan~eren Ordo
oppfatn!ng v~l naturligvis I kjennsgjerninger som Quis- ke tilknytning til en sterkere stokk i hånden, idet jeg til Jans ~mllende ~nslkt. Babken 
støte pa skepSIS. Derfor har l' d d makt. I den forbindelse fes- min overraskelse så at både OrdoJan va.r mm gam~e. god~ 
M H . b h dl t 'tt' mg regnet me som en b venn fra hjembyen TlflIs VI r. ewms e an e Sl o tet han seg i førkrigstiden et en og en arm var blitt . 
tema meget utførlig og med ~neste, var ~o.rg~ uunngae- ved Storbritannia. Det han amputert. _ «God dag, ka- l v~r begge av s~mm~ ald.er ?g 
vurdering av talløse enkelt- lIge tvang~stIllm~ l en ~nnen ikke ville og kunne godta, merat, solitruk Molchanov,» I ~I hadde opptrad! bade l '!'If
heter. Han nøyer seg ikke verdenskrig - lIkegyldIg om spesielt i hans korte funk- sa jeg. «God dag,» svarte han lIs som dansere savelsom l e~ 
med å rense Quisling for hans Det tyske rike eller Sovjet- sjonstid som forsvarsminister kjølig avvisende idet han· rekke an~re by:er. UndertI
motstanderes største ankla- samveldet ble Englands mot- i de tidlige tredveår, var den' kastet et misunnelig blikk den opptradte VI som lærere 
ger, men fremstiller ham som stander. Han trakk derav den bevisste blindhet som de ef- på meg. - «Hvordan har du (Forts. side 6) 
d~n e:r:este n?r~ann so~ sl,:tning at hans land enten ter hverandre følgende nors- I 

vaget a se VIrkelIgheten l matte treffe forsvarsforbere-. ke regjeringer viste like 
øynene - en «uæret profet» deIser i et omfang som ingen' overfor denne avskrekkende, 
som han kaller ham i bokens regjering engang ville våge men uunngåelige nødvendig

het. 
I 

* I 
Inntil dette punkt vil den' 

britiske leser kunne følge 

I ham med atskillig tilslutning. 
Mr. Hewins minner om at 
Quisling alminnelig gjaldt 
I som en av de mest glimrende 

I 
representanter for sin gene
rasjon i Norge, en som ut
merket seg i enhver hen

I seende, allerede som student, 

I
Så som offiser, som kommis
sar ved Nansens hjelpearbei

I de og også som minister. 
, Mangesidige erfaringer i 
Russland i de tidlige revo
lusjonsår utvidet hans ver
densbilde og vekket til og 

tt::::$ ! med en viss forståelse for 
~ kommunismen. Som så man-

PADR.T. ge samtidige som var foruro-
- Spør ham om ham land fJil ha kulturutveksling med vårt. I Le 1{. re) (Ports. side 8) I 
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LØRDAG 20. NOV. 1965 FOLK OG LAND SIDE 5 

quislin;;- 0;;- de «mili
tære oppl~sllin;;-er» 

Baronene Rothchild 
føler seg fornærmet 

EN ARTIKKELSERIE AV SIEGFRIED - Il 

Idag: Motstandsmannen Canaris brukte ikke kon-

takter i utlandet som sympatiserte 

sosialismen. r-J Quisling som hund 

Quisling kommer til sitt kontor på Slottet. 

med nasjonal-

i hans keglespill 
anmodning å sørge for utsen
delse aven tysk forhandler 
med nødvendige fullmakter. 
Han hadde drevet disse for
handlinger uten tillatelse av 
sine overordnede, og så lar 
vi ham selv fortelle (side 218) 
om hvorledes det gikk: 

De mektige Rothschilder marsjerer opp ved en begravelSe. 
«Neste morgen fløy jeg over 

østersjøen til Berlin for å «gjø
re avbikt», sprang ut av ma
skinen på Tempelhof - og ble 
arrestert. En tjenestemann fra Fra «Tages-Anzeiger» for Avsløringer i romanform. 
Auslandsamt des Sicherheits- 10/7 1965 henter vi dette: Det er bare naturlig at et 
dienstes med flere ledsagere «En personbil eskortert av dynasti som Rothschilds dann 
hadde ventet på min ankomst politi på motorsykler bruser og vann gjør sin innflytelse 
for efter ordre å bringe meg til gjennom den livlige Paris- gjeldende. Det nyeste eksem
deres høyeste sjef SS-Obergrup- trafikken ut av byen mot pel på det er imidlertid ikke 
penfiihrer Dr. Kaltenbrunner. slottet Ferrieres. Hvem satt politikortesjen til Ferrieres, 
Underveis fikk jeg vite grunnen i det flotte kjøretøyet? Et men fremstøtet som Roth
til denne usedvanlige oppmerk- fremmed statsoverhode, en schildene foretar for å forby 
somhet. Min hjemmelsmann minister? Nei, det var to fri- boken «Les Juifs» (Jødene). 
Clauss hadde av frykt for at jeg sører som trengtes i slottet «Les Juifs» er siste boken til 
ikke var den rette overbringer Ferrieres øst for Paris for å den berømte forfatter Roger 
av Alexandrov-tilbudet gått til fulkommengjøre de kvinne- Peyrefitte, som særlig er 
den tyske militærattasje i Stock- lige toaletter~ Baron Guy de kjent for sine veldokumen-
holm og der anbragt sin mel- Rothschild gaven mottagelse terte beretninger om Vatika-

Vi klargjorde i artikkelen riks departement og som. efter I ding. Militærattasjeen hadde der. net og om frimurerne. 
i forrige nummer den rolle krigen har skrevet den tid- sendt beretning til sin sjef, ad- Da dette ble kjent, mumlet Nu sender imidlertid baro-
Abwehrsjefen admiral Cana- ligere omtalte bok «Die eu- miral Canaris, og Canaris had- den ene og den annen i fol-, nesse Bethsabee de Roth
ris ~g hans .nær~este med-, ropaische Tragodie (Verlag de sendt beretning til Hitler. ket: «Siden når står også po_1 schild og baronene Guy og 
arbeIdere spIllet l det stor- K. W. Schiitz, Gottingen, Hans melding lød: Jøden Clauss litiet til disposisjon for her- Edmond de Rothschild fire 
stilede forræderi mot det ,1961) kom i midten av 1943 erklærer at jøden Alexandrov er rene Rothschild? Er det ikke sakførere frem på scenen for 
krigførende Tyskland som! - efter det tyske Stalingrad- i Stockholm for å vente på en tilstrekkelig at deres bank- å få beslaglagt Peyrefittes 
pågikk helt fra krigens første I nederlag - i Stockholm i k f h dl . d 'kk hus har stilt sin direktør til. bok, fordi de føler seg per-
d A k d l t I tys or an er. HVIS et led' .. t t .. l' 

ag. rsa en var es mo - kontakt med en utsending kommer en tysk forhandler in- ISPoslsJon som s a smlms- i son 19 angrepet og fordi 
vilje mot det nasjonalsosia- fra Sovjet (via den russiske I nen fire dager vil Alexandrov . ter, nemlig herr Pompidou?» . ~eyrefi~tes bok inneholder en 
listiske system og dels mang- ambassadør i Stockholm Ma- reise videre til London for der I. o I lIte smIgrende dom over fa-
lende tro på at Tyskland dame Kollontay). Stalin' øns- o fO' d t d r I fordI han ansa den for tapt., milien Rothschild i sin hel-
kunne vinne krigen. Det er i ket en separatfred med Tysk- a b ~d Igang Il e Ken ellge sam-I Nef, han arbeidet for å få en' het. - - Tatt i betraktning 

ar el e me om rem og vest- . tf ddt kt .. . . denne forbindelse interessant Iland fordi han dels mistrodde kt sep ara re me ves ma ene den enorme mflltrasJon l 

å notere seg at dette direkte I sine vestlige allierte og dels rna .ene. efter å .ha fått .fj~rnet Hitl;r I innflytelsesrike kretser som 
samarbeide med fienden og I fordi ofrene ved en gjenerob- HItler. hadde reagert p~ den-log nasJonalsosIalIsmen. Nar! nettopp boken til Peyrefitte 
disse dire~te lan~sforræd~rs-I ring av de områder tyskerne ne m~ldmg med. et rasen anfall man tenker på hans egen og påviser, gir man det roth-
ke handlmger nar det g]e:-I fremdeles holdt besatt ville o.g gl~t ordre hl aot ~lle som I (Forts. side 6) I schildske angrep visse sjan-
der Tyskland av hele den sa- bli uhyre store. Den russiske tjenstlIg hadde hatt a gjøre med ser. Imidlertid kan det kom-
kalte demokratiske verden forhandler var en dr. Clauss. de~ne «frekke jødiske provo- me til å vise seg at baronene 
ber~mmes og godkjenne~ s?m I Med dette foreløpig UOffiSi-1 kasJon~> skulle trekkes til an- denne gang vil trekke det 
fortJenstfull og patnotIsk I elle russiske fredstilbud i svar pa det skarpeste.» korteste strå. Vil dynastiet 
«motstandskamp», mens til-Ilommen dro dr. Kleist tilbake I " som vanligvis bestreber seg 
svarende handlinger i lancL: til Berlin for efter russisk. TIl syvende og SISt holdt på en fortjentsfull måte på 
som til og med høytidelig dr. Kaltenbrunner, som per- kulturell utstråling virkelig 
hadde avsluttet sin krig gjen- sonlig var innstillet på å søke blotte seg ved å rette et an-
nom avtaler med folkeretts- å komme til en ordning med grep på en av de mest frem-
lig bindende virkning beteg- Sov.jet, ~in hånd over dr. ragende franske forfattere? 
nes som «landsforræderi». KleIst, slIk at han slapp med 
Det er som kjent forskjell på 14 dagers husarrest. 
kong Salomo og Jørgen Hat- Det som imidlertid har in-
temaker. Det er også for- teresse i denne sammenheng 
skjell på admiral Canaris og er den holdning Canaris inn-
major Quisling. tok. Han visste naturligvis at 

FORPURRET FREDS
KONTAKT 

Men, før vi går videre, så 
la oss trekke frem nok et 
eksempel både på admiral 
Canaris' innstilling og på 
hans syn på jødespørsmålet. 
Dr. Peter Kle i s t, som var 
knyttet til det tyske uten-

den sikreste måte å forpurre 
saken på hos Hitler var å 
trekke frem de russiske for
handleres jødiske' herkomst. 
Han regnet da heller ikke 
feil. Det fremgår ellers klart 
av forhørene over attentat
mennene og deres medskyl-

Dr. Peter Kleist som nevnes dige at admiral Canaris ikke 
i og for seg ville ha krigen 

denne artikkel. avsluttet for enhver pris 

«Les Juifs» uten side 51. 
En rett i Paris har nu av

gjort at side 51 i boken «Les 
Juifs» ikke må medtas i de 

i kommende opplag av boken. 
I angjeldende avsnitt betvi
les herkomsten til Edmond 
de Rothschild. 

Med denne avgjørelse til
bakeviste retten samtidig 
kravet fra Guy de Rothschild 
om beslag av boken fordi han 

Den interessante tyske bok om po- ,og. ~ndre ~edle.mmer a~ fa-
litiforhøre17e efter attentatforsøket I fmilIen bhrd skl!dre.t dPa en 

. ornærmen e mate l en.» 
mot Hitler sommeren 1944. --0--

• 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 20. NOV. 1965 

Quisling og de "militære" Sf)VJETSOLDAT 
(Forts. fra side 4) bestod selvsagt av sang, dans 

(Forts. fra side 5) I gale styre og i tur og orden saks skyld andre steder. Har- i folkedans og ga undervis- og musikk og var alt sammen 
hans Abwehrmenns opptre- var med på å planle~ge atten- de politiske realiteter har ning .1 det samme tidsrum av høyeste klasse som tok 
den i denne og andre forbin- tater og omvelt~mgsfors~k altid spilt større rolle for hadde vi utdannet oss i dans, publikum med storm. En
delser opp gjennom hele kri- helt fra verdens~n.gen tok sm England enn ideologier. Dess- men hos forskjellige danse- sembIet som ble ledet av 
gen så ligger mistanken nær begynnelse, ogsa l høy grad uten tegnet jo også den ame- . lærere og vi hadde opptrådt komponisten Aivasian; var 

, t d t k Ab h . f var underrettet om det nors- rikanske president Roosevelt sammen i byer lans Svarte- meget populært over hele 
om a. en Yo s e we rSJe k NASJONAL SAMLING h k' b g l f 
kanskJe ogsa hadde en opp- e . Q . . og ans s Je nesvan re e - havskysten. Jeg var ut dan- Sovjet-Russland. Sang, dans 
gave å utføre for det britiske o~ om VIdkun Ulslmg. Son; ling med kommunismen seg net hos Jesajan og Ordojan og musikk har alltid hatt en 
Secret Service. "yl senere skal se var det ogsa av i horisonten. Quisling og hos Atarjan, som begge var bred plass i det armenske 

l Norge utbygget et agent- hans parti var derfor natur- de mest kjente danselærere folks liv, og armenierne har 
nett ut fra de synspunkter ligvis som en hund i det bri- i Tiflis. Det ble en varm om- lagt sin ånd og sjel, sine tan
som foran er angitt: agente- tiske kjeglespillet, og også - favneIse i gleden over det ker og følelser, sine drøm
ne, både de tyske og de nors- enten det nu var som følge merkelige sammentreff, på- mer og kamper, sin elskov 
ke, skulle være motstandere derav eller av andre grunner ny, men under krigsforhold. og sitt hat i denne folkelige 
av både den tyske nasjonal- - i admiral Canaris'. Han var ikke forbauset over estetikk. Toppen nåddes da 
sosialisme og av beslektede Admiralen kjente naturlig- å gjense meg i militær uni- ensemblet utførte den popu
bevegelser. Så tidlig som vis til Quislings besøk hos form, for jeg var ikke den lære sangen om den armens
midt i 1937 ble det sendt en Rosenberg, hos Raeder og eneste blant artistene som ke hovedstad Jerevan, som 
slik mann til Norge, som vi hos selveste Hitler i des em- var gått til felten. Som så altid bergtar tilhørerne på 
skal få høre mere om med. ber 1939. Abwehr ønsket ikke mange andre i Tiflis kjente samme måte som den grep 
Sverre Hartmann som kilde. I tiltak av noen art som kunne han godt til georgiernes og de opptredende. Den ble nu 
Jfr. i den forbindelse hans I bringe Hitler militære resul- jødenes sjåvinisme og deres sunget både på armensk og 
bok «Spillet om Norge» som I tater og dermed forpurre de misunnelse over de begavede på russisk. En kraftig app
vi synes er et temmelig av- omveltningsforsøk som stadig armeniere i Tiflis, der som laus brøt løs, men sangeren 
gjørende kildeskrift nettopp ble gjort av folk i hans nær- kunstnere var langt mer po- Hovanesian ble uanfektet 
når det gjelder vurderingen meste krets. Han kjente na- pulære blant alle lag av be- stående midt på plassen mens 
av Piekenbrockbrevet og turligvis også til den tyske folkningen enn georgierne og applausens gledesbølger rul
Quislings «militære forræde- marines krav om en aksjon jødene .Da så krigen utbrøt, let ut over tilhørerskaren. 
ri». Riktignok har Hartmann som skulle komme eventuelle var det den armenske ung- Publikum ga seg imidlertid 
eft~r endel fortol~ningSakrO-1 britiske planer mot Nor~e i dom som først måtte ut i fel- ikke før selve komponisten 
batIkk kommet tIl det nær- forkjøpet, og om han Ikke ten, og ble ekspedert dit i all Aivasian trådte frem. Rolig 
mest motsatte resultat, men kjente til at Raeder utnyttet hast. Folk kjente likeledes mottok han mengdens bravo
for å få dette til, har han Quislings fredsmeglerbesøk godt til at mens de armenske rop som tordnet løs i bølge 
måttet gå ut fra den efter til å få vind i seilene for de artister måtte trekke i uni- efter bølge. Ingen vet hvor 
vår oppfatning fullstendig egne planer, så hadde han form, gikk georgiere og jø- mange ganger han har måttet 
absurde forklaring at de re- vel iallfall en mistanke om dene omkring i byen i sivilt gå frem for å motta det be
sultater de enkelte ledd i den det. Hans innstilling overfor antrekk. Og fortsatt drev de seirede publikums ovasjoner 
tyske efterretningstjeneste Quisling kunne derfor natur- sin artistiske virksomhet un- når han sammen med sitt 
brakte om militære og andre ligvis bare være en: den der hele krigen. «Var jeg ik- ensemble turnerte rundt om
norske forhold ble hemme- samme som når det gjaldt ke reist bort fra Tiflis til Ar- kring i Sovjetsamveldet. Nu 
ligholdt av de enkelte tyske den tyske nasjonalsosialisme menia, hadde jeg lidt samme ble det vår tur til å utføre 
instanser og ikke brakt vi- o~ de ~en~ som var kr~yttet skjebne som deg,» sa Ordo- våre nummere. Også vi fire 
dere til de instanser som had- tIl den: hJ;mlandet. VI kan jan til meg. Til all lykke had- soldater utførte en efter en 
de bruk for dem! Men det vel ogsa ga ut fra at .hans de han gjort det i tide, for våre solonummere, og vi høs
skal vi altså komme tilbake n::ermeste. :nann, avdelmgs- han opptrådte nu som den tet nesten like megen app
til senere. SJefen ~<PlkI» s?m h.a~ kalt.e I bærende kraft og lederen a~ I laus som de profesjonelle ar-

CANARIS' UTEN
LANDSPOLITIKK 

Som vi nevnte, strakte ad
miral Canaris' motvilje mot 
Hitler og hans nasjonalsosia
lisme seg utenfor landets 
grenser. Han var tydeligvis 
en motstander av alle de nye 
nasjonale bevegelser som vil
le gjennomføre sosial rett
ferd på et nasjonalt isteden
for et internasjonalt grunn
lag. Og denne hans innstil
ling gav seg da også tydelig 
uttrykk i den politikk han 
førte når det gjaldt de agen
ter han benyttet seg av i ut
landet. Vi siterer fra side 219 
i den tidligere omtalte «Spie
gelbild einer Verschworung»: 

«Den tidligere oberst Hansen 
(henrettet senere som medskyl
dig) ytret seg herom slik: «Jeg 
ser Canaris som den åndelige 
drivfjær i omveltningsbevegel
sen som førte til 20. juli. Begyn
nelsen var alt i 1938. Dengang 
skulle Fritschs avgang benyttes 
til å fremkalle en indre om
veltning. Canaris tjente her ve
sentlig som bærer av de nød
vendige utenlandsforbindelser. 

Canaris bestrebet seg på å 
bringe slike folk til utlandet 
som ikke var innforstått med 
det nasjonalsosialistiske regime, 
deriblant også tallrike jøder, 
kirkelig bundne osv. - - -» 

Side 510: 

«Forhørene i forbindelse med 
ytringer i utenlandspressen har 
tydelig klarlagt hvilken uhell
svanger rolle opposisjonsgrup
pene, spesielt også virksomhe
ten til Amt Ausland/ Abwehr 
under sin leder Canaris har 
spilt. Utstrømningen av opposi
sjonelle elementer til utlandet, 
folk som i utlandet ikke la noen 
skjul på sin motstandsholdning 
og inngående underrettet uten
landske kretser om bestående 
motstandsgrupper i Tyskland, 
næret stadig påny fiendens håp 
om et indre sammenbrudd -» 

CANARIS OG 
QUISLING 

Det er innstillingen til den 
Canaris vi her har lært å 
kjenne og til hans nærmeste 
menn, de daværende avde
lingssjefer og senere genera
ler Oster og Piekenbrock vi 
må ha for øye når vi skal gjø
re oss opp en mening om Pie
kenbrockbrevet til Sverre 
Hartmann. Vi må vel kunne 
gå ut fra at de herrer Ab
wehrsjefer, som ustanselig 
intrigerte mot Tysklands le-

Dette Abwehr, som var re- haI?'. fIkk sm mns~Illmg tIl I ensemblet. Men nu hørte VI tis.ter .. Danseren Ordojan fo
presentert i N orge ved en Q~Islmg preget pa samme konferansieren presentere ar- reslo meg at vi to sammen 
meget aggressiv «motstands- mate. tistene og forestillingen var skulle utføre den armenske 
mann» helt fra 1937 og som Sverre Hartmann skriver allerede begynt. Programmet bondedansen, som vi tidlige
leilighetsvis også foretok i sin nevnte bok, som vi for- re så ofte hadde opptrådt 
andre efterretningsrekogno- øvrig vil anbefale for den «Piki» , foruten Oster, som er med da vi bodde i Tiflis. Og 
ser inger her, var altså tyde-. som selv vil orientere seg i påført senere direkte å ha før jeg visste av det slengte 
ligvis meget vel orientert om I denne materie og som kan forrådt planene om mottrek- han en armensk folkedrakt 
det eneste norske parti som v:urdere den selvstendig, på ket i Norge. Denne Benecke, hen til meg, av nøyaktig 
i kraft av sin ideologi kunne SIde 48: som later til å være Hart-I samme mønster som den han 
tenkes å være sympatisk inn- manns hovedkilde når det I selv hadde opptrådt i. Og 
stillet overfor den tyske na- «Kort tid efter (høsten 1938) gjelder boken «Spillet om folkedrakter var det mer enn 
sjonalsosialisme med dens ble det arrangert et hemmelig Norge», var ifølge Canaris' nok av, for ensemblet hadde 
proklamerte kampinnstilling møte hos admiral Canaris. Til prinsipper tysk «motstands- tatt med seg hva det hadde 
mot bolsjevismen og dens stede var major Jenke, Canaris' mann», noe han ikke la skjul på sine turneer. «Ta den på 
nordiske drømmerier. Quis- personlige adjutant og personal- på under sitt virke her. Han deg fort, da,» ropte Ordojan. 
ling hadde jo selv engasjert sjef, videre oberstløytnant Os- unngikk omhyggelig å søke Om jeg nu bare kunne ta den 
seg meget sterkt nettopp på ter, sjef for organisasjonsavde- kontakt med folk i Norge I raskt på meg her hvor ellers 
disse punkter. Hvis Canaris lingen (og som vi har hørt om som hadde tilknytning til alt gikk efter militær takt. 
og/eller noen av hans nær- tidligere i denne artikkelserie), NASJONAL SAMLING, men Da jeg nu sto der med denne 
meste menn som vi tror had- oberst Hans Piekenbrock, sjef han manglet naturligvis in- eiendommelige folkedrakten 
de direkte kontakt med Sec- for efterretningsavdelingen genlunde venner og kilder i på meg, følte jeg meg både 
ret Service, så må en erindre O.S.v.» den ann e n leir, kilder som underlig og samtidig lett og 
at England/Frankrike helt for størstedelen hadde en di- glad tilmote. Jeg hadde ikke 
opp til krigsutbruddet og vi- I dette møte ble den tyske rekte hatefull innstilling til hatt på meg en slik drakt si-
dere frem til krigen brøt ut major Ben e c k e, som alt Quisling og som orienterte den jeg hadde trukket i uni
mellom Tyskland og Sovjet- i 1937 hadde fått Norge som den lydhøre major overens- form. Det 18 mann store or
samveldet arbeidet iherdig operasjonsfelt, oppnevnt som stemmende hermed. kestret satte straks igang 
for å innsirkle Tyskland og såkalt krigsorganisasjonsle- Vi skal komme nærmere musikken til bondedansen, og 
å få Sovjetsamveldet med i I der i Norge. Vi skulle tro at tilbake til denne nøkkelfigur vi to utførte de mange mor
arbeidet på (og senere krigen I han i løpet av det følgende i spillet i neste artikkel, som somme bevegelser og varierte 
for) å holde Tyskland nede. år klarte å skaffe seg de ut da vil føre direkte opp til våre dansetrinn, som visst
England og dets Secret Ser-I fra hans grunninnstilling sammentreffet i København nok har en streng stil over 
vice var da ikke inter:essert: nødvendige «opplysninger» mellom Piekenbrock og Quis- seg. Og da vi hadde endt vår 
i noen organisert «kamp mot! om Quisling og hans parti ling da den tyske aksjon mot prestasjon, utbrøt publikum 
bolsjevismen» det være seg. NASJONAL SAMLING slik I. Norge a Il e red e var :i i endeløse temperamentsfulle 
i det en betraktet som den' at han orienterte tilsvarende gan g . applauderinger ,og de for-
norske koloni eller for den både admiral Canaris og --0- langte gang på gang avbrutt 
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LØRDAG 20. NOV. 1965 FOLK OG LAND 

Scharffen bergs krav -
(Forts. fra side 1) 

nevnte kunngjorte forplik
telse fører med seg. 

* 
Norske og utenlandske 

sannnhetssøkende historie
skrivere har forlengst klar
lagt at tyskerne kom hit for
di vestmaktene med vitende 
og vilje hadde lagt Norge ut 
som et åte for en del av Tysk
lands militære makt som det 
for de allierte kunne være 
fatalt å møte annet steds. -
Kfr. Churchills utsagn i Un
derhuset om at de hadde pro
vosert tyskernes taktiske 
bommert mot Norge. 

Vi hørte Quislings stemme 
over Oslo radio om kvelden 
9. april 1940; og dette er del
vis grunnlaget for tiltalen for 
krigsforræderi : 

I boken «La France a sauve 
l'Europe», bind Il, s. 29 Skri-I 
ver tidligere premierminister 
Reynaud: 

ikkje vi makt, for det er berre 
å ofra liv reint til unyttes.» 
(Uthevet her.) 

Vi har ikke sett at de 
«Efter Gamelins oppfatning norske skoddeskrivere kom

var et av formålene med eks- menterer Quisling-dommen 
pedisjonen (til Norge) å få I med slike autoritative utta
motstanderen til å gå i en felle lelser som f. eks. foran 
ved å provosere ham til å fo- nevnte. 
re ta et angrep på Norge.» Det heter videre i tiltale-

Johan Ludvig Mo w i n
c kei i et møte i den utvi
dede utenrikskomite mandag 
8. april 1940 kl. 10-11.30. 
Stortingsdok. nr. 5, side 9: 

beslutningen mot Quisling på 
side 3, L spalte, i den steno
grafiske gjengivelse med do
kumenter, som er utgitt av 
Eidsivating Lagstols Lands
svikavdeling: 

«Og når vi da svarer at det «b) Tiltalte tilbakekalte re-
ikke er tale om at vi kan føre gjeringens mobiliseringsordre 
krig mot Storbritannia, det har ved kunngjøring i pressen 10. 
vi ikke krefter til, derfor må vi april, sålydende: «Til alle mili-
innskrenke oss til å protestere, tære sjefer og alle verneplikti-
at da Tyskland vil svare med geo Den alminnelige mobilise-

«Efterat England har brutt å erklære oss krig, det er ikke ring som regjeringen Nygaards-
Norges nøytralitet ved å ut- utelukket.» vold før sin flukt iverksatte, 
legge minefelt i norsk terri- stoppes uten opphold. Alle inn-
torialfarvann uten å møte annen Foran på samme side: kalte hjemsendes straks, inn-
motstand enn de vanlige intet- kalte under veis vender selv til-
sigende protester fra regjerin- «Uretten er så eklatant og så bake til sine hjemsteder. Vid-
gen Nygaardsvold, har den tys- skammelig (mineutleggingen), kun Quisling.» 
ke regjering tilbudt den norske at skulle vi følge det som denne * 
regjering sin fredelige hjelp direkte urett bød oss så brøt vi Hvis regjeringen til rette 
ledsaget aven høytidelig for- med Storbritannia og sluttet oss tid hadde iverksatt en al-
sikring om å respektere vår na- til Tyskland. Men rent praktisk minnelig mobilisering, som 
sjonale selvstendighet og norsk kan ikke det la seg gjøre, og var realisabel, da hadde nær-
liv og eiendom. Som svar på dertil kommer jo at hele be- værende innlegg ikke vært 
dette tilbud om løsning aven folkningens sympati, og vår egen noe å spille trykksverte på, 
for vårt land helt uholdbar si- med, er på den britiske siden og dommen hadde forsåvidt 
tuasjon, har regjeringen Ny-j i den krig som nå føres.» vært riktig. 
gaardsvold iverksatt alminnelig I Men, regjeringen og kon-
moblisering og gitt den hen-I Ivar L y k kei Stort in- gen hadde i k k e iverksatt 
siktsløse ordre til de norske get 8.4. 1940 kl. 18-19.15 for en alminnelig mobilisering! 
stridskr~fter å motsette seg den; lukkede dører om vestmak-, Den hadde tross advarsler 
tyske hjelp med væpnet makt.! tene: sluppet tyskerne inn i landet 
Selv har regjeringen flyktet ef- uten å mobilisere i det hele 
ter således lettsindi~ å ha satt «Je$ har lenge skjønt, og det I tatt - mens det var tid og 
landets og dets mnbyggeres har VI vel alle sammen, at det senest da generalstabssjef 
skjebne på spill.» - - brygget opp noe på vestmakte- Hatledal forgjeves bad om 

(Av proklamasjonen anføres nes side, og som også utenriks- det. Regjeringen syntes over-
bare dette. Man bør lese hele I ministeren meget riktig og kan- hode uvitende om sin egen 
referatet fra Quislingsaken for I skje litt kynisk sa det, så er det mobiliseringsmekanisme! 
å vinne innsikt i hvor uriktig vel det at det gjaldt for dem å få Derimot har den visstnok be_o 
dommen er faktisk og rettslig.) en krigsskueplass et annet sted stemt seg for et ynkelig mi

enn den ubevegelige de har nå. nimum av et væpnet oppbud 
Det har de altså oppnådd. De om morgenen 9. april med 
har ~ppnådd det på bekostning første fremmøte dag 11. april. 
av, Jeg hadde nær sagt me- Men dette var da ikke reali
get sterke sympatier i Norge. sabelt. 

med 9. april var en beskjed som 
forsvarsministeren og den da
værende provianteringsminister 
overbrakte generalstaben fra re
gjeringen kl. 3.45 om natten 
til 9. april. Den gikk ut på inn
kallelse av endel hæravdelinger 
(et noe pompøst uttrykk. A.L.) 
på Østlandet, som var nærmere 
spesifisert. Innkallelsen gjaldt 
en såkalt stille mobilisering uten 
noen offentlig bekjentgjørel
se. - -» 

«Det må være denne stille 
mobilisering som i Kringkastin
gen utover morgenen den 9. 
april 1940 ble kalt mobilisering. 
Stille mobilisering og mobilise
ring er to forskj,ellige begre
per.» 

A dømme Quisling for å ha 
tilbakekalt noe som ikke har 
eksistert, nemlig en beslut
ning om alminnelig mobili
sering, som det forøvrig var 
på det rene ikke hadde vært 
realisabel da - det reiser 
spørsmålet om dommerne var 
i god tro, da de dømte tvers 
mot fakta. 

Kjernekaren, generalstabs
sjef, oberst Rasmus Hat l e -
d a l, hadde forgjeves tryg
let regjering (og konge?) om 
alminnelig mobilisering. Men 
fikk nei. 

* 
Følgende setninger på side 

98 i Innst. fra Undersøkelses
kommisjonen av 1945 er be
tegnende for de ansvarliges 
forhold: 

- «Etter stortingsmøtet (8.4. 
40) anmodet generalstabssjefen 
statsråd Ljungberg om en av
gjørelse av mobiliseringsspørs
målet. Han opplyste at persona
let satt sammen og ventet be
skjed. L. svarte at Regjeringen 
skulle ha møte og at personalet 
kunne gå hjem. Statsråden Skui-I 
le gi beskjed 9. april om mor
genen om hva som skulle inn
kalles. I samsvar med statsrådens 
beskjed ble det 8. april mellom 
kl. 21 og 21.30 sendt følgende 
melding til samtlige divisjoner: 
Det kommer ingen beskjed om 
ytterligere innkalling i natt, 
eventuell innkalling blir ikke 
bestemt før imorgen, idet Re
gjeringen ikke vil fatte beslut
ning før. Det må dog holdes 
vanlig kontorvakt.» 

SIDE 7 

Så kommer Scharffenbergs 
spørsmål, som i k k e er be
svart: 

«Ble av den grunn kravet om 
forsterkning av vernet på Sola 
flyplass avslått på høyeste hold, 
tross generalstabens anbefa
ling ?» 

«Den engelske plan var: Ok
kupasjon av Stavanger og øde
leggelse av Sola flyplass, der
efter tilbaketrekning av de 
engelske tropper før tyskerne 
kom (kfr. Derry).» 
«Jo svakere Sola var desto 
lettere kunne denne plan gjen
nomføres,» 

fortsetter Scharffenberg sin 
siktelse mot regjeringen. 

At regjeringen også har 
kunnet la denne Scharffen
bergs neden nevnte siktelse 
sitte på seg er gåtefullt. 
Scharffenberg skriver: 

«N øytrali tetsvernets maktløs
het overfor det uventede tyske 
angrep 9. april blir mest for
ståelig, hvis Regjeringen bevisst 
holdt vernet så svakt at det 
skulle være «militært menings
løst» å gjøre motstand mot et 
eventuelt engelsk angrep.» 

Ble det ikke riksrett fordi 
folk da hadde skjønt at re
gjeringen skulle hatt Quis
lings plass på tiltalebenken? 

* Scharffenberg skrev i Mor-
genbladet 29. mars 1963 
bl. a.: 

«I Morgenbladet for 13. fe
bruar gjorde jeg rede for hem
meligholdelsen av den militære 
undersøkelseskommisjons rap
port og arkiv og fremholdt at 
Stortinget har det i sin makt å 
fremtvinge offentliggjørelse. 

Da dette ikke synes å ville 
skje, tar jeg spørsmålet opp 
igjen. 

Hva vil regjeringen skjule? 
Hvem vil den dekke? 

Om ettermiddagen onsdag 10. 
april hadde statsråd T~rje Wold 
på Rena en konferanse med 
kommanderende general Laake, 
generalstabsjef Hatledalog and
re generalstabsoffiserer. 

av bravorop at vi måtte ut
føre den ennu en gang, 
hvorefter vi ennu to ganger 
gjentok vår opptreden. Det 
er ugjørlig for meg å forkla
re dansens bevegelser her, 
da man må se den utført for 
å kunne få en anelse om det 
armenske folks rike folklore. 
Den har i Armenia meget 
gamle og rike tradisjoner. 

Det er ikke mange som forstår En beslutning om alminne
at England vil la Norge veder- lig mobilisering er da heller 
fares det som vi idag ser, for ikke innført i statsrådsproto
d.et er nemlig en så eklatant til- kollen, opplyser major Lan
sIdesettelse av Norges suvereni- geland i «Dømmer ikke» I en oppsiktvekkende ar
tet som vi i det hele tatt kan side 30. ' tikkei kaster Johan Scharf-
tenke oss.» - - Det er gåtefullt at Quis-: fen berg søkelyset på andre 

ling kunne uttale at det var I enn Quisling! Han skriver i 
iverksatt alminnelig mobili- I MORGENBLADET nr. 36 for 
sering. Han bruker også det- 1954 om «Kildematerialet til 
te uriktige uttrykk i den for- okkupasjonens forhistorie» 
an refererte proklamasjon bl. a.: 

Den sakkyndige redegjørelse 
for den fortvilte stilling opp
rørte statsråden og han rettet 
en skarp kritikk navnlig mot 
general Laake. Wold hevdet at 
regjeringen hadde bestemt al
minnelig mobilisering, de mili
tære hadde ikke gjort sin plikt. 
Dette vakte forbitrelse hos de 
offiserer som kjente den sanne 
sammenheng. 

Det armenske folk er idag 
et lite folk i forhold til alle 
de øvrige folkeslag i østen. 
Men det er fremdeles leden
de på kunstens område, hva 
vel må tilskrives den bevarte 
folkelige tradisjon. De har 
alltid elsket litteratur, kunst 
og musikk, dans og drama
tikk. Selv under sovjetstyre 
har armenierne på sin vis 
ytet det fremragende og en 
epokegjørende innsats på 
kunstens område. Beviset 
ligger i at den armenske fol
kedans er uhyre populær I 
over hele sovjetområdet. 

--0--

Utenriksminister K o h t i 
den utvidede utenrikskomite 
8.4. 1940, Stortingsdok. nr. 
5, side 7: 

over Oslo radio om aftenen 
«- men vi kan vel trygt gå ut 9. april, se Eidsivating, s. 3. 
ifrå, at straks dette vert kjend Som et bilag til Quisling
(mineutleggingen ) som nå er saken og på side 597 finner 

kunngjort frå bri:isk og fransk man det riktige. Det er en 
sida, vil Tyskland gå igang med I artikkel av Arthur Ra t c h e 
eit eller anna tiltak på sin kant, I i MORGENBLADET 19. juli I 
og det vil vel då koma å vend a 1945. Jeg siterer noen linjer: 
seg mot Noreg - - Eg går ut 
ifrå at kommanderande admiral «Noen mobilisering i 1940 
har opplyst om dei instrukser før 9. april var det i hvert fall 
som er utforma, som er såleis, I ikke. Den eneste mobiliseringS-I 
at mot klar overmakt brukar ordre som utgikk i forbindelse 

«Den tidligere kommande
rende general Laake forklarte 
for en undersøkelseskommisjon 
«at han efterhånden kom til 

Finner hele Stortinget dette 
spørsmål likegyldig? Vil ikke en 
eneste representant trekke det 
frem ved en interpellasjon?» 

det resultat at regjeringen stoLe I FOLK OG LAND retter 
på England og at den gikk ut herved en inntrengende opp
fra at det ikke skulle komme fordring til koalisjonsregje
til kamp på landjorden. Hvis ringen Bor ten om nu å 
det kom et tysk angrep, ville offentliggjøre Den militære 
England hjelpe til å avverge Undersøkelseskommisjons 
det, og kom det et engelsk an- innberetning! 
grep, skulle vi ikke slåss.» I Alexander Lange. 
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SIDE 8 

Hver år får vi like før jul bestilling på bøker, men så 
sent at det ikke er oss mulig å levere dem før julehelgen. 
Bestill i tide i år. Pakkeforsendelsen de siste fjorten dager 
før jul er usikker og ofte har vi heller ikke bøkene på 
lager. Om ønskes kan bøkene leveres nærmere jul, men 
de bør helst bestilles nu. 

Av tyske bøker anbefaler vi: 

Jiirgen Spanuth: Atlantis. Heimat, Reich und Schicksal 
der Germanen. 640 sider med tallrike illustrasjoner og 
oversiktskart. Kr. 72,-. 

Heinrich Hartle: Freispruch fiir Deutschland. Unsere Sol
daten vor dem Niirnberger Tribunal. 340 sider i stor
format, 16 billedsider. Kr. 48,-. 

Erik Kern: Verbrechen am deutschen Volk. Dokumentierte 
allierter Grausamkeiten 1939-1949. Kr. 40,-. 

Torcuato de Tena: Der Rebell. Hauptmann Palacios und 
die Russen. Kr. 25,-. 

Otto Skorzeny: Lebe gefahrlich. (Beslaglagt i Tyskland.) 
Kr. 26,-. 

Otto Skorzeny: Wir kampften - Wir verloren. (Beslaglagt 
i Tyskland.) Kr. 26,-. 

Giinter Werdorf: Standarten-Oberjunker Normann. (Be
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ENGELSKGALE I OSLO I Danmark som her i Norge at 124,1. milli~n dollars fra Sør
har fått skjegget i postkasser). i det klusses ved den og. en :'-fnka. K~nas utførsel h~dde 
igjen. De er blitt tatt grun-, skal ha seg frabedt noen mn- i l samme tIdsrum en verdI av 
dig ved nesen av to engelske: legg .fra d~n anne~ part. En 15,9 millioner ~ollars. Det er 
svindlere som troppet opp i I av dIsse vIdunderlige «mot- nok bare her l Norge en er 
hovedstaden med en neger-! s~andsorganisasj.onene» sier enfoldig no~ til å ta. «boikot
jente fra Sierra Leone. Her- tIl og med at «VI mener at en ten» alvorlIg! (Afnean Ex-
rene skulle starte en Play- dansk rettssal er det eneste press). 
boy-nattklubb her og det riktige stedet hvor herren.e * 
vakte naturligvis stor inter- kap. forklare seg». Det vII 
esse og åpnet både hjemmene sikke~t vinn: ~lminnel!g til- OG SIDEN VI NEVNER 
og pengepungene for både slutmng ogsa l Norge a true Sør-Afrika, så kan det kan
svarte og hvite. Det møtte eventuelle opponenter med skje være på sin plass å un-
også frem en engelsk stør- rettergang og fengsel. derstreke at efter hva FN 
reIse på nattklubbområdet * har slått fast er Sør-Afrika 
her, men han toer nu sine det eneste utviklede land på 
hender og forteller at han selv 1/2 MILLION ØSTTYSKERE det afrikanske kontinent og 
ble tatt ved nesen. Svindlerne VIL OVERFLYTTES det hører dermed til de 26 
hadde imidlertid her fore- I de gamle tyske østområ- utviklede områder i verden. 
stillet ham for en rekke pro- der lever der fremdeles efter De sosiale og materielle be
minente herrer. Vi lurer på utdrivning og nedslaktning tingel ser i Sør-Afrika trek
hvem det kan ha vært? En- 1,7 millioner tyskere og 1/2 ker årlig tusener av bantus 
den på historien ble at de to million av dem har søkt om fra de andre afrikanske OID

herrer og deres negresse å få flytte til Vesttyskland. råder over landets grenser. 
stakk av sammen med en ung 230 000 vil forlate de polsk Idag bor det minst 600 000 
norsk frue efter å ha utstedt forvalte de områder og 175000 utenlandske bantus i repu
sjekker uten dekning pa en vil vekk fra Sovjetsamveldet. blikken og nyter der godt av 
kanadisk bank til noen hund- * landets velstand - utviklet 
re tusen kroner. De eItersø- av de hvite. Sør-Afrika er 
kes nu av Imerpol, melis d~ MYE SKRAL det eneste land på det afri-slaglagt i Tyskland.) Kr. 26,-. 

Professor Paul Rassinier: Zum Fall 
Wahrheit? Kr. 20,-. 

Eichmann. Was i:st norske Englandsvenner :>lik- har det vært igjen omkring kanske kontinent som aldri 
ker sine sår. et møte arrangert i Rends- har søkt om eller fått uten-

Professor Paul Rassinier: Die Liige des Odysseus. Die 
Wahrheit kommt ans Licht. Kr. 26,-. 

* burg av Hiag (Hilfsgemein- l~ndsk . understøtt~lse eller 
sehaft ehemaliger Soldaten fmanshJelp. (Afnean Ex
der Waffen-SS). Alle «de press). OGSA DANMARK 

Charles Foley: Kommando Sonderauftrag. (En engelsk
mann om Skorzeny.) Kr. 40,-. 

har naturligvis sine skodde
skrivere som beretter hvor
ledes det foregikk under den 
okkupaSjon som lan,let efter 
sigende selv hadd~ truffet 
avtale med tyskerne om. Og 
heller ikke i Danmark går 
det an å slippe til med noen 
korreks.:vr. av den au~oriser
te legende. Derfor har det 
vakt SLort oppstyr o.~ tilsva
rendE' ra:;eri og protester fra 
«motstandsfolkene» at kring
kasEngen i et plar lagt pro
gram om okkupasjonstiden 
også hadde innbudt tre tys
kere fra den gang til å legge 
frem sine synspunkter. Le
genden tåler jo like lite i 

- - --gode» rundt omkring i lan- ----""'-.. ....... ----.-..-...--.... ----~ 

General Feuerstein: Irrweg der Pflicht. Kr. 40,-. 
James Leasor: Botschafter ohne Auftrag. Der Englandsflug 

Rudolf Hess'. (Engelskmann om «Fredens fange».) 
Kr. 30,-. 

Enno Stephan: Geheimauftrag Irland. Deutsche Agenten 
im irischen Untergrundkampf 1939-45. Kr. 40,-. 

Kemmerich: 1m Vorfeld von Stalingrad. Tagebuchblatter. 

dene og i Tyskland forsøker 
forts~tt å fremstille de tyske 
elitesoldater i Waffen-SS som 
en bande forbrytere hvis 
oppgave det var å bevokte 
konsentrasjonsleire og å av
live jøder. Waffen-SS stod 
som kjent kommandomessig 
under den tyske Wehrmaeht 
og ble disponert av denne i 

FOKLOVELSESRING
SPECIALEN 

tillbyr moderne, garantert 14 
karat stemplet hlndarbeidede 
ringer fra kr. 95,- pr. par. 
Sender pr. postoppkrav porto
fritt over hele landet. Dess
uten + 50/" rabatt pl grunn
prisen. 

brennpunktene . på frontene. SKRIV EFTER RINGMAL ! Kr.18,-. 
Professor' Dr. Adolf Helbok: Deutsche Volksgeschichte. 

Wesensziige des deutschen Volkes. Kr. 65,-. 

ELLER KANSKJE: 

Vokterne i konsentrasjons
leirene var i stor utstrekning 
folk fra andre Wehrmaehts
deler som ikke gjerne ville 
til fronten. De fikk utlevert 
en SS-uniform, men hadde 

Ringene blir sendt straks jeg 
n.r bestillingen. 

Tlaoryald A. OlseD Den engelske bok av Hewins: Qui:sling - Prophet withour 
Honour. Kr. 47,-. ellers naturligvis intet med SluJII".,,, 10 "1 M'uJiJlItir .... 

fronttroppene å gjøre. For- •• I' I •• 
ståelsen for dette brer seg • Il Il Il Il • Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il ti Il Il Il Il 

naturligvis mere og mere og 
(Må bestilles straks for levering innen jul.) 

VI HAR OGSA 

Quislingbiografien -
(Forts. fra side 4) det er karakteristisk at det 

både fra den kommende so-
den meget omtalte bok på dansk av nordmannen liget av de alvorlige rystel- sialdemokratiske kanslerkan-

. Sven Erik Dahl: Der er en hage ved alle kors. Kr. 25,-. ser i Europa i mellomkrigs- didat og fra en rekke bundes
tiden, viste han større skarp- II tagsmedlemmer kom hils
sinn i diagnosen når det ningsskriv til møtet. Men her 
gjaldt hans lands skrøpelig- l hjemme skråles det naturlig
het enn i prognosen eller vis opp om møtet av de gam
terapien. I likhet med andre Ile kampfeller. Det meddeles 

Ved forskuddsbetaling portofri tilsendelse. - Eller mot 
oppkrav med tillegg av porto og gebyr. 

F O L K O G L AND S BOK T J ENE STE glimrende . begavede, dyna- at det deltok 150 delegerte 
Postboks 3214 Oslo _ Postgiro 16450. ~iske,. men forgremmede ~a-:! fra Skandinavia og Neder

sJonalIster - fra MussolIm Iland. 
_______ ...... _________________ til MtoSlely -t rykket t.h l ahn fra I 

, : vens re ang over l øyre 
. • Oa~lj~ fri~kf' blorn~tf'r II Og stiftet en ny bevegelse 1 LIV OG LÆRE • 

A,.ktt~kl ~ . som han uttrykkelig hey~et Trass i de ~jentatte påsta?-
HUS T A O i Blomsterforretning Ivar ~ere enn bare et polItIsk der ornat mtet kommums-

~ SYN N ø V E L I E partI. Han kalte det NASJO- tisk land ville drive handel 
t NAL SAMLING, og det ble med Sør-Afrika har vare-t Kranser~il alle priser forsåvidt heller aldri noe po- byttet mellom Kina og Sør-
~ Frognervelen 30, O ~ I o litisk parti ~om d~t aldri fikk Afrika tiltatt sterkt i de siste 
, Tlf. 442230 Inoen plass l Stortmget. fem år. Siden 1960 har ki-______ ... _ .... __ ... __ ... ! ... __________ ... ~ (Forts. neste nr.) neserne bestilt varer for ialt 
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Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 

Telefon 55 61 21) - Oslo 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lØrdag holdes 
kontorene stengt. 

Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forut
gående avtale. 

AbonnemeniBpriser : 
Kr. 40,- pr. år, kr. 20,
pr. halvår i Skandinavia 
Utlandet kr. 25,- pr. halv
år. I nøytralt omslag in
nenla.nd.s : Kr. 50,- pr. år, 

kr. 25,- pr. halvår. 

LØssalg kr. 1,-. 

Bruk postgironr: 16450. 

utgiver AlS Folk og Land 

Viking Boktrykkeri. 
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