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ALEXANDER LANGE: I HANS EGEDE NISSEN: I . 

Hørte ikke dommerne Fred og. frigjøring 
i~Ji.1t~llJa·~lk}lJlIPNt~~~..,øll!'"Jt _)~~~~~w 

l Quislingsaken Henrik Berghs innlegg advokat 

om de og dokumentasjon 

forhold 9. og 10. april? 

faktiske 

Et av de skjønneste ord i 
vårt nye testamente er dette 
urgamle begrep «fred» fra 
den germanske sprogskatt. 
Det vil lønne seg å grave litt 
i dette ords lange historie i 
vår folkeætt fra stenalderen 

sias». Verket handler tildels til dagen idag. Men det må 
gjøres oppmerksom på at or-

om det motsatte av skapelse det fred finnes også i russisk 
og menneskelighet og heter: og i det gamle indiske sprog 
«Straffesak mot Vidkun 
Abraham Lauritz Jonssøn sanskrit. I sistnevnte sprog 
Quisling _ utgitt på offent- friti og betyr glede, kjærlig

het - egenskaper som vi 
Hg belmstning av Eidsivating uten videre finner represen-
lagstols landssvikavdeling - tert i ordet fred, som er et det nye testamente, nyttet 

. Oslo 1946.» også de gamle israelitter. gammelt perfektum parti-
Våre venner søker nu å nå I de gamle nordiske dialek-sipp, hvis stamme vi har i 

mesterskap i sin gamle idrett, ordet fri som opprinnelig ter finner vi stadig motset-
og formedelst Quisling-dom- har betydningen å være els- ningen til fred, nemlig ufred 
mens brøst, å avspore aI- ket, skånet. i betydningen strid, krig,inn-
muen med megen ønsketenk- begrepet av alt som er stygt 

Kommandørkaptein Christopher ning og viten om Quisling- Høyesterettsadvokat Henrik Bergh, I våre germanske dialekter og vondt. Ordet krig har vi 
JHeyer, som advokat Bergh bl. a. saken og -dommen relativt som her har ordet. møter vi ordet fred i gotisk, overtatt fra plattysk, dette 

henviste til. uvedkommende ting - s å - tysk, angelsaksisk og i nor- ord som for mange av oss 
som skimle de papirer, mys-, vårt som i mange andre land disk. Men vi møter det også' rummer så mange onde erfa-

D t'l t'. . I tiske førkrigsbesøk, mer av fra lenge. før verdenskrigene' i det gamle testamentlige he- ringer fra Englands veldige 
.~-= . e v~ ?PPS a fn pUSSIg i samme kram som «R?sen- hatt dødsstraff for forræderi! ?raiske ord ~chalom, d~tte anstrengels~r for å ødele~ge 

ShUctSJO.1 VIS en , ære~ en '. bergs dagbob, og uforQøy~t! begått underKrf~-av'.:k:;; ~s...l~e~.begrep .tal: harmom.OgrELJIOpa,. derlhlantNor!f!!igee;,..:r!-.--."...'--_"~
gang o~klman~~ l ar lIr .~.lpepper ... Alle disse bestre~menn enerPåkrfgsSkue~i:g.as~ de høyeste etiske fordringer i verdensomfattende kriger i 
gymnaSIeR ass~ ~lg~n e stI - beIser, som altså ennu oppfat- sen Det var i første rekke menneskenes sosiale samliv. vårt århundrede. Rer må jeg 
~pgave: «. va ~ u ~ er: norsO tes som karrierebefordrende de~ne bestemmelse Quisling Det gamle fredsønske «fred umiddelbart tenke på ord fra 

e r;gJe~I~~ a gJo~t 1/94 _ kan ikke hindre at saken ble dømt efter fordi han al- være med eder», som vi fin- det nye testamente som taler 
~r;l enf a o ebv~rt e!a t a~ og dommen står meget slett, ner så rikt i evangeliene i om at freden er tatt fra jor-

l er or? a rmge No.rge l alltid har gjort det. Derfor (Forts. side 14) den, som vi leser om i Johan-
~ans vold.» D.en mest lI:tel- hastet det så aldeles forban- nes' Apenbaring. Allerede 
hg~nte gutten. l ~lassen VII da net å få ham skutt før bla- profeten Jeremia sa noen 
s~nve: «RegJermgen skulle dene falt av trærne og med beske ord om forholdet da 
gjort akkurat det. Nygaards- dem løse excellenser. _ Nu han så inn i fremtiden: 
vold og Koht gjorde. pe~ skal herrenes tilkjempede og Fred, fred! Men det er dog 
I:adde d?g neppe tor! a ga odiøse uavitenhet, utbroderes ingen fred. Talen om fred var 
sa langt, l retnmg av a legge med Rardangersøm i stats- i realiteten bare tomt snakk 
landet ~pent, for det kunn: støttede verker og oversettes og hykleri. Profeten sier at 
vakt ~lstan~e .om for~æden til fremmede tungemål. Det de gamle israelitter var lett-
--:- sk~lVer tIdhge:-e mllorg.- vil selvsagt ikke gavne Nor- ferdige og søkte egen vinning 
Sjef l Oslo, ~aJor O. R. ges anseelse å utbasunere på - «både prest og profet gjør 
L ang e l and . l boke?-. den internasjonale arena nu alle sammen svik». Myndig-
«DØMMER IK!KE» pa SIde 20 år efter _ det sørgelige hetene søker å læge folkets 
45. - I sammenbrudd av nasjonal skader på tåpelig vis og Rer-

Rerrene Sverre . Rar t _ , anstand, retts standard og ren må straffe dette folk som 
man n, Olav Ris t e og I Vold på historiske fakta som skriker opp om fred, men in-
gromgutten Magne Sko d _ Quisling-dommen avdekker. gen fredsønsker har i sitt 
v i n kan synes som histo- Ikke minst av disse grun- hjerte. 
rikere hittil å ha liten an- ner er tiden inne til å doku- Her finner vi en parallell 
seelse å miste. Er det poli- mentere at dommen i kjerne- til våre dagers pasifisme, som 
tiske konjunkturer og mat- punktet var bindegal, nemlig er skåret over samme lest og 
nyttige «vurderinger», ikke at Quisling 9. og 10. april var passer som hånd i hanske. 
så meget historiske fakta som Ik r i g s for r æ der efter For det finnes vel ikke mere 
interesserer? I den nesten. den militære straffelovs § 80. krigerske folk til i denne syn-
hysteriske, romanaktige pro- 'Sakens aktor, h.r.advokat An- dige verden enn de såkalte 
duksjon allevegne - om det næus Sch j ødt senior kret- pasifister, visse idealister 
for oppdragsgiverne tiltagen- ser stadig om disse «krigsfor- unntatt. Det er her nok å 
de penible tema Q u i s l ing ræderier» som ligner keise- henvise til et sterkt og myn-
_ synes disse våre venner og rens nye klær i at de for en dig ord av Jesus Kristus: Min 
konkurrenter av Øvre Richter viss års aks skyld ikke eks i- fred gir jeg eder, ikke som 
FRI C R _ å være hevet sterer. verden gir, gir jeg eder. For 
over uhildet innenatlesning I Nu er Schjødts egentlige verden ligger i det onde. 
og tilegnelse av den sentrale kjepphest «R ose n ber g s Om denne Jesu Kristi fred 
historiske kilde i emnet? dag bok », men om det kje- er det evangeliene taler og 
Skjønt denne kilde antas å delige «krigsforræderiet» om denne reale fred er det 
være vel så viktig _ synes skriver han i Aftenposten Det var noen og hver SOll. var faSCISter dengang! En av Fedrelands-Ijeg nå vil si noen fattige, yd
den like lite lest som «Ska-I den 18. oktober 1965 bla?~ laget~ flyveblade:. Det sitter som kjent ~ange i fremtredende stillinger I myke, menneskelige ord som 
beIsen, Mennesket og Mes- annet: - - «Derfor har vIltdag, bl. a. t pressen, som var med l Fedrelandslage! dengang. (Forts. side 16) 
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SIDE 2 FOLK OG LAND 

• bokjungelen Med Siegfried 1 

VEMODIG GUNDELACH 

Astrid Berge. 

til neste gang. Spesiel~ naturligvis 
efter alt oppstyret omkring boken 
til Hewins. 

A v de tre nevnte bøker iår er 
den ene kommet på et privat for
lag, mens de to andre hører til 

som gjennom Røde Kors gjorde 
tjeneste det eneste sted det var 
mulig for dem: på tysk side. De 
fulgte det de mente var Røde 
Kors' grunnvoll: å hjelpe uansett 
om det var venn eller fiende. Men, 
de fikk sanne noe annet. Røde 
Kors beskyttet ikke sine syke
pleiersker, men overlot dem til de 
politiske dommere og fengslene. 
Fru Berges bok er ellers i romans 
form og den er både underhol
dende og direkte spennende, så vi 
anbefaler den på det beste til alle 
NS-folk - og andre som våger å 
se sannheten i øynene. Såvidt vi 
forstår selger Siv Forlag boken 
ved direkte henvendelser til in
teressentene. Er det noen som ikke 
har fått noen slik henvendelse og 
som ønsker å skaffe seg boken, 
kan de få kjøpt den i bladets 
ekspedisjon. Pris kr. 30,-. 

julebøkene fra to av de gamle for- LARS HANSEN DØR IKKE 
lag. Og hva man på forhånd 
kunne slutte av det, holder natur
ligvis stikk. Begge bøkene som 

Lars Hansen: l Spitsbergens 
vold. Dreyer. 

Kristen Gundelach: Kjær- bygger på den autoriserte læren Vår gamle venn og kampfelle, 
Lars Hansen, er nok udødelig. Iår 
sender Dreyer ut hans debutbok i 
nytt opplag: «I Spitsbergens vold», 
boken som han slo så avgjort igjen
nom med straks. Spesielt nu da 
Spitsbergen igjen er kommet i 
forgrunnen, denne forsømte del av 
Norge som udugelige politikere 
holdt på å ø,delegge for oss. Det 
hviler derfor'nu en tåke av korrup
sjon, byråkrati, ulykker og skanda
ler om Spitsbergen i motsetning til 
slik det står for oss i Lars Hansens 
skildring av hav og dåd, av seig 
utholdenhet og heroisk innsats. Jeg 
tror forlaget har sett rett når det 
nu sender ut Lars Hansens bøker 
igjen, fordi tidens ungdom som er 
sulteforet på nettopp det Lars 
Hansen skildrer så mesterlig, vil 
gripe efter hans bøker med be
gjærlighet. 

lighetens høisang. Dreyer. om «landsforræderne» er skrevet 
Det er en vemodig Gundelach av unge menn, og det er jo gle

vi mtøer i årets diktsamling. Ja, delig ~t ungdom~en ikke vil sli]?
den består faktisk aven eneste' pe dIsse spørsmal - antagelIg 
samling elegier med bakgrunn i I fordi den instinktivt føler at det 
hustruens død. Men gripende er er no; gal~ i den frems~illing de 
den og en sprogets og formens har fat~. Pa den. annen SIde er ~et 
mester er Gundelach nu som før. svæ:t h~e gledelIl? ~t den ~asslve 

påvlrknmg av opmIOnen gjennom 

Du Kirkens gode gamle Gud 
gi meg et tegn, send mig et bud, 
for nu er hun jeg elsker død 
og' jeg er stedt i svare nød. 

Hvad først og fremst jeg vite vil 
er om hun - trods sin død - er 

t i l, 
du Kirkens gode, gamle Gud 
gi mig et tegn, send mig et bud. 

Gundelach har naturligvis en 
trofast lesekrets blant NS-folk og 

,den vil sikkert ikke svikte ham iår 
heller. 

tyve år har gitt de unge et slikt 
forvridd syn på bakgrunnen for 
NASJONAL SAMLING og for 
tilslutningen til denne bevegelse. 
Ingen av de to forfattere klarer å 
løsrive seg synderlig fra disse 
gamle vrengebilder, men visse 
glimt er det dog i begge bøker. 
Og det tar vi også som et gledelig 
tidenes tegn, spesielt fordi begge 
forfattere er lærere og altså tilhø
rer den stand som offisielt har fra
bedt seg å bli revet ut av sin vill
farelse (de gikk som kjent til 
DAGBLADET og lignende steder 
og protesterte høylydt mot at NY FØNHUS·BOK 
FOLK OG LAND ble sendt til Mikkjel Fønhus: Det raJer 

NY BOK AV ASTRID BERGE lærerværelsene efter bestilling av i Haukefjellet. Aschehoug. 
en filantrop som formodentlig 

- OG TO ANDRE syntes det trengtes). Den ene bo- Den utrolige Fønhus, som alde-
ken gir en underlig fremstilling ren ikke synes å bite på, kommer 
aven odelsbonde og hans vei til med en bok iår også. Frisk og god 
NASJONAL SAMLING. Jeg vet er den som alle forgjen~erne og 

Astrid Berge: Hvem er du, 
dr. Paras? Siv Forlag. 

Fridtjof Lande: U kjent na
zist. Aschehoug. 

'kk h f f tt L d h denne gang er det heller Ikke først 1 e vor or a eren an e ar . . 
l kk t d k r 'k t n og fremst VIlldyrene som mteresse-p u e opp en ne a 1 a ur, me '11 k d'k 

Mathis Mathisen: De blan- h l' . llf Il . d rer VI mar ens 1 ter, men men-an 19ner la a mgen ave. 
ke knappene. Cappelen. b d . NS . k' gl neskets selge kamp mot naturmak-

døtn er dl 'kksom )ef~ BJenkner, oOm tene. Bonden Abraham Skaggedal 
J h l · d f t e er og 1 e sa a. o en k' o l' fOd . eg ar 19gen e oran meg re d bl k k . k'ld jemper pa lvet or gar en sm 

av årets bøker som beskjeftiger «e an e nappene» s 1 rer en I H k flId H 
halvtomset og uselvstendig ung mot au e je ekt?g. ets ras. k' an 

seg med det som hendte her i r ta og nors og 
manns vei gjennom underoffisers-/ e s 1 sm~ s m? 

Norge under annen verdenskrig. k l t'l NS H Il 'kk d denne bonden og han gIr seg aldrI. 
Det er kanskje et tidenes tegn, s o en k. l . . e. ~r 1 e. l~~nl~ Han reiser seg igjen og tar opp 
men fremedeles er det jo slik at. type~ j~~~er Jeg Igjen ~kla .a kampen mot den ubarmhjertige na
en kan gjette seg til innholdet ved i ~alrNset dl e h elnd som gl k .vedlen tur inntil han tilslutt må late livet 
å o f ltF d l tI, en o t seg no 1 en. . se pa or age. rem e es er en . f" fl kk 1 den SIste store dysten. 
ikke kommet lenger her i landet store are o en. 
enn at ingen av de vanlige forlag Aven helt annen karakter er 

LØRDAG 18. DES. 1965 

RHODESIA 
Herr redaktør! I rens - land! England garan-

Det må forbause at selve terte med alle sine maktmid
Rhodesia-konfliktens kjerne- l~r utvandrernes sikkerhet og 
spørsmål så totalt forties i eIendom. 
den offentlige debatt.' Det Kan e t l and - kan 
dreier seg jo i virkeligheten Eng l a n.d - un?e~ en an
om vitale eksistensspørsmål nerle~es .smnet ~egJ:rmg løpe 
ikke bare for Rhodesias hvite fra tldlIgere mngatte for
befolkning men for den hvite plikteiser? Og kan den en
mann ove~hodet. Og her er gelske ~ronning uten å rødme 
Rhodesia bare en del av det sette SItt navn under doku
store hele. menter som berører landets 

Hvis demokratiet skal tol- ære? 
kes dit at det i alle tilfelle og Til alle tider - så langt 
under alle omstendigheter tilbake som vi kan følge 
betyr flertallsstyre, da er den menneskets historie - har 
hvite mann en minoritet i der eksistert imperier og im
verden som kan neglisjeres periebyggere. Vår egen tids 
og spyttes på. «Imperialis~ historie forteller oss at den 
ten», «slavefagden», «utbyt- som oppgir sine maktposisjo-' 
teren», slik karakteriseres ner, blir underlagt andre og 
han også nu da han med ha- diktert seierherrens vilje. Det 
len mellom benene er på full er selvmordspolitikk den hvi
retrett og ber alle om unn- te mann driver. Ras e
skyldning. Den britiske regje- s v i k ! 
ring «beklager» at selvopp
holdsdriften har drevet de --0--

Niger. 

hvite rhodesere til et fortvilet ,. . .--. .--. .--. .--. .--. .--. .". . .". . .-. .-. .-. .-. .-. 
skritt, karakterisert som 
«opprør» - opprør mot den En hyggelig J" ul 
britiske krone! 

I sannhet, den britiske løve ønskes alle mine kunder. Og 
biter seg selv i halen! Likvi- stor takk til dem som hjalp 
dasjonen av imperiet har ført meg med forhåndsbestillinger 
til en grad av selvfornedrelse på den nye boken min og 
som overhodet har gjort det derved muliggjorde utgivel
mulig å bringe på bane spørs- sen. 
målet om å anvende makt Hilsen Astrid Berge. 
mot mennesker som Storbri
tannia i sin tid ø n s k e t 
skulle emigrere til C e c i l 
R h ode s - imperiebygge-
tI".-.-.-.,..-.-... -.-.-.-.-.-.I".-.-.-.-.-.I".-.-.-
FORBUNDET 

ønsker alle sine medlemmer 
og bidragsytere en god jul og 
håper på fortsatt godt sam
arbeide i året som kommer. 
Vårt arbeide er avhengig av 
den økonomiske støtte vi får 
og det ville være galt om vi 
nu ved årsskiftet ikke gjorde 
oppmerksom på at det for ti
den ikke ser så lyst ut med 
utsiktene. Vi trenger hjelp 
hvis arbeidet skal kunne 
fortsettes! 

Arbeidsutvalget. 
--0--

Gledelil: Jul 
Ol: I:odt nyttår 

ønskes alle våre venner og 
bidragsytere. 

Hjelpeorganisasjonen for 
krigsskadede frontkjem
pere og falnes etterlatte. 

--0--

.-.-.w •. .-.-•••.• -............ -.-..... -.-... -.-. 

--0--

Kai og Kathrine 
Normann 

sender sine beste ønsker om 
en velsignet jul til alle gode 
venner og lesere av FOLK 
OG LAND. 

--0--

NS-fotd Nordiska 
kamerater i Forbundet! 

Harmed tillonskar jag Er 
alla en nordisk solvandsfest, 
fylld med den goda foresatsen 
att kampa i med- och mot
gång for vår tro på National
Socialismen och den Nordiska 
enhetstanken. 

Sven A. Lundehall. 
--0--

En god jul 
och ett gott nytt år 

ønsker NORDISKA RIKS
PARTIET/NORDISK SAM
LING Folk og Lands redak
tion, medarbetare och lase
krets. 

G. A. Oredsson 
partiledningen 
Box 2149 Stockholm 2. 

--o--

våger å bevege seg mange skrit- boken til vår gamle kjenning, VÅR BESTE NOVELLIST? 
tene utenom de autoriserte legen- Astrid Berge, «Hvem er du, dr. 
der. Dreyer gjorde jo et lite for-I' Paras?» Fru Berge har en trofast 
søk med boken til høyesterettsad- lesekrets fra gammelt av og årets 
vokat Albet;t Wiesener ifjor, men' bok er vel en av hennes bedre. 
skal en dømme efter reaksjonen i Den beskjeftiger seg med skjeb
pressen, så blir det nok en stund nen til de norske sykepleiersker 

jo ikke har mange novellister av 
format. Når det gjelder forfatter
innen, så er det vel bare Johan 
Borgen som kan ta opp konkurran-

I sen. Torborg Nedreaas er en virke
Ilig dikter, brennende varm og med 
stor menneskekunnskap. For den 
som ikke kjenner hennes diktning 

Når man skal avgjøre de finere fra før, vil hun være et verdifullt 

Torborg Nedreaas: Den 
siste polka. Aschehoug. 

God jul godt nyttår 
ønskes alle medlemsfeller og 
andre. Særlig dei som var på 
Suplandsfoss og Blødekjær 
fangeleir. 

Hilsen 
kvaliteter, vil det naturligvis alltid I bekjentskap. 
være strid - skjønt en her i Norge --0--

Nils FjellstølIen, Vallekilen. 
--0--
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LØRDAG 18. DES. 1965 FOLK OG LAND SIDE 3 

FOLK OG LAND Jeg deler også fullt ut I 
Vogts syn på vår ensidige 
behandling av de uskyldigste 
landissvikere som ble dømt ut 
fra «overmåte forenkelede fo-

Professor Wilhelm Rasmussen død 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 
................................................. 1 ... 

Ord skaper ikke fred 
Så lyder d~ julens budskap igjen slik det har lydt i 

bortimot to tusen år: Fred på jorden! 

I restillinger». Mannfolk med 
frihetsbind kunne stundom 
spytte på og snauklippe 
uskyldige jenter - så mange 
allerede ved fredsutbruddet 
tok armbindet av :seg fordi de 
Eyntes det var flaut å gå med 
det. Og en av de største 
skampletter i norsk rettshis
torie er eksekveringen av vå
re dødsdømte. Med dem viste, 
vi at vi ikke var et hår bedre 
enn fienden, snarere verre, 
for vi myrdet i fred, de andre 
i krig.» 

N år evangelistene legger disse ord i munnen på de him
melske hærskarer som forkynte Jesu fødsel, så var det vel 
på bakgrunn av de stadige jødiske oppstander og urolighe
ter som truet Roms nok panserede, men dog fred. Riktignok 
ble det i utkantene kjempet for å utvide dette romerske 
rike, men ellers hadde Roms makt inne i det veldige rike 
skapt ro og orden og gode kår for de mennesker som holdt 
til der. Men, jødene var et evig uromoment. Mange mener 
at de har vært det siden også og at det er deres. historiske 
misjon å føre med seg 1uig og uro, omveltninger og ufred. 
Noe som ubønnhørlig også har rammet dem selv. 

Alt dette er vel og bra. 
Men det blir ikke fred bare 
av slike ord og slike innrøm
melser selv fra et slikt hold. 
Det er ikke nok å k~ste arm
bindet for dermed å berolige 
sin samvittighet. 

Rasmussen fotografert på Stiklestad sammen med Quisling. 

Men la fortiden fare! Her hjemme griper fremdeles alle og 
enhver så lettvint til dette juleønske om fred på jorden. 
Selv folk som ikke engang kan skape fred i eget land. Selv 
folk som ikke vil råde bot på den urett de ikke kan ha 
unngått å bli klar over at de medvirker i fordi d~t er lettere 
og behageligere å leve i den løgnens verden de har byg
get seg. 

Skal det bli annen fred enn 
den sluttelige dødens, så må 
uretten gjøres god igjen på 
en eller annen måte. La OISS 

En av Norges største billed- 'om NASJONAL SAMLING 
huggere gjennom alle tider, log var bL a. medlem av kul
vår gamle kampfelle, profes-I turtinget. Han delte kår med 
sor Wilhelm Rasmussen, er oss andre i konsentrasjons
avgått ved døden, 86 år gam-Ileiren på Ilebu, og han bevar
mel. Det er oppløftende å te sin stolte holdning helt til 
kunne notere at hans gamle det siste. Også vårt blad reg
assistent Per Palle Storm I net ham som en av sine ven
minnes ham med vakre ord. ner. 

håpe at den senere tids inn-
Fred er som kjent et tosidig begrep. Ingen har fred len- rømmeiser og oppblussende 

ger enn nabon vil, er derfor også et gammelt norsk ordtak. diskusjon omkring disse pro
Når det er to parter Som står steilt mot hverandre, så kan I blemer kan føre til at det en
ikke den ene part skape fred alene. I d~li~ kan bli !r~d - o~ ikoke 

Vi . dømte NS-folk kan ikke alene skape fred i dette folk pa J~rd~n, sa lallfall-l vart 
og dette land. Det er oss som har lidt uretten. For selv om II eget an . 

i AFTENPOSTEN. Ellers har 
det vært pinlig taust i pres
sen. 

Wilhelm Rasmussen ble i 
1921 utnevnt til professor i 
billedhuggerkunst ved Sta
tens kunstakademi og har 
opp gjennom årene skapt en 
rekke billedhuggerverker 
som vil bli stående som mo
numenter over den døde 
kunstner. Palle Storm nevner 
skulpturene på Domkirken i 
Trondheim, Olav Trygvasson
søylen samme steds, statuen 

vi også på visse punkter og når det gjelder visse personer --o--

kan ha begått urett i sin tid, så har vi i sannhet so~et for Neste nummer 
det. Vi har alle vandret gjennom en verden av fangeleire, 
særdomstoler, fengsler og ruin. Mange av våre kamerater av FOLK OG LAND kom

mer 8. januar 1966. 
har måttet bøte med livet både direkte og indirekte. 

Det er den annen part som her må rekke hånden frem 
ikke med talemåter om at nå e r det fred, nå har d~ 
som led uretten avfunnet seg med samfunnet, og det er bare 
en «sekt» eller en «hard kjerne» igjen som krever mere 
enn dette å bøye nakken under urettens åk fortsatt og taust. 
For det at urettens kvinner og menn har skremt vettet av 
storparten av dem som led uretten slik at de ikke deltar 
i den kamp vi andre føler oss forpliktet til å føre for 
sannhetens sak, det betyr ingenlunde at de ikke mener de 
har l i d t urett. Alle de domfelte er enige om det. Og ikke 
bare de. Selv heimefrontorganet VG, som ellers halser efter 
de dømte «nazister» som en gal hund, bringer en helsides 
artikkel av Ragnar Kvam om Johan Vogts bok «Partisan 
på forpost» hvori det ganske oppsiktvekkende innrømmes 
at det er begått urett: 

«Meg har Johan Vogt gitt mest i sine essays og notater 
om problemer vedrørende Tyskland, vår okkupasjon, etter
krigstiden, rettsoppgjøret o. l. Når han sier at jus ikke er 
noen vitenskap, jubler jeg av fryd, - for en behøver bare 
å tenke på at sannhet ikke «bestemmes ved avstemninger». 
Til mine marerittaktige minner som nybakt journalist etter 
krigen hører de landssviksaker jeg ble satt til å referere. En 
bestemt dommer tillot seg f. eks. ustanselig å kommentere, 
kritisere og hudflette tiltalte for tiltaltes handlinger. Det 
var en fullstendig farse. Vogts notater om rettsoppgjøret _ 
og jeg tenker også på hans kollega Vilhelm Auberts essays 
om vårt rettsvesen - er overmåte viktige ting i et land, 
der dommerstanden en tid trodde seg å være noe annet enn 
vanlige mennesker. 

--0--

Regnbuen 

av Fredrik Il i Fredrikstad, 
monumental bysten av Fer
nanda Nissen i Oslo og den 
Eidsvollsøyle som skammelig 

Denne Marie Hamsuns her- nok ennu ikke er reist. Men 
lige bok er iår kommet ut i også i sine portrettbyster har 
nytt opplag i Fonteneserien. han ydet det fremragende. 
Det vil si til den meget popu- Palle Storm nevner bystene 
lære pris av kr. 11,50. Alle av Magnus Poulsson, Harald 
våre burde, for sin egen del, Stormoen, Olav Aukrust og 
eie denne skatt aven bok, og Bjørn Bjørnson. 
anbefale den videre. Den er I tillegg til disse arbeider 
makeløs. Griper en slik om vil vi for egen re~ning nevne 
hjerteroten at en overgir seg den vakre utform mg av fest
nådeløst. I plassen på S~iklestad, som ble 

En julepresent av klåsse. revet ned l 1945, og hans 
kjente byste av Vidkun Quis-

A. ling. 
--0-- Som så mange andre av vå

S Il Il III .. .. • • • • •• re fremste og mest nasjonalI bevisste kunstnere på de for
skjellige områder sluttet og
så Wilhelm Rasmussen opp Heirat 

Deutscher Kaufmann, sehr 
solide, arbeitsam und sport
lich, wunscht sich eine cha
raktervoIle, treue, blonde, 
blauaugige Fra u zwecks 
Hei r a t - ca. 40 Jahre alt. 
Zuschriften bitte mit Bild an: 

FOLK OG LAND (<<Deut
scher Kaufmann»), Box 3214, 
Oslo 4. 

l ............ . 

~Hr;kl;g 
god ;ul 

og et godt nytt år med ny 
fremgang for vår felles sak 
ønsker vi alle våre medarbei
dere, lesere og venner Takk 
for all hjelp og støtte i 1965! 

FOLK OG LAND 

--o-

Valget mellom 

kon gen og folket 

Nedenstående karakteris
tiske episode må være et funn 
for sannhetssøkende historis
ke forskere av typen Skod
vin - Riste, Hartmann: 

Fra redaktør Her man 
Smitt Ingebretsen 
mottok Aftenposten følgende 
som ble trykt i morgennum
meret 4. oktober 1945, side 3, 
spalte 1: 

«Jeg er blitt gjort opp
merksom på at det er blitt 
brukt i pressen et feilaktig 
referat av min fremstilling 
aven bestemt episode under 
juniforhandlingene 1940. 

Det j eg fortalte om episo
den var følgende: Den dagen 
en eller annen hadde funnet 
på at man skulle henvende 
seg til Kongen og be ham selv 
trekke seg tilbake, spurte 
Magnus N i Iss e n, som le
det forhandlingene, om par
tiene ville gi en sånn henven
delse sin tilslutning. 

Arbeiderpartiet :svarte da 
ja, Venstre svarte ja, og 
Bærøe svarte på Høyres veg-
ne nei. 

Der ble da en fullstendig 
polsk riksdag, og Alfred 
Madsen sprang opp og sa: 
«Det var det jeg visste. Når 
Høyre får valget mellom fol
ket og Kongen, så velger de 
Kongen.» 

Såvidt herr Smitt Inge
bretsens gjengivelse. 

En får jo si at det var en 
kostelig episode. 

Alexander Lange. 
--0--
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 18. DES. 1965 

RELATOR: MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSI(RIGEN To ganger to er lik fem 

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian. 

Det finnes ikke noe så tå- noe senere ville ha gjort av- il sagt kjeltringer av reneste 
En spesiell passasjerbuss alle kanter, og likel~des pelig og ufruktbart her i li- bikt for de verste forgåelser, vann. 

som stod godt maskert, tok sterkt bevoktet fr~ alle slde~ vet som hat. Vi kjenner en men nei, hatet ble holdt kun- 1984? Hvorfor ikke like 
med seg alle danseensemblets til alle døgnets tider, og VII person som opp gjennom alle stig oppe ved alle tilgjenge- godt 1965? 
medlemmer og tok i all hast to telegrafister oppholdt oss år samlet på fornærmelser, lige massepåvirkningsmedia. Orwell forteller hvorledes 
retning mot Kertsj. Jeg og der døgnet rundt .. D;t ~le I små og store, og som med Hat avler hat, sies det, og «Ministry of Truth» (Sann
Vera omfavnet hverandre og ikke tid hverken til a spIse usvikelig tålmodighet for- det ville ikke ha vært an- hetsdepartementet) «fikser 
gav hverandre et varmt av- eller sove, ~elegramm~r fulgte misdæderne og gjorde net enn rimelig at de forfulg- på» Historien ved hjelp av 
skjedskyss. Vi ønsket hver- strømmet ut <?g mn. <?g mm alt for å ramme dem. Det for- te skulle komme til å omfatte sine skandaleskrivere så den 
andre lykke til i håpet om å kamerat, Lomldze, og Jeg. satt taltes at han førte kartotek forfølgerne med det :nest dø- blir slik man der vil ha den~ 
få se hverandre igjen. I løpet trykket osammen. mens VI. u~- over alle mulige menneskers delige hat. Det er Ikke oss En person i unåde har aldrI 
av de fjorten dager som jeg førte vart arbeIde samtIdl~ Leben und Treiben med ho-I forunt å granske hj!=rter og utrettet noesomhelst av be
hadde opptrådt sammen med for å kunn~ holde orde~ sa vedvekt på svikt og forsyn- nyrer hos våre kamerater, og tydning. Hans livsverk må 
henne for de forskjellige mi- noenlunde l dette k~otIsk~ deIser. Når han var fornær- det er selvsagt neppe utpre- glemmes. Han skal ganske 
litære avdelinger på krigs- virvar. Vi stakk mat~)ltene l met - og det ble han lett for- get kjærlige tanker vi sender enkelt raderes ut. Ikke en lin
skueplassen, hadde vi opple- munnen un~er ~rbeldet. og di hans utrolige innbildskhet de selvgode «rettferdige», je om ham i avisene unntatt 
vet kjærligheten og hadde kjempet for Ikke a sovne mn. formelig innbød til å servere men vi tror dog at vi med selvsagt utskjelling, nedvur
nesten glemt av at det var Rett som det var rystet bun- ham spydigheter og stikkpil- noenlunde sikkerhet kan fast- dering, hån og spott. 
krig. kere~ under dr~nnet ay de ler - så stakk han øyeblikke- slå at de aller flest hyll~r de- Vi skriver fremdeles 1965 

Vi delte meninger og var kraftige detonasJoner. VI var lig ned i kartoteket for å un- visen: «Tilgi, men glem Ikke.» enda dette skulle foregå i 
skjønt enige om hvorledes vi klar ~)Ver at det ble foret~tt dersøke om ~er. ,:ar noe V:i kan neppe elske dem, det 1984. Fremtiden er rykket oss 
skulle' begge leve eller dø. kraftig: troppekonsentr~sJo- grunnlag for rIktig .a kunne vII vær~ over et menneskes helt inn på livet. 
Men nu har denne krigens ner pa alle o ~rontomrader. skade den formastelIge. Han evne. VI forakter forfølgerne, Orwell forteller at alle bor
galskap revet oss løs fra M~n den 55-ang~ marskalk levet så å si av og på. sin ond- men forakt er ikke det samme gere som det kan være den 
hverandre på en brutal måte, Fntz von Manstem, som fo- skap, og da ha~ pa sl~e ga.m- som hat. . . . aller ringeste grunn til å mis
og alt hva vi hadde sammen, restod.led:lsen. av den ltys~= ,le dage~ kom l. den sltuasJ.on Igjen kommer VI tilbake .tII tenke'for ikke å være loyale 
virker nu som en drøm og et offe~sIV pa Knm var ang at han Ikke aktivt ~unne ~m- George O r w e Il s uforlI~- mot Big Brother Staten blir 
blekt minne. fra t~lfreds med ~et som var. ne anvendelse for sm speslel- nelige «1984». Vi ser av aVI- overvåket av «Thought poli-

En militær lastebil stoppet Det mnløp m;ldmg~ tom. at le charmerende egenskap, falt sene at epigoner er ute. De ce» som er underlagt «Minis-
opp foran oss og tok oss med hank had~e rorster ed sme han sammen som en klut. har også oppdaget at frem- try of love» (Kjærlighetsde-
til hver av våre avdelinger. tys ek aVd' e. l~ger mT~1 . ru- Vi kom til å tenke på denne tidsstaten m å bære ut i bar- partementet!) 

. mens elvlsJoner. l gJen- k d' fId g b . t O t d t t lig-
Siden traff jeg aldn Vera mer 'eld hadde t skerne gitt psy opat a VI ~r e en, u- ane o' g a ag.ens. s a Overvåkingspolitiet! 

Det og ser henne bare i mine tan- gJf å utl:vere Odessa de ne vet for hVIlken gang, ger sa tett opp til ~lktaturet frie demokrati, ja. 
ker -Jeg ser ennu hvordan l? te om kom over et nummer av Bes- som overhodet mulIg. Er det . o o 

. . 'tt til rumenerne. Det vakte en t a Aftenposten hvor l'kke pa o tl'de at de gråter over Hvem blIr sa overvaket hun kom meg naIVe m en-. bl d Idd . emamm .? d t . Il 
årin imøte mens hun satte VISS uro ant e e en .e ~ hun i sin historieskriv~ing «den store seier for demokra~ Idag. Hv~r e~ e po e~le e gra~mofonplater med fugle- overko~J?andoelnl" og offlS~ sparker etter og tilsvmer tiet »som brakte dem rett ut l opprødrere. VI. yeltlfdlelt ~k;~, 

. .. o _ rene kntIserte a lansen me - d NS-folk den ensrettede undertrykkel- men et vet VI la a a 19 
sangimitasJoner pa grammo lom Rumenien og Tyskland. go e o' ? Brother idag ikke har loya-
fonen. De lo ved tanken på at «si- Bestar da hele verden.mest se. . lere undersåtter enn vi selv 

Hele vår divisjon gjorde, gøynere» skulle bli herskere av psykopater, og b~fmner Det er denne ensrettmg og våre kamerater. 
seg klar til de~ .forestående over byen Odessa. Så kom et det først nevnte nydelIg~ ek- som h?l?er det fordummende I «1984» blir den ulyk~7-
kamp og alle ':1 l. telegrafen telegram som bekreftet at seJ?plar av ~rte~ seg? l en hatet l lIve. lige som ikke av egen fri vIlje 
fikk det umatelIg travelt den berømte admiral for sov- vnmmel av lIkesmnete. I «1984» f~rteller forfatte- kan innse den soleklare sann-
mens overkommandoen dis-Ijetflåten, den 47-årige arme- Det ser så ut. o ren at samtlIge o«gode» bor- het i at 2 x 2 = 5 gjenstand 
kuterte angrepsplaner. F~a nier Ivan Stepanovitsj Isa- Menneskenes darskap er. ~ere hver da? pa et bestemt for langvarig, intens hjerne
alle kanter kom der stadIg kov, som hadde ledet forsva- pyramidabel. Istedetfor l 1945!tIdSpunkt rna forsamle se~ vask. Han stritter imot. Han 
meldinger om d~ .store be- ret av Leningrad, var sendt å nøye seg. med en symbolsk foran. TV-appa~atene for a henger ved den gammeldagse, 
givenheter som VI Ikke had- til Krim for å overta ledel- understrekmg avo" det de de.lta I «det daglIge hat». :vran forlengst umoderne fores til
de kjennskap til, men ba:e sen av svartehavsflåten. Det mente va~ F<;;tt, sa ga. de all, blIr da presentert .for bIlder ling at 2 x 2 = 4. Men ubønn
hørte om, mange uhygg~lIg skapte naturligvis glede in- fornuft pa baten o~ :rl~lt ut-I aven VISS G?ldstem som av hørlig knekkes han, motstan
redselsfu!le scener foregIkk l, nen overkommandoen. Moen løp for de mest pnmltIve og' speakeren blIr kalt erkefor= den brytes ned inntil endelig 
nu for vare øyne. det tydet likevel på at har- ukontrollerte følelser. Hund-I ræder og ove~øst ~ed spro den dag er kommet da han 

Det forekom oss som om· dere kamper forestod. retusener av bra, velmenende. gets v~rste mvekt~ver. o Og nesten med jubel i stemmen 
dommedag stod for dø:eno og I Men det var også dem ,som landsmenn ble forfulgt med 'I hans. tilhengere blIr hane~ kan erklære at 2 x 2 =5. Nå 
helvetes porter var blItt ap-r var temmeli kritisk innstil-! en ryst~nde tøylesløshet. Man , ~ed I støvlene -. de er lykke _ tro r han. 
net. Gud straffet menneske- g. skulle Iallfall ha ventet at de Jegere, opportumster og selv, Også v i er hjernevasket. 

d o. d t . d tte (Forts. sIde 15) " Il d 
ne ve a Jage em u le. VI erkjenner fu t ut en 
forvirrende kaos. Tusener av himmelropende forbrytelse 
tonn bomber og granater, vi begikk da vi i krigsårene 
millionvis av patroner ble forsøkte å holde hjulene i 
sendt. ut fra granatkaste~e og gang og redde våre lands-
maskmgeværer. TusenVIS av menn fra sult og hungersnød. 
hester og esler dro avsted Vi er klar over at det ikke 
med ammunisjon og matva- er noen tilgivelse for at vi 
rer til de kjempende sold~ter. hver på vårt felt kjempet inn-
Lastebiler. fulle a:r fr~ske bitt mot okkupantene for å 
tropper kjørte ut til kng~- bevare de nasjonale inter es-
skueplassen mens tusenVIS ser mest mulig intakt istedet-
av mennesker ble kastet ut I for å gjøre det eneste riktige: 
som kanonføde i dette histo- I å la de fremmede skalte og 
riens største blodbad. Hvor valte som de ville. Vi er idag 
store tapene av mennes~eliv oppriktig med på å rope: Le-
kunne være, var det Ikke ve demokratiet! Vi er endog 
mulig å få rede på, men bare beredt til å stemme på Høyre, 
under dette uvented7 flyan- det nasjonale folkeparti fordi 
grep gikk mange lIv tapt. vi dermed gjør vår plikt mot 
Meldingene gikk ut på at fra Big Brother. 
begge sider foregikk myrde- 2 x 2 = 5!! 
riene på løpende bånd. Bun-

Relator. keren hvor telegrafen var in
stallert ,var godt maskert fra Stridsvognene ble kalt tilbake mens infanteriet ble sendt til frontlinjen. --0--
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LØRDAG 18. DES. 1965 FOLK OG LAND 

ODD MELSOM: 

EUUE HOMO! 
Quisling «biograf» som når dybdene 

Benjamin Vogt: Mennes
ket Vidkun og forræderen 
Quisling. Aschehoug. 

han endog kaster tvilens 
stenk på slike ubestridelige 
kjensgjerninger som Quis
lings alminnelig anerkjente 
begavelse og hans arbeide 
som Nansens medhjelper i 
det humanitære arbeide. Og 
alt på basis av et flyktig be
kjentskap med Quisling for 
førti år siden! Han unnser 
seg i denne forbindelse ikke 
engang for å korrigere Nan
sens forord i en bok for å få 
det til å passe med det vren
gebilde han tegner av Quis
ling. 

Spesielt lurvete synes jeg 
hans omtale av Quislings 
økonomiske forhold er. I 
Vogts fremstilling er han 
nærmest et fullstendig mis
lykket individ som efter å 
være sendt hjem fra Russ-
land ikke kunne brødfø seg 

Den side av saken har vært selv og derfor tilslutt solgte 
- og blir - behandlet så ut- seg til tyskerne. Noen annen 
førlig her i bladet ellers at mening kan vel ikke Vogts 
det ikke er nødvendig å kom- detaljerte inntekts- og for-

Det er med stor ulyst jeg me inn på det her. muesoppstillinger ha? 
beskjeftiger meg med Benja- Det er da, som sagt, heller Dette er naturligvis like 
min Vogts bok «Mennesket ikke denne Vogts oppkok av forvridd og urettferdig som 
~idkun og forræ~eren quis- de gamle beskyldninger mot hele hans vurdering av Quis
lIng». Men, det rna vel t~l.. Quisling som fremkaller min ling forøvrig. Det faktiske 
. Ulysten skyldes na.turhgvls ulyst til å beskjeftige meg forhold er jo nemlig at Quis
Ik~e . det V?~t sk~Iver. om med dette nye bidrag til het- ling var knyttet til den nors
QUlslm~s polItIske sltuas~ons- sen mot Quisling. Den skyl- ke legasjon i Moskva - opp
vurdermg og de handlmger des den efter min oppfatning rinnelig i forbindelse med at 
som sprar:g frem fra. der: og ytterst lumpne måte det her Norge varetok de britiske in
senere hVIrvlet ham mn l ~n gjøres på. Vogt holder seg teresser i Sovjetsamveldet 
verdensomfattende tragedIe nemlig _ forøvrig i likhet da den diplomatiske forbin
hvor begivenhetene løp løpsk med Sverre Hartmann _ deIse mellom de to land ble 
og tok ma~ten ~ra mennes- ikke til de foreliggende avbrutt, men sendemann ur-I 
kene. Det lIgge.r l sakens na- kjensgjerninger, men lurver bye ønsket at han skulle fort
tur at vurdermgen av det under en «sjelegranskning» sette sin diplomatiske bane I 
som hendte og de mennesker han såvidt jeg forstår få el- ved legasjonen også etterpå. 
som kom i forgrunnen blir og ler ingen betingelser har for Imidlertid var. Quisling på 
må bli bestemt av .den si~e å kunne utføre, opp hele det tidspunkt blitt overb~vist 
en selv ble skyllet lla~d p.a. I Quislings liv, nedvurderer om at det . brygget opp til. en 
Ingen venter at en BenJam~n hans foreldre og hele slekt og verdenskrig mellom Sov]et-
Vogt med hans Londonfortid er så uhyre «objektiv» at (Forts. side 10) 
og utpreget anglofile innstil-
ling skal kunne yte krigs
propagandaens hovedskyte
skive Vidkun Quisling noe 
som ligner rettferdighet. Men 
når han under disse omsten
digheter ikke faller på at det 
kanskje hadde vært mest an
stendig å tie, så må man na
tur ligvis akseptere hans rett 
til å uttale seg i skrift og 
tale slik det burde være en 
selvfølge at også de med mot
satt mening fikk rett til. 
Hvorledes det er med dette 
siste viser hysteriet omkring 
engelskmannen Hewins' 
Quislingbiografi og det fak
tum at det ennu ikke er ett 
av de vanlige norske forlag 
som har villet eller våget å 
gi ut en bok som taler Quis
lings sak. 

Det er ikke min mening 
her å komme inn på de på
stander om forræderi fra 
Quislings side som Vogt gjen-
tar og understreker i sin bok. Ministerpresident Quisling mottas med militær honnør i Tyskland. 

SIDE 5 

Et annet bilde av 
Vidkun Quisling 

TIL SAMMENLIGNING MED «SAMTIDS

HISTORIKERNES» BIOGRAFIER 

I disse dager da hetsen mot Vidkun Quisling er sloppet 
løs igjen som aldri før og den ene «biograf» efter den annen 
legger frem for offentligheten sine vrengebilder av NASJO
NAL SAMLINGS fører, kan det være på sin pJass å gjengi 
noe av hva et gammelt NS-medlem for 11 år siden sa i et 
foredrag i Malmø. Vi gjengir med vedkommende NS-med
lems samtykke noe av foredraget med referat i en svensk 
avis som kilde: 

«For allerede fra begyn
nelsen å kunne gi et riktig 
bilde av Vidkun Quislings 
personlighet, vil jeg begyn
ne med å fortelle om en liten 
tildragelse fra den første tid 
vi møttes i 1930-arene. Jeg 
var den gang meget ung og 
entusiastisk og jeg hadde al
lerede i et par års tid, før 
han vendte tilbake fra sitt 
opdrag som Nansens med
hjelper i hungerdistriktene i 
Ukraina, ført en ensom 
kamp i presse og kringkas
ting mot den stadig tiltagen
de kulturbolsjevismen i vårt 
kjære, naive fedreland. Jeg 

følte allerede dengang at vå
re hjem og vårt samfunn var 
truet. 

Vi var beslektet gjennom 
giftermål innen familien og 
vi møttes derfor titt og ofte 
i familiekretsen. En dag lot 
det til at han for alvor hadde 
besluttet seg til å frigjøre seg 
fra alt og begynne sin egen 
ensomme kamp uten støtte 
fra noen av de bestående or
ganisasjoner eller partier. På 
dette tidspunkt hendte det en 
dag at vi atter møttes helt 
privat. Jeg stilte ham da føl
gende spørsmål: «Når den 

(Forts. side 10) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND 

Jul på østfronten 
Noen 

. 
mlnnner fra julen hentet fra 

Karl Holters bok «Frontkjempere» 

Det var kommet masser av Men de ble sørgelig skuf-
julepakker. Minst tre til hver fet. Jeg var like edru ved 
mann. Nappe var blitt over- slutten som ved starten. Nes-
flyttet til forpleiningen, hvor ten da. 
han hjalp Hegnar og Yngvar Men jeg hadde rustet meg 
med å fordele pakkene. til dysten med Bacchus ved 

J eg fulgte Hegnar ut til å fortære to esker sardiner i 
linjene med en ladning jule- olje og et digert stykke fet 
gaver. Vi hadde to biler ribbe samt skyllet ned en 
stappfulle, og dette var bare halv liter kruttsterk kaffe, 
en liten del av alt det som det var sikkert det som red-
skulle bringes rundt til for- det meg og dermed Norges 
legningene. ære. 

De hadde skaffet seg jule- Det var meget livlig i lei-
tre i hver eneste bunker, og Karl Holter, ren utover natta, og vi fikk 
de hadde både lys og pynt stadig visitter. Somme av de 
til å gjøre det festlig med. ter over meg selv og alle besøkende sa like ut, at de 

I mange av bunkerne var nordmenn i leiren, om jeg kom for å se om julemannen 
det radio som kunne føre gikk dukken. framleis var i live. 
klokkeklang og orgeltoner Da de forstod at jeg var i o Jeg forstod jo på mine kol-fra Var Frelsers kirke i Oslo fin form uten på noen som 
ned i de svarte jordhulene. legers miner og hentydnin- helst måte å kunne kalles be

ger, at de håpet og trodde, 
Tro om de ikke skulle ha jeg ikke ville klare ildprø- ruset, stirret de på meg med 

risengrøt og ribbe til kvelds. ven og sant å si hadde jeg, store, fo~undrede øyne. og 
I hvert fall var det skinke- g' t b ge l mente at Jernkorset og kngs-

t k Il d ' t k k me e an ane ser. f t· t k t bl'tt s e e er me IS er a er. Jeg måtte nemlig kost y- or Jenes e orse ,var l 

Det er gått meg hus forbi mere meg som julenisse med ut~elt for langt rmgere be-
hva vår egen hamburger- t l l t k' I dnfter. 
kokk vartet opp med jule- opp ue og ang s Jegg og O d t k d o h 
kvelden, og jeg tror ikke vi fulgt av to mann med slede tt ~ e an e samen a 
smakte på maten hans, for vbandre :undlt til. hver enedste re E~· var uheldig. Det var en 
d t . k l' dt' unker l for egnmgen og e- 'd l' t' k k'b t f e var Vlr elg. mye go l ltd d 'kk . h d ung l ea IS IS S n en ra 
d k .. e u enevarene VI a - . . 
epa kene VI fIkk fra Norge. d fOtt' . l fIlRIga som het Turklss.Han 
Pakken fra frontkjemper- heat ~ ~d egave ra a er holdt svulmende taler for oss 

kontoret var storartet og ens øyoes ~ hO. t b krom det storgermanske felles-
f 11 gIver enes e un e k 
or a e. . måtte julemannen tømme et s ap. o . 

I dem var det SJokolade og t t l l'k o od' l Gutta svor pa at de kJem-
tobakk og sigaretter - nors- fS ord gt~lSSt dl ør pa dg JU pet for at Norge skulle bli 
k . tt h l or e Ise eværen e. f . 'kk f t e sIgare er - og en . a v I enkelte bunkere ville ntt, og ~ e or noe s orger-
flaske Lysholm eller LøIten h t k' k mansk nke. 
for å nevne det viktigste. ver enes ~ :nan~t ~ ~eng: Og det tok vi en dram på, 

I andre pakker var det syl- tme~, mt eDn te ne o e Je l' a og heiv ut Turkiss. 
t t . l b kk l 11 a Imo. e var sa sanne 19 J .. t f' t' l 
e øy og JU e.a ese er mere enn nok som det var. o, VI 1 e. appen eIre ~u 

pølse og hermetikk og annet Att b kOtt . g b eftertrykkehg, det skal Jeg 
godt. Og naturligvis kjærlige ken un ~~e magI e Je l" e; hilse å si. 
brev. sø o:t ~g ~ en t~S b ~Øs Gutta ute i linjene kunne 

Det var mange pakker som maS o edJet g ø~kmke t~l o Uu nd · nok ikke i en avstand av syv . a e var l e l a n-
mgen bestemt adresse hadde t d t f t . g a hundre meter fra russerne 
eller navnet på en som ikke ~es ?ver, ad reg kørs ~.rv ~ ture jul på den måten. 
lenger var her. De ble delt hallJegb enk elf omk ~ koar- Gutta måtte trampe sine 

t d l ddt k · P o ' a (un eren or ngs - d Il t o o t 
u ve o re nmg. a mm d t) f 19 d I sure run er e er s a pa pos 
part falt en pakke fra en Lil- resPGo~ en ene valr ø kenk e : i tredve graders kulde i dag 
l h d O l d « l meg en rea nors a e- Il 
e ammer ame, en s o ame 'tt t'l o bl' k 'tt d f som e ers. 

(h' f l It' . VI l a l VI en or- Sl'kt ttf d' k VIS .or ove se s o l aVIsen dømte søtsmaken med!» . l er ure er 19, an en 
mens Jeg skrev dette) og fra BOd Ob t f"h r n Sl. Og selvsagt er det urett-

l 't 'k' l d b a e ers urm u re e f d' V d ttf en l en pl e l en sør an s y. Ob h f"h f 19te er tg. er en er ure er-
Vi gledet oss som unger. og el:sc ardu .rerend u g dig. Har du aldri lagt merke 
V· k' k d person 19 me l run en o '1 d ? 

l ngs orre spon enter o o t' 'kk k Ik t ti et. 
fikk dessuten attpå kjøpet en pasa a ie~ ~ egs;t f e h~nd Vi fikk hønsekjøtt til mid-
hollandsk julepakke, for hol- nt,al , oog g e eg gS; Pda or ang dag første juledag. Det hus-

o o I l a se me a ne enom o 
lenderne hadde fatt sa mange h · (Forts, side 12) 
pakker, at de ikke ville be-I Jern. . 
holde alle sammen selv. 

Dette var også standard
pakker med skrivesaker og 
såpe og litt knask. Jeg hus
ker spesielt en tredjedels 
flaske schoedamer og en ro
man, samt en kortstokk. Den 
inneholdt bare 32 kort. De 
kaster småkorta i Holland. 
De er ikke knuslete slik. 

Men det ventet meg et 
overmåte vanskelig og an
svarsfullt verv. Et verv som 
stilte nesten umenneskelige 
krav til min maskuline st yr- " 
ke og utholdenhet, og som 
ville bringe skadefro. hånlat-

LØRDAG 18. DES. 1965 

dikt 
AV KRISTEN GUNDELACH 

(Fra hans «Utvalgte dikh>, på Dreyers Forlag 1961) 

FLYKTNINGENE 
Blant kjentfolk med ukjennelige mmer 

tok de tilbem før bomben blåste vekk 

det lille hjem med Jmilende gardiner, -

Alt deres eie bar han i en sekk. 

Med tåreløse øine, stive trekk 

hadde de sett all verden bli ruiner, 

Palasser, kirker rase i laviner, 

Nu holdt de rast ved bredden aven bekk, 

Med valen ro han tok av sekken opp 

en kniv, en brødskalk, sin og hennes kopp, 
de pene koppene, så gammelt kjent 

fra søndagsmorgners fred - med ornament 
av roser, slynget yndIg i guirlandre -

Da skl'ek de høit og hulket hos hver.cmdre, 

DOMEN STOD ENGANG REIST -
I 

Domen stod engang reist der kveget tråkker, 

og hist og her en stump av søile rager. 

Av kuplen krontes de i hine dager 
da lykken klang fra kampanilens klokker. 

Uoverkommelig (skjønt tanken lokker) 

.!! reise den av gruset! - A, men fager 

var kuplens mosaikk! Tilblods jeg plager 
de stakkars fingre, graver frem små brokker, 

bl.!!, gule, røde, - Men hva nytter dette? 

Selv om jeg grov dem frem av gruset alle, 
og ingen manglet, hvordan sammensette 

det høie billed som blev knust i fallet? 

Selv i min sjel er paradiset splintret 
og bare lengselen har overvintret, 

Il 
U overkommelig! - javel, jeg vet det! 
Men se med efeu skjuler jo naturen 
at brutte søiler, kronet av asuren, 

har fJtt sitt marmor skadd av vind og væte, 

MOI! domen skal bli gjenreiJt.' - La meg lete 
og finne byggestenene til muren, 

ja, kanskje ,endog restene av skulpturen! 

Er lykken god fins hist og her en bete 

~ 

! 
~ 
\ 

i 
! 
i 
! 
~ 
.~ 

i 

I 

I 

I 
i 
! 
~ 

l 
av skjønnhet! Men ved fallet for de ilde ! 

~ de fleste, - Dels de knustes, dels slo revne! ~ ! Jvg mangl" bygg",,,,, .,avd"m vvnv. l 
~ De brutte søiler stJr der. Det er silde. • ! Jeg makter ikke bygge innen kveld ! 
; en katedral. Men kanskje et kapell, ~ 
~ ~ 
1~ ______________________________________ --1 
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LØRDAG 18. DES. 1965 FOLK OG LAND SIDE 7 

Rulle Rasmussen 
Johan Svendsen 

forteller om 

Om Christian Sinding, Cally Monrad 

og andre store nasjonale kunstnere 

Vår gamle venn og medarbeider fra FRITT FOLKS tid, direktør Rulle Ras
mussen, utga i 1941 en bok «Tutti Frutti. Minner og meninger om livet på 
scene og podium». I forholdenes medfør ble den dessverre lite kjent dengang, 
noe hverken boken eller Rulle fortjente. Direktør Rudolf Rasmussen ble som 
så mange andre drevet ut i isolasjon og død da «de gode» vendte tilbake. Han 
var da alt en gammmel mann og hadde ikke stor motstandskraft mot ond
skapens hær. Rulle ga dengang FRITT FOLKS redaktør tillatelse til å trykke 
av et av bokens avsnitt. Det ble av forskjellige grunner ikke til noe dengang, 
men han overfører hermed tillatelsen til FOLK OG LAND. Vi har valgt bo
kens avsnitt om den norske kulturhøvding Johan Svendsen: 

F b.~~~. 
/H.~ ... ~ 

! ~ 
...........,...,. ... ..,..,...,### ......... .,.,. ... # .... .,.I' .... ..,...,.".,..,. ... .,..,...,...,..... .... .,..,..,. .... #..,...,..,......,...,......,..,....."...,...,. .... ~ .... ..,...,........,...,.....,..# ... .,...,......!. te i seg en oppkvikkende li-

I tiden om 70-80-årene 
var byens kunstneriske liv 
sterkt konsentrert om Bank
plassen og «omegn». Der 
hadde man det gamle teater 
på selve plassen - like over
for ved Grev Wedels plass lå 
Logen, hvor byens konserter 
ble holdt og nede på selve 
«Festningen» var Gymna
stikksalen skueplassen for de 
mere populære musikalske 
og deklamatoriske oppvisnin
ger. 

J eg tumlet som gymnasiast 
flittig omkring der nede. Jeg 
studerte det kunstneriske liv 
både i og utenfor «kulissene». i· 
Om vår aftenene kunne det 
hende, at den unge gymnasi
ast våget seg der ned, han 
tok seg et avsides stående 
bord i teltet utenfor «Enge
bret» og derfra anskuet han 
det såkalte pulserende liv på 
det tradisjonsrike sted. Inne 
i selve kafeen kom det aldri, 
men gjennom vinduene kun
ne hans nysgjerrige og be
undrende blikk skimte stam
bordet med malerne brødre
ne Bergslien, Roll og Boll og 
den lille, bittelille organist 
Albrektsen, og bordet vis il. 
vis med alle skuespillerne 

Johan Svendsen. 

Utenfor den gamle Losjen. 

blant hvilke især Johannes le danske Peter Nilsen, helte
Brun gjorde seg gjeldende, skuespillerne Gundersen og 
ruvende og gemyttlig mens lsachsen og den alltid på ho
han skyllet det ene glass ned det rystende regissør Bucher. 
efter det annet - hva kunne Men det var især musikk
det være mon? - men han størrelsene som holdt til der. 
med det morsomme måne- De kom fra Loge-konsertene, 
ansiktet avspeilet alle i sam- fra prøvene, fra Sperati-mu
talen forekommende situasjo- sikken, militærmusikken som 
ner, Henrik Klausen med sitt under den innvandre de ita
guttaperka-ansikt, efter lienske kapellmester Paolo 
«Peer-Gynt»-suksessen byens Sperati spilte i den gamle 
favoritt, elskeren fra Grim- I paviljong nede på Festnings
stad, Hjalmar Hammer, Jo- plassen. Man kunne ved bor
han v. Ehrenpreis, skuespil- dene i «Sompa»s utekafe ofte 
leren Abelsted og alle de se de kjente musikeransikter 
andre. Men borte i «Sompa», Bøhn, som i mange år var 1. I 

den i Logens kjeller innret- fiolinist, Solberg 2. fiolinist, 
tede kafe med friluftsserve- mørk og elegant utseende, 
ring il. la «Engebret» var det fra Kristiania teaters orkes
også liv og røre. Der holdt ter, Grieg satt ofte borte i en 
en annen gruppe skuespillere krok og tok seg en biff, mens 
til under ledelse av den gam- Johan Svendsen hurtig sleng-

ten drink. Jeg beundret især 
den flotte og elegante Johan 
Svendsen. 

En formiddag, da jeg had
de forvillet meg nedover Kir
kegaten, oppdaget jeg, at det 
var et ualminnelig liv nede i 
«Sumpen». Det var prøve i 
Musikkforeningen som 
Svendsen nu hadde alene ef
ter et par år å ha delt den 
med Grieg. Musikerne vrim-

Rulle RasmIlssen. 

let alle steds ved bordene, det holdtes. Salen var omtrent 
lot til, at man hadde travelt 
med å spise sine smørbrød som nu. Kun gikk podiet i en 
og drikke sitt øl, hist og her halv,sirkel innunder galleriet, 
vanket det også en liten som trakk seg over fonden, 
«knert» til ti øre. Det var der ikke som nu var smak
pause under en prøve. Johan l~st og uarkitektonisk luk~et 
Svendsen kom sammen med tI.l med trelemmer. Gallenet 
Hennum og den tykke bassist gIkk med andre ord rundt 
J ehnigen med det store tve- hele salen. o 

skjegg. Svendsen gestikuler-I .Orkestret samlet seg pa 
te ivrig og demonstrerte på tnbunen, og Johan Svendser; 
en tenkt bass. Jehnigen rys- . sp~ang opp. Hvor. han sa 
tet på hodet, men somme ti_!stralende u.t: spenstIg og ele
der nikket han alvorlig og gant. AnSIktet vakkert og 
likesom samtykkende. Da lød uhyre uttryksfullt, et funk
der en heftig ringen, alle ~ende sor~ øyenpar, full av 
fløy opp fra sine bord _ pau- and. og VIdd. En mørk. mu
sen var forbi. De forsvant st~sJe dekket efter datIdens 
gjennom kafedøren. Som ved skIkk overleppen. Hele man
en innskytelse fulgte jeg ef- nen var elega~s~ og bevegeI
ter og løp inn i kjelleren, se. Han grep dlngentstokk~n, 
mørk og nokså ufremkom- hevet begge a~mene - Jeg 
melig. Opover en smal vin- beundret de fme sveven?e 
deltrapp famlet jeg efter mu- ~ender med de lange hVIte 
sikerne, kom opp i «Armigi- fmgre. Han slo an og straks 
raisalen» og derfra fant jeg bruste tone.ne fra orkestret. 
ad hovedtrappen inn til «den J eg vet Ikke om det var 
store Logesal», hvor prøvene (Forts. side 12) 

«Sumpen». 
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SIDE 8 

PROST QUISLING 
holder nyttårspreken 

Vi synes oppriktig talt ikke at kirkens representanter idag 

har så meget å si OH, og når det gjelder oss tidligere NS-folk, 
har vi også sterke bebreidelser å rette mot dem for å ha sviktet 

sin kristenplikt av politiske grunner. La oss da hente vår ny tt

årspreken hos en eldre representant for denne kirke, hos Vid

kun QuislingJ far, prost i Gjerpen, J. L. Quisling, som i 1909 

utgaven samling «Betraktninger over høimessetekster». 

Det nye år ligger for oss 
som et ukjent land. Ingen vet 
hva Gud har bestemt for ham 
i det. Det kan ligge meget 
for den enkelte i det, og det 
kan for manges vedkommen
de gå stille og jevnt hen, som 
mange år før har gjort. Det 
nye år kan bringe det som 
vi vil si er av liten betydning 
som nytt, men det kan også 
bringe oss det nye som blir 
såre alvorlig og betydnings
fullt. En eneste dag i det kan 
bli avgjørende for hele vårt 
liv, ja for tiden og for evig
heten! En eneste dag i det 
kan inneslutte for oss så 
unevnelig smerte og så stor 
en hjertesorg at vi aldri kan 
forvinne det alle de dage vi 
har igjen å leve. Det kan 
komme med et stort og uopp
rettelig tap. Det kan også 
komme med rik vinning og 
med rike gleder. 

La det komme som skal 
komme, men la det komme 
i Jesu navn! 

Vi får legge allting i Guds 
hånd og bede ham hjertelig 
om dette, at vi må ta både 
medgang og motgang som fra 
ham, og at vi må forholde 
oss således derunder at alt 
kan bli oss til evig vinning 
i Jesu navn. At det både er 
Guds vilje at vi skal gjøre 
så i alt, og at alt kan bli så
ledes for oss ved Guds makt 
i Jesu navn, det er en stor 
ting som er viss blant alt det 
uvisse. 

Foran oss ligger altså nu 
et nytt år. Tusener av øyne 
stirrer frem på det, tankene 
søker inn i det, ønskene flyr 
i flokker mot det, og hjerte
ne fy Iles også med angst og 
uro av det, likeså vel som 
med glade forventninger. Hå
pet er ilet foran inn og har 
alt begynt å bygge sine boli
ger i det. Mismotet er også 
gått foran og kaster opp sine 
graver der. Dog vet ingen 
hva han har der eller hva 
der venter ham, liv eller død, 
sorg eller· glede, fall eller 
oppreisning, fremgang eller 
tilbakegang. Men på dette 
tette forheng bak hvilket li
vets skuespill skal fortsettes, 
på dette forheng som ennu 
ikke er rullet opp, står Jesu 
navn i lysende skrift til et I 
trøstens tegn og til et frelsens 
håp for enhver som tror på 

Tekst: Luk. 2, 21. Første rekke. 

dette mektige og velsignede 
navn. 

Men navnet står der da 
også til en lov og en livs
regel, som enhver troende 
ydmykt vil bøye seg for. Når 
han ser på navnet, vet han 
at Gud som ikke sparte sin 
egen sønn, men gav ham for 
oss alle, også vil gi oss alle 
ting med ham, og han har 
den fortrøstning til Gud at 
dersom vi beder 'om noe efter 
hans vilje, så hører han oss. 
Jesu navn er både vårt håp 
og vår lov. Vi trøster på hva 
det gir, vi bøyer oss for hva 
det krever. Det vi ønsker og 
attrår å få i det nye år, må 
ikke være mot hans vilje. 
Det må ikke engang i vår 
uklare lengsel væremo~ hans 
vilje. Jesu navn står i meget 
med hensyn til våre ønsker 
som en lukkende bom· står 
for en bro. Vi må ikke ønske 
eller ville hva der måtte være 
hans vilje imot at vi skal få. 
Vi må kun ønske og attrå i 
Jesu hellige navn. 

0, hvor stor og mangfoldig 
er ikke den ønskeflokk som 
idag vil ile inn i årets nye 
land og finne sine attråede 
ting der! Mengden av dem 
søker dessverre sin del i den
ne verden og vitner om at 
sjelen kleber ved støvet i det 
meste den søker. Men Jesu 
navn vitner om hans selv
fornektelse. Han levet ikke 
seg selv og sin lyst til behag! 
Han var, fra han kom rede 
til å gjøre Guds vilje og 
glemme sin. Guds vilje først 
og Guds vilje sist! «Verden 
forgår og dens lyst, men den 
som gjør Guds vilje blir til 
evig tid.» At vi må gjøre 
Guds vilje det får da bli det 
store ønske, det innerste 
ønske, det at Guds vilje må 
skje ved oss og med oss og 
i oss, og alt mere enn før i det 
nye år. Vi må se på Jesu navn 
over inngangen til det nye 
år og øve oss i å bede til Fa
deren og Sønnen, til Faderen 
i Sønnens navn og til Sønnen 
selv, så som vi har lært i 
salmen: 

Synes noe meg å nytte 
og det ei behager deg, 
o, så la det fra meg flytte, 
gi kun hva der tjener meg! I 

Intet annet på meg spild, I 
gi meg deg og hva du vil! 

FOLK OG LAND LØRDAG 18. DES. 1965 

Med Siegfried • gJennODl bok-
jungelen 
(Forts. fra side 2) 

DE GAMLE KJÆ.RE TING 
Gorm Benzon: Antikvite
ter og snurrepiperier. 
Cappelen. 
Ada Polak: Antikvitets
boken. Aschehoug. 

Kjærligheten til gamle ting og 
sansen for antikviteter har vært 
stigende her i landet og skal tro 
om det ikke er en ubevisst reak
sjon mot den forflatede materia
listiske tid vi lever i. Folk søker 
om ikke annet så på denne måte 
tilbake til «de gode gamle dager». 
Et bevis på denne våknende for
ståelse er ikke bare de mange an
tikvitetsbutikker som efterhvert 
har dukket opp også her i landet, 
men også et stigende antall orien
terende bøker. Iår er det kommet 
to stykker. Den mest omfattende og 
største er Gorm Benzons «Antik
viteter og snurrepiperier», men 
begge to er meget instruktive og 
lettleste, rikt forsynt med orien
terende illustrasjoner. De må da 
også være en aldeles utmerket gave 
til folk som har interesse for disse 
ting. Sans for dem får de av begge 
bøker, som gir greie innføringer 
både i stilhistorien i sin alminne
lighet og i de mange detaljer når 
det gjelder vurderingen av antikvi
teter. 

DEN NORSKE KIRKES SVIKT 

Philip Houm: Mannen fra 
Nasaret og Den norske 
kirke. Aschehoug. 

Denne bok er blitt en av årets 
bestsellere og det er i det hele 
tatt påfallende i hvor høy grad de 
religiøse spørsmål trass i alt in
teresserer folk i denne materialis
tiske tid. Det var vel ikke rare 
kristendommen en ventet seg av 
den venstreradikale foregangsmann 
Houm, men i så henseende synes 
jeg en blir behagelig overrasket. 
Riktignok angriper Houm den 
norske kirke, men det later til å 
være på det i og for seg redelige 
grunnlag at den ikke «følger med 
tiden». Den trekker ikke de nød
vendige konsekvenser av det som 
har skjedd i forskningens og 
tenkningens verden, sier Houm. 

Naturligvis har Houm rett i at 
kirkens tjenere idag - som de 
forøvrig altid har vært tilbøyelige 
til å gjøre forveksler sin religions 
symbolsprog med faktiske realite
ter. Det kommer vel av at de som 
Houm forsøker å forstå de imma
terielle begreper med vanlig ma
terialistisk tankegang. Fornuftens 

Og fullfør din gode vilje 
i og ved meg natt og dag, 
så skal ingen nød meg skille 
fra å elske ditt behag. 
Hjertet legger dette til 
midt i døden: som d u vil! 

-o--

utga han som kjent en bok som 
ble noe aven suksess og som inn
bragte ham Melsoms litteraturpris 
som gis til bøker som egner seg til 
massespredning. Boken het «Over 
alle hav». 

Også den annen reiseskildring 
er noe utenom det vanlige. Ver
densjournalisten H. V. Morton vil 
jo være kjent fra tidligere, bl. a. 
fra bøker om Palestina. Arets bok 

D~~:;iii~~~~~~~~ J er om en reise i Nord-Italia og vi 
I følger ham over Verona til Vene

verden er nu engang ikke det zia og videre til Assisi. Bedre rei
samme som troens og de symbo- se fører enn Morton kan en vanske
ler som de forskjellige religioner lig få, Vi ser alt med hans øyne, 
bruker for å åpne troens verden menneskene, det vakre landskapet, 
for menneskene må få stå som de byene og kanskje aller mest de 
er uten at det klusses ved dem en- skjønne' kunstskattene. 
ten av kirkens materialistiske tje- Begge bøker være anbefalt på 
nere eller av Philip Houm. Det det beste. 
finnes nemlig like lite noen sann 
Dagblad-kristendom som noen 
Hallesby-kristendom. De er på GJENNOM PALESTINA MED 
hver sin måte bare utslag av ma- SPLINT I ØVET 
terialistiske tendenser. 

Det som imidlertid er mest for
stemmende ved kirken idag, den
ne statens trofaste håndlanger, er 
dens mangel på kjærlighet, og her 
er det ikke bare Hallesby og hans 
efterfølgere som har sviktet stort, 
men like meget den Berggrav og 
hans efterfølgere som vel står 
Houm nærmere. Det mest rystende 
eksempel på det fikk man i kir
kens hårreisende opptreden fra 
1945 og utover. 

Houms bok er imidlertid vel 
verd å lese. Den reiser mange in
teressante problemer og det er hel
ler ingen skade å drøfte kirkens 
symbolsprog så lenge en er klar 
over at det er et symbolsprog det 
dreier seg om og at dets verdi også 
ligger i tradisjonen. 

FUNN FOR DEM SOM LIKER 
REISESKILDRINGER 

Arthur Klæbo: Ev.entyrhav. 
Lutherstiftelsen. 
H. V. Morton: Fra Venezia 
til Assisi. Lutherstiftelsen. 

Lutherstiftelsen har iår sendt ut 
to reiseskildringer i absolutt topp
klasse. Det er i det hele tatt be
merkelsesverdig hvorledes dette 
forlag har utvidet sitt interesseom
råde uten å gi avkall på noe av 
den høye målsetting. 

Kringkastingskåsøren Klæbo 
trenger vel egentlig ingen nær-

Signe Pedersen: Der Mes
teren vandret. Filadelfia
forlaget. 

Pinsevennmisjonæren Signe Pe
dersens bok fra Palestina er en 
god og nøktern skildring av besøk 
i Palestina. Hun følger Jesus på 
hans vandringer slik de er frem
stillet i Bibelen og gir oss også 
glimt fra apostlenes reiser med 
evangeliet. Alt dette er vel og bra 
og er noe som naturlig nok interes
serer alle som har fått en kristen 
oppdragelse. Men forfatterinnen 
har tydeligvis en splint i øyet når 
hun skildrer de rent politiske for
hold i dette omstridte land idag. 
Hun ser alt gjennom den zionis
tiske propagandas briller og gir 
såvidt vi kan forstå en helt mis
visende fremstilling av bakgrun
nen for striden mellom de inn-
vandrede jøder og araberne som 
hadde dyrket og eid landet i etpar 
tusen år minst. Jeg forstår heller 
ikke personlig hvorledes folk i den 
grad kan bli bokstavdyrkere i de 
gamle jødiske skrifter at de ut fra 
et kristent syn har større sympati 
for den jødiske tro som absolutt 
forkaster Jesus og alt han stod for 
enn for den muhamedanske, som 
dog godtar Jesus som profet. Vel, 
boken er iallfall god til å bli klok 
av både på den ene og den annen 
måte. Den har en rekke gode bil
der fra de hellige steder. 

mere presentasjon. Hans lune for-
tellermåte og hans velpleiede sprog PROFESJONELLE «NAZ!>,· 
har forlengst sikret ham populari- • SKILDRERE 
tet i. alle kretser og han beveger I Roger Manvell og Heinrich 
seg lIke elegant på trykk. Iår føl- Fraenkel: Julisammensver-
ger vi ham på streiftog i Japan og gelsen. Aschehoug. 
Australia, med korn til Russland I . .. 
og gjennom spennende opplevel- Her hJe~me ha~ VI som. kjent 
ser i storm og stille til sjøss og til endel.så å Sl pr~f~sJonelle ~kddrere 
lands. Og det som kanskje vil in- av VIdkun 9Ulslmg. I dIsse her
teressere våre lesere enda mere: Irers sanne hjemland, England, er 
han tar oss også med på en tur ~et. etpar. forfat:ere s.om. har spe
rundt omkring i det gamle Noregs- sialIs~rt seg pa skildnnger av 
veldet på den nordlige Atlanter- «nazI»størrelser. Den ene er en 
havs rute, over Færøyane, Shetland, kj~nt filmmann, Roger ~anvell, 
Irland, Island og til Grønland. I hVIS herkomst er oss ukjent, -. og 
Klæbo har sine nasjonale instink- den annen er ~raenkel,. som reIste 
ter iorden og han er også et used- fra Tyskland I 1933 tIl England 
vanlig hyggelig reisefølge. Ifjor I (Forts. side 13) 
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Slo Thorfinn Karlsevne seg ned i New York? 
På interessant oppdagelsesferd med 

Tornøe vikingenes spor på deres 

kaptein J. Kr. 

Vinlandsferder 

Var sagaenes Straumsey Manhattan Island? 

Columbus». Han har skritt 
for skritt fulgt sagaenes be
retninger om de nordiske 
oppdagere og mener å ha 
slått nøyaktig fast hvor de 
steder sagaene beretter om 
ligger. Han har selv besøkt 
disse steder og han mener å 
kunne slå fast at sagaenes be
retninger på ingen måte er 
fantasifostre, men for største
delens vedkommende er på
litelige reisebeskrivelser ved 
hvis hjelp en idag kan ta seg 
frem til de første bosettinger. 

Tornøe mener at det gam
le Helluland er Baffin-Iand, 
at Markland er den søndre 
del av Labradorkysten, samt 
New Foundland, idet vikin
gene trodde at de var sam
menhengende og at BeIle Isle 
str. var en fjord. VINLAND 

b,u" .. .,,, - L'.tr/R l(aUaeS og Lezv r:.zrzksson.r høvdznges,ete på Grønland, var da kystlandet fra Nova 
Scotia til Norfolk. hvorfra også den ekspedisjon som her omtales dro ut. 

Holder dette stikk, så var 
det de nordiske menn som 

Den gamle strid om hvor- jord. Det det kunne råde noen opdaget ikke bare Amerika 
vidt det var Columbus eller uklarhet om var hvorvidt rent generelt sett, men de slo 
Leiv Eiriksson som først fant dette funn av den nye ver- seg til og med ned på Man
Amerika går lystig videre i den førte til en fastere og hattan. Sagaens gainIe·'Iill' ..... · :0:_ 

USA og i dette besynderlige mere langvarig nordisk bo- larnes (Kjølnesset, hvor Leiv 
samfunn, som mange mener setting der. De funn som er Eirikssons bror, Thorvald, 
like godt kunne vært uopp- gjort av Helge Ingstad på reiste kjølen av sitt forliste 
daget, har striden faktisk fått New Foundland synes imid- skib som et landemerke) er 
politisk betydning. Det la- lertid å ha slått også dette ifølge Tornøe det nuværende 
tinske innslag i den ameri- fast med sikkerhet. Cape Code sørøst for Boston, 
kanske menneskegrøt holder D t 'It o L' E"k L' B d' (h h k l e var a sa elV lrI s- elvs u lr vor an o 0- Gokstadskibet. En slik kjøl var det Leiv Eir;ks.rons bror reiste sem 
hårdnakket på Columbus, son som oppdaget Amerika. niserte) stedfester han til o • 

mens det skandinaviske like La det være slått fast. Men Falmouth og sagaens landemerke pa KJalarncset, som Tomøe hevder er Cape Code. 

begeistret sverger til Leiv h vor var det de første STRAUMSEY er simpelthen I 
Eiriksson. Selv den ameri- nordboer gikk iland? Var det Manhattan! land?» I denne bok behand
kanske visepresident Humph- på New Foundland som Ing- Av spesiell interesse er det Iler han disse s?lobservasjoner 
rey er innblandet i denne stad synes å mene, eller var å notere seg at Tornøe, som rent matematIsk. 
strid - på skandinavisk side. det lenger sydvestover. går meget grundig til verks, Det var Leiv Eirikssons 

Her hjemme er vi natur- En energisk og overbevi- også bygger på de solobser- slektning; Thorfinn Karls-
ligvis ikke så opptatt av stri- sende forsvarer av det siste vasjonerLeiv Eiriksson tok, evne som på sin Vinlands
den i USA, for vi vet jo at er J. Kr. Tor n ø e, som blant og som nevnes i sagaen. Han reise kom til Straumsey slik 
det er dokumentert utenfor andre skrifter nylig har ut- påberoper seg her også vår det berettes i Hauksbok. 
enhver tvil at det var våre gitt en bok på universitets-,gamle venn og kam, pfelle dr. Tornøes bevisføring for at 
nordiske frender som først I forlaget «Early American Almar N æ s s som i 1954 Straumsey virkelig var Man
satte foten på amerikansk History. Norsemen before utgaven bok «Hvor lå Vin- hattan Island skal vi ikke 

.. ' 
0,° ••••• 

.. ' ':::::::::::""'''T 
•• -::::: •• :.: ........... 0,0 

.......... 
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komme nærmere inn på her, 
vi henviser i så henseende 
interessenter til boken (som 
riktignok er på engelsk), men 
vi har på henvendelse fått 
forfatterens tillatelse til å 
gjengi litt av det han ellers 
forteller om de første hvite 
menns opphold på Manhat
tan Island . 

«Lang Island Sound har 
utseende aven fjord, men 
avsluttes ikke som en fjord 
må gjøre, og er i virkelighe
ten et sund som fører inn til 
New York havn. Men vi kan 
lett forstå hvorfor sagaskri
veren bruker ordet «fjord» 
om det, siden bare East River 
skiller Bronx fra Queens, og 
Lang Island fra Manhattan. 
Sagaen lyder derfor sannfer-

dig når den beskriver hvor
ledes landet da de seilte inn 
gjennom Long Island ble delt 
opp i flere viker. Flere slike 
bukter finnes både på Long 
Island og på fastlandet 
(Queens og Bronx). Beretnin
gen i sagaen svarer meget 
godt til det område som dek
kes av den moderne New 
York City. 

Området ved New York 
havn er bemerkelsesverdig 
for dets mange sund (strau
mar). Først har vi det som 
går fra Lang Island Sound til 
Manhattan, og dette deler 

(Forts. side 11) 
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Eeee Homo (Forts. fra side 5) I Et annet bilde 
samveldet og den vestlige I forræder som den de har gitt 
verden. Han tenkte seg vel uttrykk for når det gjelder 
da nærmest England som Quisling. Selv i de aller siste 
vestens hovedforsvarer. I en dager er det kommet en bok 
kommende krig mellom stor- aven ledende tysker fra 
maktene regnet han det som Det tredje Rikes tid, davæ
sikkert at også Norge ville rende stedfortredende riks
bli blandet inn, og under pressesjef Helmut Sil n
disse omstendigheter fant der man n, hvor han også 
han at det var hans plikt å nevner Quisling. Boken heter 
vende tilbake til fedrelandet. «Deutsche Notizen 1945-
Sendemann Urbye forsøkte å 1965», og er kommet på 
overtale ham, men forgjeves. Druffel-Verlag. (Kan bestil
Fru Quisling fortalte meg les gjennom FOLK OG 
forøvrig ved en leilighet at LANDS BOKTJENESTE. -l 
også hun inntrengende bad Pris kr. 40,- innbundet.) I et 
ham om å fortsette sitt ar- dagboknotat for 30. januar 
beide i diplomatiet, men han 1945 omtaler han Quislings 
hadde da svart henne at ef- siste besøk hos Hitler, og vi 
ter at han nå hadde gjort en gjør noen utplukk: 
stor innsats for hen nes 
land, så ville hun vel ikke «Under hele hans løpebane 
nekte ham å gjøre noe også beskjeftiget bekymringen for 
for sitt eget. Og det kunne Sovjetsamveldet ham og det var 
jeg jo ikke godt si noe mot, også denne hans kritiske inn
sa fru Quisling. Motivet for stilling som førte ham over på 
at han oppgav sin karriere i vår side. Bortsett derfra er han 
diplomatiet var altså det en imponerende fremtoning, en 
samme som da han oppgav slik en som man i leseboken fo-
sin militære karriere: ønsket restiller seg germanerne da de 
om og viljen til å gjøre en veltet det romerske imperium. 
innsats for mennesker som - - -
var i nød og fare - spesielt Stikk i strid med den allierte 
da naturligvis hans eget folk. 

Benjamin Vogt fremstiller 
Quisling som en slags liten 
lumpen tyv og kjeltring, som 
når det gjaldt å forherlige 
seg selv løy så han tilslutt 
trodde det selv, og som det 
i det hele tatt var svært lite 
å samle på. 

Nå må en naturligvis spør
re seg selv hvem denne Ben
jamin Vogt så egentlig er som 
føler seg kallet til å avsi slike 
knusende dommer over and
re både når det gjelder ka
rakter og samfunnsmessig 
innsats. Personlig vet jeg 
ikke annet enn at han er 
sønn aven londonsende
mann, og det er jo i og for 
seg ikke egentlig noen kvali
fikasjon i denne sammen
heng. Men det er jo mulig 
det er min feil at jeg ikke 
er oppmerksom på innsats 
fra Vogts side både før og 
efter verdenskrigens tid som 
gjør ham kompetent som 
dommer. I så fall ber jeg om 
unn sky ldning. 

Det er også høyst påifal
lende at denne Benjamin 
Vogt kommer til stikk mot
satte resultater av alle andre 
enn Quisling-sakens aktor, 
Annæus Schjødt, når det 
gjelder bedømmelsen av 
Quislings karakter og heder-! 
lighet. 

Mens Vogt påstår at Quis
ling var en betalt forræder 
og spion, så sa general J odl 
under det brutale forhør ~ 
Nilrnberg at han ikke kunne 
forestille seg Quisling i rol
len som betalt spion og det 
samme har jo en lang rekke 
andre tyske vitner sagt. Jeg 
kan da knapt tro at tyskere 
i ledende stillinger ville ha 
en slik respekt for en kjøpt 

propaganda, som i årevis nes
ten fanalisk har stemplet ham 
som symbolet på en «forræder», 
er Quisling også i forbindelse 
med oss en meget hårdnakket 
nordmann. Visselig kan henvis
ninger fra hans side om de den
gang planlagte engelske landin
ger i 1940 ha bidratt til at vi 
kom engelskmennene i forkjø
pet. Men det var ikke noe «for
ræderi mot Norge». Quisling 
var hverken moralsk eller po
litisk forpliktet til å bevare en
gelske hemmeligheter. At han 
betraktet Tyskland og ikke Eng
land som europeisk beskyttelses
makt kan ha påført ham lon
donpressens hat, men rett had
de han dog. 

Sannsynligvis har man samtalt 
med Quisling om tilbaketrek -
ningen av flere tyske divisjoner 
som vi nu nødvendig trenger. 
Han på sin side la åpenbart 
vekt på ved denne anledning 
nok engang å få bekreftet hva 
der allerede tidligere flere gan
ger var blitt ham forsikret. I det 
igår offentliggjorte komunike 
heter det: «Der Fiihrer bekref
ter påny sin i september 1943 I 
gjennom rikskommissær Terbo
ven allerede bekjentgjorte be
slutning at Norge efter den 
seierrike avslutning av den eu
ropeiske skjebnekamp skal gjen
opprettes i full friht og selv
stendighet med overtagelse av 
de forpliktelser som vil komme 
til å påhvile den norske stat av 

. den felles nødvendige sikring 
av det europeiske folkefelles
skap.» 

Og det er ikke bare tys
kerne som ser annerledes på 
Quisling enn sjelegranskeren 
Vogt. Quislings gamle kolle
ga og tidligere venn - den 
første han besøkte da han 

vendte tilbake fra Russland 
- general Halvor Han s
son sa i sitt vitneprov i ret
ten om Vogts småkjeltring: 

«Efter min mening, og jeg 
tror alles mening i Staben hvor 
vi kjente ham godt, hadde Quis
ling en meget høy moral. Jeg 
vet aldri at han har begått 
handlinger som kan betegnes 
som umoralske - tvertimot. 

Min oppfatning av Quisling -
- var at han var meget nøk
tern i pengesaker, og meget he
derlig i så måte.» 

Det er ikke underlig at fle
re av vitnene i Quislingsaken 
efter å være blitt presentert 
for det vrengebilde Annæus 
Schjødt som aktor gav av til
talte - det som nu er blitt 
understreket og utvidet av 
Benjamin Vogt - understre
ket at dette var en helt an
nen person enn den de kjen
te. Blant annet sendemann 
Urbye uttalte seg slik. 

Men den noble sjelegrans
ker Vogt er ikke i tvil. Han 
har dommen fiks og ferdig, 
og bortsett fra litt småkran
gel om den kommersielle ut
nyttelse av den døde NS-fø
rer applauderes det både i 
presse og kringkasting for 
denne nye bedrift. 

Jeg kan dessverre ikke del
ta i applausen, heller ikke på 
Albert Wieseners utflytende 
premisser - tiltross for at en 
vel ikke godt kan regne meg 
blant .det de kaller «helgen
dyrkerne». Det kan heller 
ikke være noen grunn til å 
gå nærmere inn på Vogts 
selsomme åndsprodukt. Vi 
nøyer oss med denne avslø
rende sluttreplikk hentet fra 
boken og skulle anta at den 
i tilstrekkelig grad avslører 
verdien av Benjamin Vogts 
objektivitet og dømmekraft: 

«Dette var og må fortsatt bli 
dommen over Quislings forræ
deri, men riktignok aven 
grunn som Høyesterett ikke 
kom inn på. Troskapen mot 
dem som lovlig representerer 
land og folk, kan ikke forlan
ges «Absolutt og uavkortet» hvis 
disse myndigheter selv begår 
forræderi eller handler i strid 
med folkets rettsfølelse. 

Hadde ikke den norske re
gjering i tide kommet til hek
tene og hadde summet seg til 
å gjøre motstand - det stod og 
vippet - hadde man neppe 
kunnet dømme motstandsbeve
gelsens folk for landsforræderi 
hvis de hadde tatt opp kampen 
på egen hånd.» 

(Forts. fra side 5) 

dagen opprinner, herr Quis
ling, at De kommer til å sam
le de norske menn i vårt fed
reland, kan jeg da få være 
med og samle de norske kvin
nene? Hva må jeg da gjøre 
for å lære mere og hvilke 
studier bør jeg gå inn for?» 
Da smålo han bare, men 
svarte samtidig dypt alvor
lig: «Det det først og fremst 
gjelder er å arbeide på seg 
selv!» 

Allerede som barn var han 
meget ømhjertet og idealis
tisk. En dag da han kjørte 
hjem fra kirken sammen med 
sin mor - de bodde den
gang i Telemark hvor hans 
far var prest - sa han plut
selig til sin mor: «Du mor, 
når jeg blir stor, vil jeg være 
prest og preke Guds ord om 
søndagen, men om hverdagen 
vil jeg være lege og helbre
de syke.» 

Han var besjelet aven in
derlig lengsel efter å få være 
en velgjører for menneske
ne. Men det er ikke alltid vi 
mennesker får lov til å ar
beide med det vi selv har 
mest lyst til. Gud har kan
skje bestemt oss for andre 
oppgaver allerede før vi fø
des inn i denne verden. Det 
skulle også vise seg at Quis
lings kall ble mere krevende 
og farlig enn det han selv 
hadde tenkt seg og drømt om 
i barndommen. Likevel mer
ket man alltid dette religiøse 
drag i hans karakter i alt 
han befattet seg med. Jeg 
husker godt at det av og til 
hendte i de første kampårene 
at en eller annen enten i 
skrift eller tale forsøkte å slå 
ned på kristendommen. Slike 
tendenser forhindret han all
tid med hård hånd. 

tanke lå bak den kamp han 
førte for Norge, ble motstan
den og løgnen så stor og hår
reisende. 

Vi ble under okkupasjonen 
oppfordret til å åpne våre 
hjem for en del tyske solda
ter, offiserer og sivilperso
ner, både menn og kvinner 
som gjerne ville samles til 
bibelstunder i private hjem. 
For oss som var «utstøtt» av 
den norske kirkefrontens til
hengere, var dette en Guds 
gave og en stor trøst og hjelp 
i vår påtvungne isolasjon. 
Blant disse tyskere var det 
ikke bare nasjonalsosialister, 
men alle talte likevel godt 
om Quisling. En av deres 
prester sa engang til meg: 
«Vi føler en sterk tillit og 
kjærlighet til Quisling, fordi 
vi vet at han vil hjelpe oss 
til å bevare kristendommen 
i Europa.» 

Det hendte noe under 
Quislings siste dager i fengs
let, som jeg mener bør be
rettes og som jeg gjerne øns
ker at hele verden skal få 
vite. En dag, en kort tid før 
han ble skutt og efter at 
dødsdommen var bekreftet 
og benådningssøknaden av
slått, fant man plutselig en 
plakat oppklistret i under
grunnsbanen i Oslo og et par 
andre steder. På denne pla
katen sto følgende: «Blir 
Quisling skutt, skal Kongen 
skytes!» Selvsagt vakte dette 
stor oppstandelse og for
skrekkelse - og sikkert mest 
blant de NS-medlemmer som 
ikke var fengslet. Men vi 
skjønte snart at det hadde 
vært provokatører på ferde 
- noen som ville opphisse 
folk og skape et enda større 
hat mot oss. Vi visste jo også 
at en slik oppfordring var 
helt i strid med vår leders 

Under okkupasjonen av ønsker og sinnelag. Her var 
Norge i 1940-45 arbeidet gode råd dyre. Men så var 
han også intenst på å utvide det en iblant oss som fikk 
kristendomsundervisningen i, den gode ide å skrive et brev 
skolene. Mange av våre til vår fengslede og døds
hjemlige «kulturbærere» dømte leder og be ham of
hadde jo allerede før 1940 fentlig ta avstand fra en slik 
vært på god vei til å redu-I hevntanke. Brevet ble da 
sere ~ristendo~sundervisni.n- skrevet og brakt til fengsels
gen l betenkehg grad. QUlS- presten med en personlig 
ling ville imidlertid at det henstilling om å bringe det 
skulle bygges flere kirker og til Quisling, som han besøkte 
at det skulle ansettes flere hver dag. Jo, presten tok 
prester i landet - og forøv- imot brevet men overbrin
rig at det skulle anve~de~ geren ·som h~dde skrevet det, 
mange flere penger tIl a ble til sin forferdelse inne
fremme kristendommens sak. låst på fengselsprestens kon
Lyder det da ikke utrolig at tor. Da presten så kom til
løgnpropagandaen var så ut- bake, hadde han uten videre 
bredt i Norge under krigen overlatt brevet til politiet, 
at den norske kirke fronten som nektet å befordre det 
våget å komme med påstan- videre til Quisling . 
der om at v i ville utrydde Men alle tiders erfaring 

Avkledt frasene: Hvis re- kristendommen i landet? viser at i det lange løp kan 
gjeringen hadde satset på Vidkun Quisling uttrykte ingen hindre at sannheten 
Tyskland istedenfor på Eng- ofte den tanke at han gjen- kommer frem til slutt. Da 
land da det gjaldt å berge nom NASJONAL SAMLING Quisling en dag fikk besøk 
N orge, da var det i sin orden og dets program ville forsøke i sin fengselscelle, fikk han 
å sette seg opp mot «de lOV-I. å omsette kristendommen i I høre om denne saken og da 
lige myndigheter. praksis. Og kanskje nettopp sa han at han ville skrive et 

--0-- fordi at denne hellige og rene personlig avskjedsbrev til 
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Vikingene fant Manhattan høyde. Det er ingen slike Han var tre år gammel da 
hammere på Staten Island el-I' de reiste fra Strauinsey 
ler Long Island. Ordet (Manhattan) og vendte til
ham mer peker mot Nord bake til Grønland. Det synes 

(Forts. fra side 9) gjengelig for forskjellige for- som følge av massene av Manhattan, som det eneste derfor som om de hadde til 
mål og det var tilstrekkelig koldt vann som Hudson Ri- sted på en øy i denne del av hensikt å etablere en perma-

seg så igjen i to grener, nem- med god jord for dyrking av ver bringer ned til New York kystområdet hvor slike for- nent nordisk koloni i Ameri
lig Harlem River og East Ri- korn og det lin og hamp de Harbour. Nesten hver vinter masjoner finnes. ka. Det er sannsynlig at de 
ver, skjønt sagaen synes å h 
tyde på at de oppfattet den trengte. fryser vannet rundt Man at- Sjøen midt på øya nord for bygget varige hus og foretok 

M E t R · e tan selv med den store tra- CI'ty Hall mao ha vært av den andre nødvendige ting for å som en straum rundt Man- en as Iver var av sp -
hattan. En annen typisk siell betydning som beskyttet fikk av alle slags skip i hav- største viktighet for de nor- grunnlegge en permanent 
straum er Kill van Kull, som havn for den tids skip og bå- nen. Noen ganger kan isen diske rydningsmenn. Der koloni.» 
fører inn til Newark Bay. I ter. Kvaliteten av denne havn nå helt over til Staten Island. var vannforsyningen sikret --0--

tillegg har vi Staten Island ville være tilstrekkelig grurin 12. januar 1959 hadde jeg for såvel sommer som vin-
Sound mellom Staten Island for dem til å vende tilbake anledning til å se ferjen gå ter. Vi kan vel tenke oss at O'Q'.O~o-o.o.o-.o~ 
og New Jersey. Det er også dit hv~rhen de så reiste el- gjennom oppbrukket is hele denne sjø var det naturlige 
en typisk straum. Og disse lers. Sa god base for oppda- veien fra Manhattan til Sta- sentrum for deres virksom
strømmer er lengere enn de g.elsesr~iser t~l steder nær og ten Island. het på Manhattan (Straums
fleste strømmer i Norge og fJ;rn fmnes mtet annet ~ted Det kan hende at isen ey) og at de bygget deres 
på Grønland. Den tids menn pa kysten .. Der kunne sklpe- rundt Manhattan i en streng første hus i nærheten av el-

TANNLEGE 

MARTIN KJELDAAS 
HansteenJgt. ·2 

Tlf. 447554 
kunne derfor knapt finne et ne deres hgge trygt for an- vinter kunne ha hindret ven som fløt fra sjøen. Se-
mere passende navn for New ker selv under ode bars~e KarIsevnes menn fra å reise nere er det sannsynlig at de ~.oO'-O'~~ 
York havn enn Straumsfjord. værforhold som radet fra tid ut for å fiske. Dette kan mu- kunne sikre noen vannforsy- Kristne Venner til annen. ligens være en av grunnene ning i området ved Central 

Manhattan var dengang For Karlsevne som nærmet til at Karlsevne dro lenger Park og flere andre steder Har du lyst til å treffe gamle 
so~ nu det mest ~entralt 10- seg nordfra og nu søkte efter sørover til H o p neste vin- hvor de tok land til sine går- venner i et åpent miljø? _ 
k.ahserte punkt pa den ame- en vel beskyttet og sentral ter. Ingen annen øy enn Man- der. Men vannforsyningen Kristne Venner møtes den 
rIkanske østkyst. Fra M~n- havn for sin store ekspedisjon hattan er tilfrosset så langt var så viktig at vi kan være første fredag hver måned i 
ha.ttan k~nne d~ med s:ne så Long Island Sound ut som sør på den amerikanske kyst. sikre på at de bygget husene Colletsgate 43. Etter en tale 
SkIP og bater streIfe omkrmg en fjord med de ønskede for- Efter min oppfatning er ~ero hvor .det ~ar anledning. el' det bevertning og anled
efte: ønske over et utst:-akt deler. De seilte så langt inn Manhattan den eneste øy på til a ha friskt rmnende vann, ning til selskapelig samvær. 
o~rade. ~et var kommu~llka- i henhold til sagaen at de denne del av kysten hvor nær husene. 
sJon~muhgheter nesten l alle nådde den strekning som var nordiske menn ville kalle Det er også tydelig at de Møtetid' kl. 19,30. 
r~tnmger. Fulgte de o Hudson innskåret av bukter, noe som vinteren streng. Dette for å var avhengig av å fiske for ~~~ 

Vas k, m a li n g, 

t a p e tse r ing, 

m ø n ste r m a l ing. 

RIMELIG 

~hver, ~unne ode na sv~re antyder at de hadde løpt inn antyde at Manhattan var å skaffe mat fra dag til dag, 
Jaktomrader pa begge o SIder i East River, mellom Bronx øyen hvor Thorfinn Karls- og det synes rimelig at de 
av elven .. Langs de sakalt.e og Queens. De hadde kommet evnes ekspedisjon oppholdt kunne fiske i Long Island 
straumer ~Ikk de adgang til til enden av «fjorden», hvor seg dep første vinter i Ame- Sound med betydelig bedre 
store omrader av New Jer- buktene bød på gode havner rika. . resultat enn i Lower Bay (av 
sey, og langs I:0n~ Island og ekspedisjonen kunne slå Senere bedret været seg og Straumsfjord), da det gren
S~und fan~ de vlktI~e strøk seg ned for en hvileperiode. gjorde det mulig for dem å set til det åpne hav. Den gang 
b~de for Jakt og fIske. Og En kan godt tenke seg at drive et mere utstrakt fiske. kunne salt til bevaring av 
bade Long Island. o~ State!} det ble sendt ut rekognose- Sagaen sier: «Om våren dr<) fisk og kjøtt bare skaffes ved 1. KL. FAGMANN 
Islan~ k~nne. nyttiggjøres pa ringspartier i småbåter til det de inn i Straumsfjord (fra å koke sjøvann, noe som _ Telefon 251291 _ 
forskjellIg ':'IS. Fra Manhat- 'sørligste punkt på Manhat- Manhattan inn i Hudson Ri- gjorde det temmelig sjeldent 
t~n og de mmdre øyer kunne tan for å utforske fortøy- ver) og de jaktet med godt og kostbart. Fisk og kjøtt ble II ~.o.o~ 
v~lldyrene utryddes og stedet ningsmuligheter. De ville resultat på begge sider av derfor tørket når det skulle TANNLEGE MAAMOEN 
gjøres trygt for husdyrene o f 
deres. Nok tømmer var til- snart observere at Hudson elven, idet de jaktet pa ast- lagres. Men om høsten ville 

River ikke bød på noen god landet, samlet egg på øyene det være vanskelig i dette I 
d t 'h t . havn med storm fra nord el- og fisket i sjøen.» milde og fuktige klima å I en som s o am nærrnes 1. . . 

Hanstunsgt. 2 

Tlf. 444333 
l' tId tt b t h dd ler sør. En tur over til Staten Det her nevnte er en me- holde varene tIlstrekkehg 
hIVe . k et e d rdevte ka e Island og langs sørvestre get interessant opplysning. tørre slik at de ble hindret i ,q..o.o..oo-o-.o.o.o~~o-o-.o.o 

an s reve ne e an er og Ik t B kl '11 . A dk' o l tt o d l D '1 d . t h'l h ys av roo yn VI e VIse I v en an VI ogsa su e a ø e egges. e var UtVI somt 
enk Stl8 ke III sen d som 'd an dem at det ikke fantes noen oss til at deres Straumsfjord, temmelig avhengige av fers- ANN E L ISE P A It O W 

øns e s u e sen es VI ere l d' It' t f 'd t' k k f' k' I 
t 'l Il h . N an mgsp ass som passe l som nevn ør, er l en IS e orsymnger av Jøtt og I 
l a e ans venner l orge l l k d N Y k H b f' k . d. l dat sag s vær. Re ogno- me ew or ar our IS . Derfor ble Manhattan 

TANNINNSETNING 
Tram/heim og l an re ~n. . seringspartiet kunne således strekkende seg inn i Hudson det permanente sentrum for 

.Og hans SIste hIls~n lyder rapportere at det beste ho- River. deres jakt- og fiskeekspedi-~~.o~ 
shk: «Oppfør dere s~Ik ~t he- vedkvarter for ekspedisjonen - - - sjoner. 
~e det norske folk rna bh glad utvilsomt var East River, Henry Collins Brown sier Da Thorhall Veidemann Daglig friske blomster 
l dere. L:s Det nye testamen- hvor de hadde en ideell base i «The Story of Old New gjorde seg istand til å forlate 
t~, særlIg Johan~esev~nge- for skipene i all slags vær. York» om Manhattan: Vinland, gjorde han det i 
het, fra .det 14. kapItel. til det De losset deres last og gjor-I havnen ved ø yen (Man-
I? kapItel, for der VI~ dere I de forbeoredels~r til å forbli . «En ferskvannssjø, dyp nok hattan). Det fremgår tydelig 
fmne s~nnheten. ArbeId for der _ sa som a rydde grun- tIl å romme en oseandamper lå av den gamle beretning at 
Guds rike.» nen og bygge hus. Og de fant midt på øya, mellom Worth og han var temmelig skuffet 

Da vi senere spurte pres- beitemarker for husdyrene Duane Streets og fra Bowery til over utsiktene i Amerika. 
ten hvorfor politiet hadde som de hadde brakt med seg. Broadway og er nu dekket av Han var blitt lovet vin å 
~edlagt forbl!d mot at Quis- Sagaen sier i denne forbin- Count9'. Court Buil~ings og det drikke~ sa han, men hadde. 
lmg skulle fa sende en for- deIse at «de nyttiggjorde seg nye ClVlC Center. RIslende bek- bare fatt vann. I tillegg var 
sonlig og fredelig hilsen før landet. Det var fjell og lan- ker og gurglende kilder fløt selv enkel mat sjelden til sine 
sin nød, ble det svart at «det det var vakkert å se til». overalt.» tider. Han fant det derfor 
måtte ikke være noe godt Gresset var meget høyt, men ønskelig å vende tilbake til 
minne efter Vidkun Quis- de brukte nesten hele sin tid Manhattan - Manhado - Grønland. Men KarIsevne 

Blomsterforretning 
SYNNØVE LIE 

Kranser til alle priser 
Frognerveien 30, O, l o 

Tlf. 442230 

Ar"it,kt 

HUSTAD 

BeCUØllvn. 5 - ø. Ullern 

Telefon "61 29 - Oslo 
ling». til utforskning og forble der betyr høydenes øy (indiansk). ønsket å flytte lenger sør-

* om vinteren, som ble meget Den er 12,5 miles lang, 2,5 over for å utforske landet .o.o.o.o~.o.o~ 
Så vidt foredraget den- hård, uten å ha samlet for om miles bred og dets høyeste mere nøyaktig. Bare 9 mann 

gang. Kanskje det kan gi noe sommeren og efter å være. punkt er 268 feet. I ~en nord- reiste med Thorhall, og det ---____________ __ 
å tenke på i forbindelse med kommet for sent til å så noe jlige del er det noen klippe- ble senere berettet hvorledes j~ ; 
det raseri boken til Hewins korn. Den følgende sommer høyder over Harlem River. de hadde drevet tvers over Hvorledes er det t 
utløste og også når det gjel- var de mindre heldige med I Det er meget mulig at det var Atlanterhavet til Irland hvor ~ 
der bedømmelsen av de «bio- jakt og fiske og det ble vans- 'her Karlsevne og Bjarne fant de ble tatt til fange og gjort I med it 
grafer» som hver på sin måte kelig å skaffe mat nok til fol- Thorhall Veidemann efter å til slaver. Resten av de 160 I BLADPENGENE? 
i tillegg til de grove og urett- kene. ha lett efter ham i tre dager. mann forble hos Karlsevne' l 
ferdige beskyldninger prøver Her er en annen kjensgjer- De fant ham på «hamargnipu Det fortelles i sagaen at, ~ l 
å skitne til også hans karak- ning Som antyder at Straums- einni». Hammer (fjell) er Snorre var den første hvite· ~ Har DE betalt? 
ter. ey var Manhattan. Vinteren I nøyaktig ordet på islandsk I mann som man sikkert vet ~ 

--0-- på Manhattan er alltid streng som ville pH brukt om denne I ble født i Vinland (Amerika). ______________ _ 
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Rulle RaslIl. ussen forteller Det ble et strålende sel- i vitne til et møte mellom 
skap. Jeg glemmer ikke hvor l' Svendsen og Sinding i Wil
spent jeg var og med hvil- heIm Hansens musikkforlag. 
ken fryd jeg så i det promi- Johan Svendsen sto og bladde 

(Forts. fra side 7) tig. Han visste ikke hva in- et stort opprydningsarbeide nente selskap blant andre I i noen noter på disken. Da 
hans egen komposisjon, men triger ville si og sto alltid til til, slik slendrian og omtrent- Olaf Poulsen, Neruda den han kom til å snu seg, fikk 
deilig var det iallfall, og så tjeneste for en god sak. Så lighet som der hersket. Det berømte cellist - og Johan han øye på Christian Sin
var alt dette fine og strålen- hadde Svendsen humør og var vanskelig for ham som Svendsen. Både Poulsen og ding, som kom inn av døren. 
de allikevel med norske to- vidd, var morsom og impul- nordmann å få det til. En dag Svendsen hadde sine fruer Da lyste hans ansikt opp i 
ner! Bakefter skulle Chris- siv og kunne klare seg i en sa en av musikerne, en fløy- med, charmante damer, men et eneste stort smil. 
tian Sindings «Klaverkvin- snever vending. En fagotist tenist til ham: de hadde jo også begge vært - Nei - nei - kjære 
tett med strykeorkester» og var engang blitt borte på en - Flytt på Dem, jeg kan ved balletten på Det konge- Krestian Sinding, er du der, 
pianisten Westye Waler som prøve, fort laget han en fa- ikke se Deres pin. lige. brøt det ut. Hele Kristiania-
solist prøves. gotstemme om for bassen, og _ Det er ikke noen pinne, - Nei - der har vi å Cal- guttens impulsive og varme 

_ Kanskje du sjøl vil for- da en annen gang en trom- det er en kommandostav, sa ly, min gamle venns datter. sinn kom i ett nu frem. Han 
søke, sa Svendsen, pekende peter var vekk, tok Svendsen Svendsen. Det var da morsomt å få hil- tok Sinding og trykket ham 
med taktstokken mot en li- ~lv og btl~ds~e tdr?I?pett, mensd Men det gikk da til sist, og se på e' så berømt dame. As- fast til sit bryst. 
ten blond fiolinist som satt h a~ samhldlg lngert e met· endte med at han ble elsket, sen står'e tel me'n pappa da? - Kjære, kjære Krestia-
blant førstefiolinistene i ba- Hen er, o edog - romPke . ja like frem tilbedt, han ble Svendsen talte fremdeles nia! 
k t kk K b an var en reven mUSI er Krl'stl'anl'a-spraOket med en D k o· .. ers e re e. - om are k' t Il . t t den mest populære operaka- e om sa l en lvng pas-

S · d' d l og Jen e a e ms rumen er ll'ten dansk fernl·ss. Det lød' d t . t . h t opp, m mg, og iriger sjø. t . pellmester man har hatt der Slar, og e SIS e Jeg ør e 
Han sa dette på en så selv- u og mn. nede. ganske pussig. Vika og Kø- av dem da de gik ut av dø-
følgelig og elskverdig måte, Efter prøven hin dag med Han var fast knyttet til benhavn i et deilig mixtum ren var: 
at det bare forøket sjarmen, Sindings kvintett og orkes- København, men en gang i compositum. - A ble det ta den kvin
at det ble sagt på kav Vika. ter, så jeg hans daværende mellom tok han avstikkere Den gode «Alfred» bød tetten med strykeorkester, 

Christian Sinding var den kone komme opover midt- ut i Europa og dirigerte de gjestene velkommen til bords Sinding? 
unge 25-årige fiolinist og gangen i Logen. Han tok store verdenssentrer og fei- og utbrakte i en slags di- - lommen! 
komponist, som Svendsen chevaleresk mot henne og redes som en storånd i mu- straksjon eller forsnakkelse Litt efter så jeg de to ven
pekte på. bød henne sin arm. Fruen var sikkens verden. Han fikk en- en skål for «våres alles Mally ner arm i arm skride over 

Ja - Sinding kom opp, tok amerikanerinne, men hadde dog et strålende tilbud fra Conrad». Stor jubel og latter Kongens Ny torv med kurs 
forlegen taktpinnen og hevet et meget eksotisk ytre og var Amerika, men dit ville han i selskapet. Men Johan for å Porta -, det var et 
hånden, men det må ha vært nokså liten. Hun var nok pen dog ikke. Svendsen gjorde rede for skjønt og varmende syn. 
noe galt med opp- eller ned- på en måte, men det var noe Til Kristiania fikk han Cally. Jeg må sanne Gunnar Hei
slaget eller hva det nu kan vannmelonaktig i hennes an- høve til å komme opp og di- - Ja, Cally Monrad, ær- bergs ord om Johan Svend
ha vært, for man ventet at sikt, som var ster~t inngnidd rigere i «Musikkforeningen» lig og redelig datter av O. P. sen i et pariserbrev: «Det er 
orkestret skulle sette inn, med pulver. og lIgende. Jeg noen ganger. Og da ble han Monrad, prest og dikter, søn- vanskelig å se Johan Svend
men det var ikke en lyd å h~sR:er at Jeg den g::ng og hyllet som aldri noen sinne, nedatter av den gamle filo- sen uten å komme i godt hu
høre. En skrallende latter fra nar Jeg møtte paret pa Karl men der var nok også litt be- sof professor Monrad, Ed- mør. Det skinner Kristiania 
orkestret runget mot den Johan, undret meg meget og skjemmeIse over at man mund og Hilda Neuperts I a.v ~am lang vei, og Ch~is
forbløffede og rødmende fant at de to ektefeller .kon- hadde sluppet de~ne gigant niese - ja hun er e' Norges I tIam~ er hans opphav, smn 
komponist. trasterte sterkt mot hman- fra seg. Et par sommere kom ektefødte datter. Er'u ikke og skmn. 

- Skitt - det gjør ikke nen. han og dirigerte noen store fra Krestiania - Cally? Ja - som byen vår var 
noe min gode Sinding, men Så kom den dag han ble konserter på Tivoli. Foran Selskapet jublet, og Johan Johan Svendsen og som den 
jeg tenker jeg dirigerer sjel kallet til København som le- Tivolis sommerteater på ple- Svendsen tømte glasset ka- store og merkelige og sagn
jeg. Og han grep sin takt- der av operaen og symfoni- nen, var orkestertribunen ar- valermessig for Cally Mon- omspunne, med hjertet all
stokk med et forsorent Kres- orkestret der nede. Det vak- rangert. Han fikk det største rad. tid varmt bankende Kristia
tianiasmil, og snart efter to- te jo på en måte stor gle- orkester man kunne oppdri- Et uforglemmelig minne nia-gutt vil vi være ham 
net Sindings komposisjon de blant Svendsens venner ve, og som musikkens stor- var det, da Johan Svendsen evig takknemlig. 
gjennom rommet. og beundrere: nu skulle han mester ble han hyllet av den akkompagnerte Cally til sin --o--

Jeg hørte siden at Svend- få en b~dre og ~ummelige.re menneskemengde som sto og romanse «Violen». Hvor de 
sen hadde interessert seg økonomIsk baSIS for .Sl~t satt på den plassen. Det var var skjønt enige om tempo J I o ø tf t 
voldsomt for Sinding, han kunstnerskap. Men samtIdIg! folkevandring de aftener til og utførelse, Cally sto jo der U pa s rOA en -
hodde på alle mulige måter var det sorg o~ bedrøve~se Tivolihaven, og der var fol- i sin fagre ungdom, henført (Forts. fra side 6) 
hjulpet den unge og ennu blant dem over a skulle mlS- kefest i den beste forstand. og inspirert sang hun. Svend-
uerfarne komponist. Han var te ham. Man forsøkte alt mu- Jeg traff Svendsen en en- sen smilte som en sol da han ker jeg tydelig og med en 
vennlig og snill og ikke på Hg for å behold~ h.am hjem- kelt gang i København i be- rakte henne sin hånd efter viss bitterhet, for jeg var 
noen måte den store mester me .. Blant de Ivngst: som gynnelsen av dette århundre. ,sangen. Jeg husker spesielt, uheldig ved loddtrekningen 
overfor den yngre kollega. arbeIdet mot dette mal var I Det var i de gode dager da at han takket henne fordi og fikk bare tørre knokler på 
Han så gjennom manuskrip- Olaf Grøndah!, . «gamle» vi ferdedes mellom hinannen hun sang «Violen» med V og tallerkenen. 
tet, viste ham hvor det bur- Grøndahl, kordmgenten og, uten landegrenser, pass og ikke med F. Det ble dog ikke Hønsekjøtt ble servert til 
de strykes litt og hvor det sangpeda~ogen. oHan kom en visum, uten bånd og tvang. bare med «Violen». Det ble alle soldater langs hele fron
burde settes noe til. Opprin- dag opp tIl en sak alt «kunst- Jeg var kommet til Køben- også «En lysegrønn birk ved ten den dagen, så noen 
nelig var komposisjonen nervenn og m~sen». Grøn- havn sammen med Cally tjernet stod» av Callys far og hundre tusen høns har måt
skrevet for kvartett og kla- dahl for~økte a utre~e for Monrad, hvis impressario jeg også med musikk av Svend- tet late livet av den grunn. 
ver, efter Svendsens råd ble ham. hVIlken betydelIg og var. Cally skulle introduseres sen. Og det ble Neuperts Ellers var maten blitt på
instrumentene forsterket og verdl!ull mann. Svendsen var der nede. skjønne sang «Syng meg tagelig bedre i de siste da
så ble det «Klaverkvintett I fo.r vart kunstlI,:, o~ hvor det Vi var buden til fest hos hjem» til Bjørnsons deilige gene, enten nå kokken hadde 
med strykeorkester». gjaldt fo; oss a ~a b~holde Alfred Wilhelm Hansen, den ord. Som et apropos kan jeg fått en alvorlig oppstram-

Således som Johan Svend- ham. «N~r han VIrkelIg har kjente danske musikkforleg- få fortelle, at ikke lenge ef- mer, eller han følte meg hen
sen var like overfor Sin ding, den verdI som De forteller, ger og konsertarrangør. Han ter denne sangepisode med ge som en Damokles-kokk 
gentleman og elskelig, såle- er han altfor dyr for oss,» sa var en grandseigneur av den Svendsen, fikk Cally tilbud oved suppegrytene. 
des var han like overfor alle. kunstve!men. og. mæsenen, gamle skole, flott og elegant, fra Grieg om å synge «Haug- ... 
Han var sterk og kraftig, im- «han far reIse dIt hvor de og ekte dansk gemyttlig og tussa»-sangene på en av hans I romhelgen ble det i sol
pulsiv og alltid dispose. En har bruk for ham.» Ja - der gjestfri. Festen ble gitt til konserter, og det var igjen datheimen holdt fester for 
gang under en prøve i Fest- stod Grøndahl. ære for Cally. Jeg var «AI- Johan Svendsen som hadde gutta i legionen. Omkring 
ningens gymnastikksal tok Det var vanskelig å finne freds» spesielle venn, da jeg vært en ung kunstners tals- halvannet hundre om gangen 
han plutselig fatt i en av rib- forståelse for den store kunst hadde latt ham - og ikke mann og hjelper, det var han fikk fri fra tjenesten og ble 
bene på veggen med begge og geniet. hans konkurrent Hennings som hadde anbefalt henne kjørt inn til Krasnoje Selo. 
hender i armstrekning og Johan Svendsen reiste alt- «få» Cally. Stenhammar, den til dette verv. Der ble servert brun laps
sto med begge ben rett i væ- så til København. Han fikk i kjente komponist og pianist, Ja - denne aften hos Han- kaus av prima kvalitet med 
ret. Men han forsto alltid å begynnelsen mange vanske- Callys akkompagnør «f6,r till- sen i Bredegade står for meg øl og dram, og det var siga
presentere seg som den full- ligheter å overvinne. Sym- fålleb> , var også med oss til som en av de skjønneste og retter og marsipan og såpe 
endte verdensmann. Han vir- fonikonsertene gikk det jo København, han var på fineste jeg har opplevet, og til hver især. Musikk hadde 
ket tross sitt Kristianiapreg forholdsvis lett med, og han Hennings forlag. Johan Svendsen lyser ennu vi og solosang og korsang og 
som den elegante pariser. drev orkestret opp til hittil - Tror Rulle, at jag också som en .av de mest strålende allsang - i det hele tatt 
Han var aldri i veien for det uanede høyder. blir bjuden? og elektriserende skikkelser manns sang, og naturligvis ble 
,som skulle komme, han ville Men med operaen var det - Ja - hvorfor ikke? i mitt rike minnegalleri.. legionens egen populære Ma-
bare gjøre det som var rik- en annen sak. Her måtte det - Jag år jo på Hennings. Et par dager efter var jeg riann brølt med stor begeist-
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LØRDAG 18. DES. 1965 FOLK OG LAND SIDE 13 

Med Siegfried gjennom bokjungelen 
(Forts. fra side 8) 

og hvis herkomst derfor antagelig 
er åpenbar. Disse to herrer har 
tidligere utgitt bøker om Goring 
og om Goebbels og skildrer i den 
bok Aschehoug iår sender ut 'i 
norsk oversettelse juli-sammen
svergelsen mot Hitler. Det skal la
tes de to at de gjør det godt og 
spennende og såvidt vi kan se er 
skildringen også forbausende rik
tig. Boken er altså i høy grad le
severdig, selvom en ikke akkurat 
kan se med samme sympati og for
ståelse på disse forrædere som for
fatterne gjør. Som vi før har sagt 
er det ellers påfallende at de som 
aller mest tar de tyskere som satte 
seg opp mot «den lovlige regje
ring» til og med gjennom et sjo
felt attentat som kostet mange 
uskyldige livet, de er de aller første 
til å nekte Quisling den samme 
rett i en situasjon hvor det dog 
ikke dreiet seg om en eksistenskrig 
for Norge. 

BLANT KJENTFOLK FRA 

OSLOS UNDERVERDEN 

Egil Lian: Sus og dus på 
by'n. Cappelen. 

Det er et muntert selskap av 
lettlivede større og mindre kjelt
ringer av begge kjønn forfatteren 
presenterer oss for også i denne 
årels bok, som vi synes er nesten 
bedre enn hans tidligere. Lian 
kjenner sitt klientel ut og inn og 
henter dem frem for oss den ene 
efter den annen: Johan Affår, 
Store-Karl. Bjørg og Ola Lukk-

ring. 
Mariann, ja! Den var le

gionens kjæledegge og ble 
sunget utallige ganger, når 
gutta var i humør til det, og 
det var de ofte, for var det 
noe det ikke skortet på hos 
nordmennene der borte på 
'østfronten, så var det godt 
humør. 

Om jeg ikke er feil under
rettet, er det legionær Murer 
som diktet teksten og her er 
den, jeg synes jeg må ta den 
med, for en skildring fra li
vet der øst uten Mariann, 
ville sakne noe meget vesent
lig. 

Den gang da vi pakket og skulle 
dra avsted, 

da gråt Marianne, hun ville være 
med. 

Jeg kysset hennes røde kinn 
og hvisket ømt i hennes øre inn: 
Jeg kommer tilbake til jul, 

Mariann! 

Og jula den kom - det blei 
gitt permisjon, 

de andre fikk reise, jeg ble ved 
legion. 

'Da tar jeg meg en juledram 
og sender Mariann et telegram: 
Jeg kommer tilbake til vår' n I 

Mariann! 

øye, Barke-Bill, Dulle og Kato 
Kattehater og hva de nu heter for 
noe alle sammen. Forfatteren ser 
på dem alle med stor overbæren
het og velutviklet sans for den 
humoristiske side av disse i og for 
seg tragiske livsskjebner. Og han 
forteller kvikt og underholdende. 
Da undertegnede de første år efter 
hin berømmelige frigjøring i 1945 
var alt annet enn frigjort og var 
en hyppig gjest i det norske retts
vesens underjordiske katakomber 
og venterom, støtte han hyppig på 
typer av den art Lian beskriver i 
sin bok og det var svært ofte in
teressante bekjentskaper. Siden vi 
selv også kunne vise til en velvok
sen straff som gav oss en plass i 
denne underverdens aristokrati, 
åpnet de også ofte sine hjerter for 
meg. Jeg er tilbøyelig til å være 
enig med Lian i at det - iallfall 
den gang, var vel så mye godt å 
finne innenfor som utenfor mu
rene. Og lesningen av Lians bok 
er forsåvidt en oppfriskning av 
gamle bekjentskaper. Illustrasjo
nene av J. P. Fjongen er like dras
tiske som teksten. 

BEHAGELIG HUNDREÅR

GAMMELT SELSKAP 

W. M. Williams: Til fots 
i Norge for hundre år si
den. Cappelen. 

Det er både fornøyelig og un
derholdende å følge med den 
sympatiske engelskmann W. M. 
Williams på hans fottur gjennom 
Norges land. Men så er det da 

Og våren den kommer og hun 
venter enn 

på meg som har lovet å komme 
igjen. 

Da skrev jeg ned mitt testament, 
på gammelt, gulna, russisk 

pergament: 
«Jeg kommer tilbake om 

hundrede år!» 

også vel så hundre år siden han 
foretok den. Han hørte derfor til 
den type engelskmenn Churchill 
har tatt så grundig livet av sam
men med The Empire, de som 
styrte og koloniserte en hel ver
den, som var en pryd for den 
hvite rase og som i sinn og skinn 
også var så like vårt eget folk. 
Det var i 1956, etpar år før Vin
jes «Ferdaminni» kom ut at Wil
liams høstet sine reiseinntrykk og 
hans bok er som Vinjes fylt av 
både naturglede og av forfriskende 
humor. Williams hører til de men
nesker som synes å oppleve mere 
enn andre fordi de er så levende 
og observante og da han også er 
en elskelig og kultivert sjel, kan 
man ikke ønske seg bedre reise
følge. 

Det er mange fornøyelige re
fleksjoner Williams gjør seg om 
både det ene og det annet der 
han vandrer avsted for hundre år 
siden, men faktisk er det meste 
av det like aktuelt idag. Mennes
kene endrer seg i bunn og grunn 
ikke så meget, det er vesentlig de 
ytre ting som gjør det. 

Ellers er William klar over 
slektskapet mellom de germanske 
folk, ikke minst i sproglig hen
seende. Han går rett som det er 
til felts mot latinen, som han sier 
døde' ut trass i kirkens innsats for 
å holde den levende. Men, sier 
han: «Godt gammelt livskraftig 
engelsk et i virkeligheten en -dia
lekt av oldnorsk,'eller islandsk 
som det undertiden kalles - det 
sproget sagaene er skrevet på. Tysk 
er en annen dialekt, likeså hol
landsk, svensk, dansk og moderne 
norsk.» 

Vel, slike og lignende betrakt
ninger er boken krydret med, rent 
bortsett fra at den også er en 
fengslende reiseskildring og auten
tisk kulturhistorie fra et Norge 
sor,n kanskje ligger oss fjernere i 
tid enn i sinnelag. Williams og 
hans bok er et underholdende og 
sympatisk bekjentskap. 

vel har sett på som betydnings
fulle milepeler i sitt virke i kir
kens tjeneste. Og det er beteg
nende for innstillingen til denne 
biskop, som bør stå frem som den 
norske kirkes onde samvittighet, 
at i det utvalg på 17 prekener fra 
1945 til han tok avskjed har han 
tatt med to av dem som i særlig 
grad gav ham plass. også i våre 
hjerter. Det gjelder hans preken 
i den aller mest hektiske og hat
fylte tid, i Kristiansands domkir-

lige kollega Varmann i Stortinget, 
så forstå en at biskopen dessverre 
talte for døve øren. Frontene skal 
opprettholdes på det at livsløgnen 
hos disse få krigstidens fortids
levninger kan opprettholdes. 

Jeg tror at biskop Schjelderups 
bok vil bli innlemmet i boksam
lingen til mange NS-folk og det 
uansett hva deres tro og livsinn
stilling ellers måtte gå ut på. 

ke 13. søndag efter trefoldighet i STILL GOING STRONGI 
1945 da han minnet de hatefulle 
politiske hevnere om Kristi ord: 
«Elsk eders fiender» og sa at «det 
holder på å skapes en mentalitet i 
vårt folk som er så rakt motsatt 
av kristen innstilling at det kan 
ikke annet enn å forferde.» 

Schjelderup kjente dengang ve
sentlig NS-folkene fra krigspro
pagandaens vrengebilde og hans 
tale var diktert av sant kristelig 
sinnelag i motsetning til den hold
ning biskop Berggrav og storpar
ten av kirkens tjenere inntok med 
deres «folkedom over NS» som 
pustet til hatet og forfølgelsen. 

Biskop Schjelderup kom tilbake 
til emnet i den meget omtalte tale 
ved midnattsmessen i Hamar dom
kirke i 1948. Det var da han for 
alvor ble «vår biskop» og det kan 
ikke annet enn å glede oss' at også 
denne tale er tatt med i det ut
valg biskopen nu gjør. I den tale 
sa han som kjent bl. a.: 

Arnulf Øverland: Livets 
minutter. Aschehoug. 

Også iår kommer Arnulf Øver
land med en samling dikt, noen 
av ny dato og andre av eldre opp
rinnelse - helt tilbake til det dikt 
han skrev i desember 1935 om 
Finlands kamp mot Sovjetsamvel
det, diktet som han dengang ikke 
kunne offentliggjøre «fordi de se
nere begivenheter førte til, at 
Norge og Finland måtte søke 
støtte på hver sin side under kri
gen». Og da tier også en Øver
land til uretten og den røde trus-
sel. ' 

Det er naturligvis en ren lise 
å lese lyrikk slik Øverland gir oss' 
den i formfullendt eleganse i en 
tid da også diktet har gått i opp
løsning sammen med alt annet 
overlevert kulturgods fra den for
tid maskinene maler sønder i sine 
stålkjever, men vi synes ikke han 
riktig er på høyde med seg selv 
i denne diktsamlingen. 

På sitt vis er jo Øverland ellers 
noe aven antikirkelig biskop 
Schjelderup, en søkende sjel og et 
godt og ærlig menneske. Når det 
gjelder Øverland, blir han ofte 
stående i fortvilelse foran de 
stengte himmel dører som bare 
troen kan åpne. For Øverland er 
ne~tet troens gave, han kan. bare 
forstå. Han synes kanskje selv at 
han har sviktet, men han har li
kevel fulgt disse linjer: 

«Jeg har i dette året hatt meget 
å gjøre med slike som kalles lands
svikere. Jeg har besøkt dem i 
fengslene og vært i deres hjem 
eller det som engang var deres 
hjem. Jeg har møtt gode nordmenn 
blant dem. Jeg har. vært vitne til 
hvordan verdifulle menneskeliv er 
blitt - og blir - systematisk øde
lagt, jeg har sett hvordan bitter
het, iskulde, tross og hat følger i 
rettsoppgjørets spor. Og jeg er 
ikke i tvil om at skal dette fort
sette, så blir de sårene krigen satte 
på vårt folkelegeme, til et åpent 
kreftsår som ikke gror til igjen.» 

Dette er den opprinnelige På basis av dette rettet han en «Hun sa det til mig engang, mm 

sangen, slik Miirer skrev den, 17 UTVALGTE PREKENER AV appell, forsåvidt til begge parter mor: 
men tre dager før han SelVj o i striden: «La oss nu forsøke å V ær sann mot dig selv! Stå fast 
falt, laget en. av gut.ta et til- «VAR BISKOP» finne sammen igjen! La oss møtes ved ditt ord! 
l J k k d · d '1' fr b gg 'd l V ær tro mot det du for alvor tror!» 
egg. eg Jenner l ke for-I Kristian SchJ'elderup: Lys i me go VI Je a e e Sl er, a 

f tt h oss forsøke å forstå hverandre!» a erens navn, men er er mørket. Aschehoug. . H h l versene: Det er ingen av de hovedansvar- a~ ar vært sann mot seg se:, 

Da boksa var klissvåt og suppa 
var vann, 

så aldri jeg klaget, jeg tok det 
som en mann, 

jeg tente meg en stille røyk 
til bunkersen i tusen filler føyk, 
blant måner og stjerner jeg 

så Mariann! 

Så tidlig en morgen ble kjempet 
og stridt, 

da Ivan forsøkte seg stort med 
sin taktikk. 

Så falt han da for Mariann! 
og arven fra sitt kjære fedre

land! 
Vi ærer hans minne og deg, 

Mariann! 
--o--

, Det er visst ikke nødvendig for lige på den annen side som noen- mot sm f~rnuft og o%så mot sm 
meg her å anbefale en bok av sinne har gitt oss NS-folk skyg- mennesk~hghet og SItt gode. og 
biskop Kristian Schjelderup. For gen aven sjanse til et slikt god- varme hjerte, men han, har ~kke 
svært mange av de tidligere NS- viljens møte over den gamle Ber-I kunn<;,t være tro mot det han Ikke 
medlemmer er han blitt «vår bis- linermur. Og når en idag ser den kan: a tro. 
kop», ikke fordi han delte vår po- hysLeriske reaksjon på boken til en Egentlig forakter han visst 
litiske oppfatning, men fordi han brite som uten forutfattet mening' menneskene og han spidder også 
fulgte sin Herres ord også da det finner at Quisling var noe alt an-/ dagens norske politiske liv slik i 
var vanskelig og upopulært. Efter net enn de~ uhyre han fremstilles I diktet FILANTROPI: 
at biskop Schjelderup til alminne- som i krigspropagandaen og som 
lig sorg trakk seg tilbake som bis- den norske offenJighet fremdeles I «Tro ikke du hjelper noen 
kop i Hamar efter nådd alders- sverger til - jevnfør den siste med filantropiske fakter! 
grense har han nu iår sendt ut en I boken til Benjamin Vogt m. v. og Du bærer plakater i øst og vest 
samling av prekener, som han da uttalelsene til Schjelderups kirke-; mot kolde og onde makter. 

Vi prater om fred, 
og han lar oss prate, 
inntil øiet blir rødt av å hate 
og jorden er blitt et rettersted! 

(Forts. side 15) 
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SIDE 14 FOLK OG LAND 

Hørte ikke dODlmerne -
LØRDAG 18. DES. 1965 

brigadene i Sør-Norge. Til-Ill. april om morgenen be
tross for at den ble gitt ca. stemte seg for å yte militær 
4 timer ett e r a t de første motstand og at den i de nær-
skudd var vekslet i Oslofjor- msete dager måtte flytte fra 

(Forts. fra side 1) Og så ender han med fØl-I april? Og dertil mener jeg den og ett e r a t det var sted til sted, stadig forfulgt 
lerede 9. og 10. april 1940 som gende ord: man må svare nei. kommet melding om skyting av tyske bombefly. Efter hva 
selvbestaltet statssjef gav «De fleste er vel for at man Nr. 5 av HAAGKONVEN- også ved Kristiansand, Ber- general Rug e senere opp-
ordre om å stoppe mobilise- skal forsøke denne forhand- SJONENE, 10. artikkel, ut- gen og Agdenes, viste dens lyste visste overkommandoen 
ringen _ med trussel om ling, uten at man derved skal taler: begrensning og kunngjørings- da den ble oppsatt den 11. ap-
straff for mord for dem som binde seg. Så får vi se hvor- «Det kan ikke betraktes måten - med 1. mobilise- ril, ikke om at der var st yr-
ikke lystret ham.» (Kfr. her dan det arter seg.» som en fiendtlig handling at ringsdag torsdag 11. april - ker ved eller sønnenfor 
vår dokumentasjon i FOLK Han har innledningsvis en nøytral stat, endog med at den bare var ment som en Kongsvinger og heller ikke 
OG LAND for 20./11 1965.) sagt at imorges var vi svært makt, tilbakeviser krenkelse styrkelse av «nøytralitetsvak- med sikkerhet om der var 

* lkjekke ,men nå ser vi litt an- av nøytralitet.» ten» og at Regjeringen på det norske styrker i Østfold. Te-
l d på det etter å ha Ifølge samme konvensJ' ons tidspunkt ikke kan ha tenkt lefonforbindelse dit kunne 

Hørte ikke Eidsivatings ner e es o på å føre krig, bare på å til- man ikke få. Om forholdene hørt hvordan det er gatt første artikler er nøytrale 
innforskrevne dommere un- . bakevise forsettlige nøytrali- i Telemark, på Sørlandet, ved rundt om l landet makters landområde uk ren-
der ledelse av lagmann Erik . . tetsbrudd. De innkalte briga-/ Stavanger og i Trøndelag D ot t d so fra kelig, og en nøytral makt må Solem den store altmulig- en . m s an m der kunne dog ikke påregnes fantes ingen oppgave. De 

k de ble ytet den 9 og ikke på sitt landområde tåle mann på okkupasjonsoppgjø- nors ~l,' ferdigmobilisert før tidligst norske troppeavdelinger som 
10 l var Ikke mer enn en nærmere angitte nøytralitets-

rets område - hørte de ikke . apn 20, april. hadde samlet seg i disse h d lOt rt t krenkelser, Det er altså en 
hva forsvareren, den granitt- ev e se av var nøy ra le, o Den motstand som sJ'øfor- strøk, optrådte hver for seg 

dd l , t plikt for den nøytrale til a 
aktige opprettholder aven Vi ha e en nøytra lte s- , 'l k d t svaret ytet natten tI 'l 9. april og ha.ndlet selvstendig. Det 

k d k f 9 'l d t'll gnpe tI rna t, men e er 
fremragende sle tstra isjon va bt l ør " apn , og bl enb s l de ikek derfor krig mellom lan- ved de fire krigshavner ble kan tilføyes: De tekniske for-
på kultur- og rettslivets om- mo i isermg som e eor - dene. heller ikke ytet efter noen utsetninger for «mobilise
råde, h,r.advokat Henrik Ar- ret den 9. april om ~or1en~n Fra tysk side ble det først speSiell, ordre ,fra regjeri~gen, ring» i dette ords virkelige 
nold Thaulow Ber g h ut - 4 timer etter at et ørs e ved en forordning av 24. april Den skJedde l henhold tIl en betydning forelå ikke lenger. 
fra sin hele overbevisning skudd var vekslet med de kk f d bestemmelse i instruksen for I det opprop som regJ' erin-
dokumenterte om de faktis- fremmede krigsskip - tok gi~t ~ttry or at et var d d 11 'l 
ke forhold 9. og 10. april til bare sikte på å utvide nøytra- kngstIlstand mellom ~o~ge nøytralitetsvernet av septem- gen sen te ut, en . apn 

og Tyskland Nederst pa SIde br 1939, en bestemmelse som tales betegnende nok hverken 
tiltaltes befrielse? Visste litetsvakten. Første mobilise- o d t . . . også gJ'aldt under forrige ver- om mobilisering eller organi-
d l 'k l't d' d '11 'l g 19 star e: ommerne l eIe som e rmgs ag var . apn, o 1940 'l 29 ARBEI denskrig. Motstanden mot an- sering av militær motstand i r d . f t d 20 'l k d « ,apn .« -
ansvlar 1ge som vke SInke unn- ø,rlsl en b'l', aP7"1 ur:ne en DERBLADET» ,Rikskommis- griperne både den natten og det hele, bare om hjelp «til 
late ser hadde s apt aos - stI e mo llsermg paregnes d t '. N senere var et forsøk på å til- å holde oppe et lovlig styre i 
visste dommerne like lite som avsluttet. Forhandlinger på- ~ar~~s ~7an a ,l or~e ~sv: . ~ bakevise en krenkelse av vår landet _ norsk Grunnlov, 
de ansvarlige om militær gikk i flere dager, den tyske er m . apn ... h egJe~m nøytralitet, noe som i folke-Il norsk frihet, norsk selvsten
hevdelse av den proklamerte legasjon hadde forbindelse gen N;ygaards~lold ~r gJen- retten ikke betraktes som en. dighet.» I Kongens opprop av 
«fullkomne nøytralitet», om med regjeringen (Nygaards- ~om sl~e dro amasJo~er ~~ fiendtlig handling. Den ble ;13. april ble der rettet en hen-
mobilisering, krig, om en vold) til den 19. april, og først s:n opp re en og ~e e ml . 
statsledelses plikt og ansvar denne dag forlot den norske lf~tære ktamd Phtatndhdnger ~lo,m innledet uten at man til en i stilling til «alle norske kvin-
. 'k t k' b t'? d B l' H h d mner s e e er ens VI Je, begynnelse visste hvilken na-I ner og menn om å gjøre alt 
l «n ess Je ne lme». sen emann er m. an a - k t k' t'l t d 11 sjonalitet de fremtrengende hva hver enkelt evner og kan * de dog samme dag etter opp- s ap ngs l s an me om I 

N orge og Det Tyske Rike. For krigsskip tilhørte, unntagen I for å, redde friheter; og ~elv-
Nu har folk gjennom 20 år drag fra Kon/?e og Re~je;in~ å sikre opprettholdelsen av v~d Bergen hvor man var, stendIgheten for vart kJære 

blitt foret med ~ktoratets an- anmodet om ~lllatels~ tIl a bh den offentlige ro og det of- blItt klar over at de var tyske. fedreland.» 
førsler i denne sak. Vi gir og f~rts~tte SItt arbeId. Det,te fentlige liv i de norske områ- Klokken 05.00 (norsk tid) I de besatte områdene ble 
derfor ordet til defensoratets har Jeg Ikke noen annen kll- der som står under de tyske den 9. april kom den tyske disse oppropene først kJ' ent 

o •• Q' de for enn kommandørkap-
generelle pavIsmng, se UlS- t' Ch' t h M troppers beskyttelse, forord- minister i Oslo til Utenriks- lenge etter, og der var knapt 
l · k 'd 279 1 It em ns op er e y er s mgsa en, Sl e ,. spa e: t'kk l . M bl d t ner jeg ... » departementet med den tyske noen i disse områdene som i 

- ...:.... «Da reprC'sentante
ne fra den annen front in
gen plass har i disse dagers 
rettsforhandlinger, må alt
så tiltaltes sak pådømmes 
av menn som a priori er 
kontrært innstillet til til
taltes oppfatning og tanke
verden.» 

Nedenfor gjengis advokat 
Berghs konkretisering av spe
sielle forhold 9. og 10. april 
som man i Norge nødig øns
ker å omtale i forbindelse 
med Quisling, da det hele da 
henger i løse luften - -. 

For s var e ren: Det er 
altså Stortingsdokument nr. 
2, og det gjelder stortingsmø
tene på Hamar og Elverum 9. 
april. Det ble holdt to stor
tingsmøter på Hamar, og det 
gjelder her eftermiddagsmø
tet som ble brått avbrutt ved 
7-tiden. Det er en lengre tale 
av Nygaardsvold og poenget 
er da: 

- «Ut fra dette, for å gjøre 
en lang utredning kort, er jeg 
kommet til det at det mulig
ens var bedre å forsøke å un
derhandle med den tyske mi
nister som har sendt sine to 
skrivelser til oss, på basis av 
at angrepene stanser inntil vi 
får snakket om hvordan vi 
.skal ordne oss.» 

~~r~ed:nl dag~ r gen a e Så d a først anerkjenner regjerings krav. De ble av- de dagene visste hvilke hen
altså Tyskland at det er slått, men kontakten ble ikke sikter regjeringen hadde. 

Det har vært overordentlig krigstilstand. Dette er jo ikke brutt. Pressen i Oslo meddel- Ingen av de to oppropene 
vanskelig å få flere oplysnin- avgjørende for spørsmålet om te den 10. at Stortinget i møte nevner ordet «krig». Der ta
ger om disse ting. Da jeg hen- krigstilstand, men jeg mener på Hamar den 9. hadde opp- les derimot om «overfall» og 
vendte meg gjennom politiet at det med diplomatene der- nevnt en deputasjon som «angrep». De viser begge at 
til Utenriksdepartementet for nede som den norske regje- skulle komme til Oslo for å da regjeringen endelig - og 
å høre om for s p i Il e t, ble ring ber om å få beholde, det forhandle om kravene av 9. for første gang - fattet be
det sagt at man måtte vente er avgjørende. Og selv om april. Den 11. meddelte Oslo- slutning om å gjøre motstand, 
på Regjeringen, og den og man vil finne en annen da- pressen at den tyske sende- altså 11. april, var man hen
den var bortreist og så vide- turn _ jeg vet ikke hvilken mann hadde vært hos kong vist til å basere denne mot
re ... Jeg ga opp. det skulle være - den 9., og Haakon på Elverum den fo- stand på improvisasjoner 

Men det er selvfølgelig rik- den 10. april var vi iallfall regående dag, men at der luten ordnet sammendragning 
tig at minister Sch e e l ble ikke i krig med Tyskland. ennå ikke forelå noe om mø-, av tropper selv i de ennå ikke 
i Berlin til 19. april og altså De forhold som jeg nå har tets resultat. I Oslo-pressen besatte områder.» 
etter oppdrag av sin regjering redegjort for, er altså som ble resultatet bare omtalt den * 
ba om å få lov å fortsette og jeg sa, behandlet av kom- 12. i et telegram fra Berlin Så vidt forsvarerens inn-
bli der. mandørkaptein M e y er i 'sålydende: «Etter det man legg. 

L a g man n en: Vet De denne artikkel, og det er flere oplyser i politiske kretser i I Konklusjonen på ovenstå
hvilket nummer av MOR- avsnitt der som kan ha in- Berlin er det ikke riktig når' ende er at dommere som hø
GENBLADET dette sto i? teresse. Jeg ber overrettssak- man i den utenlandske presse I rer på begge ørene og kan 

Overrettssakfører F'o u g - fører Fougner referere den. opplyser at forhandlingene lese innenat i dokumentut
ne r (h.r.adv. Henrik Berghs Overrettssakfører Fougner mellom den norske konge og draget måtte skrive en befri
assistent): Det er 27. august (leser opp): den tyske sendemann i Oslo ende domsslutning på dette 
i år. Retten kan få dette se- «Det faktiske forhold er at er brutt.» vesentlige punkt i Quisling-
nere. der hverken før eller etter Den 13. brakte pressen et! saken ... Forsvarerens do ku-

For s var e ren: Har tyskernes angrep på Norge Berlin-telegram av 12. april!mentasjon, og andre opplys-
Norge og Tyskland vært i utgikk noen som helst ordre hvori ble meddelt fra «an- ninger, som dessverre forelå 
krig denne tid mens diploma- om mobilisering for sjøfor- svarlig hold» at «forhandlin- ett e r det rettslige lynshow 
tene fortsatt ble? svaret, luftvernet eller fly- gene mellom de tyske myn- i Logen, burde ha ført til 

Brudd på den diplomatiske våpnet. For felt hæren utgikk digheter og den norske konge riksrett mot de virkelig an
forbindelse pleier jo gjerne å heller ingen ordre om almin- ikke er brutt. Den tyske sen- svarlige. Da denne uteble, var 
være et forspill til at det blir nelig mobilisering, bare den dem ann reiser idag påny for Johan Sch a r f fen ber g s 
krigstilstand. Ja, for dette nokså kjente ordre om «stille å oppsøke kong Haakon.» krav: Am nes t i. 
spørsmål som jeg nå er inne mobilisering», undertegnet Oslo-pressen inneholdt i Vi mener at regjeringen 
på behøver jeg ikke å gå til kl. 3.45 den 9. april av for- disse dagene ikke noe om hva Nygaardsvold skulle ha vært 
19. april. For dette spørsmål svarsministeren på general- regjeringen Nygaardsvold og behandlet mildt efter at det 
er det tilstrekkelig å spørre: stabssjefens kontor i henhold I den norske overkommando i historiske faktum var lagt i 

Var det krig mellom Norge I til Regjeringens beslutning. foretok seg. Det ble senere' dagen at regjeringen var ene
og Tyskland den 9. og 10.' Ordren gjaldt dog bare felt- kjent at regjeringen først den ansvarlig for 9. april. Quisling 
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LØRDAG 18. DES. 1965 FOLK OG LAND SIDE 15 

Med Siegfried • 
l bokjungelen Sovjetsoldat 

(Forts. fra side 13) I NOK EN BOK OM DE RØDE med at både Haukelid og andre (Forts. fra side 4) I med å brenne dokumenter og 
FANGELEIRE efter en rekke artikler i pressen av . 

Nei, sier du det? I ingeniør Rødseth har måttet inn- let til hele krigen. Noen men- papIrer, og som gav ordre om 
lI!e~.ta må ~~:anne ez komki~e, Haralan Popoff: Under rømme at hele affæren var en stor te at Tyskland tok feil ved å tilbaketrekning. Vi spredte 
sa SIt noe ~ e mer an s fef I kommunismens tyt'anni. tragedie. Tyskerne forsøkte ikke å kjempe imot Russland. Da oss straks til alle kanter og 
_ med se!e l Pr~g .eller Buda-Pest. ! Filadelfiaforlaget. lage noen atombombe og ombord Tyskland på sin vis var en løp enkeltvis for at ikke hele 
Jeg vet Ikke nkttg, hvor det er I på Hydroferjen var det ikke tungt- sosialistisk stat, burde det grupper skulle bli rammet 

best - - - i Det har efter hvert kommet vann, men kalilut. Haukelid gir nu heller gå med Russland mot av bombenedslag. Det hjalp 
mange beretninger om det som i en bok sin versjon av det som kapitaliststatene i vest, det vel noe, men ikke helt. På de 
foregikk i østblokkens fangeleire hendte. Skildringen er forholdsvis vil si England og USA. Men nakne, trebare stepper ble 
både under og efter verdenskrigen. nøktern og er naturligvis en spen- krigen gikk sin gang og en- flere rammet. De tyske tanks 
Det som er kommet fra «vårt» h o tt t d l sparte ingenlu d o 

H M 'll S Il d nende beretning både om manns- ver ma e a e i den fel- nepa ammu-
enry I er: ti e ager hold, fra en Birger Furuseth og l k V' l nisJ'onen men k'øt f 'tt g , Cl' h C l mot og hvorledes samvittigheten i es sa. I to te egrafister ,s J rI, o 

UAPPETITTLIG BOK 

l lC y. appe en. fra en kaptein Palacios, for å k Il Id de møtte hell . g t en krig kan innordne seg under som s u e me e fra om er In en mo-
Vi har virkelig med ærlig vilJ' e nevne noen, det forkastes natur- k d o d stand fra vår side Og vi f r det «nødvendige», som altså i dette ommen e og gaen e tyske . o -

og ut fra det syn at også porno- ligvis av dem som ikke ønsker å tilfelle tragisk nok ikke var nød- militærfly, fant det efter- skremte stakkarer løp uten 
grafi imellom kan ha sin misJ'on se som «partsinnlegg». Hva skal hvert umulI'g o h Id t o stans for om mulig å redde vendig. Senkningen av TinnsJ' øfer- a o e syr pa 
Prøvet oss på den meget omskrev- en så si om en bok skrevet av den beveaelse f t k floSS Gud alene vet hvor man jen kostet 14 nordmenn livet, . b ne, or ys e Y' 'o -

ne Henry Miller igjen. Boken som bulgarske pinsevennpastor Hara- deriblant kvinner og barn. De en- kom snart enkeltvis snart ge ganger Jeg matte kaste 
Cappelen utgir iår skal bestå av lan Popoff, og som iår er kom- kelte sabotører fikk ikke lov til å gruppevis og bombet' alt de meg ned for så å løpe noen 
en rekke erindringsbilder fra for- met på norsk på Filadelfiaforlaget. varsle noen av dem som skulle observerte. Maskingeværer meter videre efterat bombe-
fatterens år i Paris i de unge da- Vi tror ikke noen vil finne på å og antI'bombesk tIt ne allerede var eksplodert reise med ferjen - bare sin egen y s arme 
ger. Iallfall forteller forlaget så, si at pastoren lyv ,er eller overdri- uopphørlI'g dag og tt omkring oss De som ikke mor reddet den ene. Vel, vi sym- na og . 
På omslaget og da får en vel tro I ver. Han føler seg faktisk tvert- frontlI'nJ'en bølget f Il kastet seg ned men bare løp patiserer ikke med det som her ble . rem.e er ' , 
at han virkelig har opplevet alt iI?ot .fo:plikt,et ~il å vis~ mode:a- gjort. Det finnes ingen unnskyld- tilbake alt efter omstendIghe- fikk ofte merke følgene. Fle-
det uappetittlige han skriver om. sJon 1 sm skIldrIng fordI myndlg- ninger for denslags krigføring tene. Ingen.hadde lenger noen re av mine kamerater ble 
Nei, dette er ikke pornografi, det hetene i Bulgaria lot ham få ut- hvor tapper innsatsen enn var i og klar .0versIkt over hva som truffet av splinter, en kunne 
er noe meget verre. Og det verste reisetillatelse til Sverige under for seg. Det er ellers bemerkelses- foregIkk ved selve fronten høre mennesker rope om 
av alt er at det er skrevet med oppmykingen efter Stalin. Forså- verdig at det klart fremgår av bo- eller. !:>ak fronten. Hele den hjelp, men hvem ville vel 
talent og derfor kan påduttes men- vidt er d.et forlag~t. som har gi~t ken at dette var en britisk aksJ·on. kerts~mske halvøy forvandlet stoppe opp for å hjelpe de 
neskene under påberopelse av at boken VIdere polItIsk perspektIv seg til en endeløs stor slag sårede under et slikt angrep? Den ble utført av norske sabotører -
det er "kunst". enn forfatteren. Boken het for kOk d I en slI'k sI'tuasJ'on tenke " " i britisk tjeneste og under britisk ~ar. ver omman oen .r en-

eksempel i Sverige «Det var på kommando. Hvilket kanskje for- kjørte frem tanks og panser- hver bare på seg selv og lar 
skulle ha vært behandlet kon- Stalins tid», mens den her presen- klarer hensynsløsheten. vogner !il fronten - for noe de sårede ligge der. Jeg luk-
form med loven og de av teres, under titlen. «Under kom~ senere a trekke det hele til- ket øynene mens jeg løp 
Henrik Bergh ovenfor anfør- mUlllsmens tyran~l». Men trass 1 bake igjen fra frontlinjen. fremover for ikke å bli vitne 
te fakta, som efter min opp- I all ,d~n I?oderasJon pastoren ty- SPØK MED POLITIKERNE Isteden sendte man bare in- til de redselsfulle scener. Te-
fatning helt og holdent fra-I delIgvls VIser der han beretter om fanteri, noe som gjorde oss lefonisten Grigori fikk en 
tar Quislings opptreden 9. og I sine 15, år i bulgarske fe~g~ler o~ Eva Ramm: Kvinnekall og alle meget mistenksomme. tragisk død, han ble revet i 
10. april krigsforræderiets : fangeleire, er det nok Igjen tIl I mannefall. Aschehoug. Denne underlige form for of- stykker og begravet under 
karakter. \ å o ryste :verden, ~vor~o~ e~ i~ke Eva Ramm har et fast tak på sitt fensiv førte til at hele vår bombenedslaget. Jeg må ha 

Professorene dr. jur. Jon: l~~re . av!s:r ~g v~r r~! a~~ng l' publikum. Hun har allerede sendt stab plutselig befant seg di- hatt en kraftig feber, for jeg 
S kei e , dr. jur. Per A u g _. 1 e IVrIge e ter a tre e Isse ut etpar bestsellere og vi tviler rekte i ildlinjen, og bare få følte meg umåtelig tørst, lep
da h l, professor dr. jur. Jo-, menne~kePdlager~lfdra øst kforfretten ikke på at årets bok også vil bli minutter efter at vi hadde pene mine var helt tørre og 
h A d . I som nar et gJ e er tys e ange- l'k Hk" tt t . k tt kl b t g kl annes n en æ s, dr. Jur. k t S 'l o d k en Sl. un spø er her grovellg mnre e oss I syergravene e e se sammen, og ær-
Gunnar Astrup Ho e l, dom- vo, tere. pesle t nar et ~rotes e med de små bygdepolitikerne og ved fronten, innfant de tyske ne var gjennomvåte av sved. 
mer Bjarne Di d rik sen, ~kJe~ a~ ~et per ~~ ansvarl~ge hfor om opplegget i og for seg ikke er fly seg og kastet haugevis Vi oppdaget nå en husvegg 
Einar Han s sen, Einar e or o opo .og an re ar nytt, så er det behandlet morsomt med bomber over våre stil- midt på marken, hvorfra 
Sta van g, høyesterettsad- ?~s~evet ~om :r ;r:;ende krefter, og virtuost. Anbefales. linger, hvorefter de fløy vi- våre maskingeværstillinger 
vokatene Edmund H a u g, 1 Ja ten pa tys e o eger. dere frem mot våre områder. og artilleri rettet ild mot de 
Henrik Ber g h, og dr. jur. KONG SVERRE Takket være de gode skytter- tyske pansere. Dette gav oss 
Jørgen ø v e r g a ard, om LITEN BIBELSK BILLEDBOK graver i spiralform, det vil si et visst håp, og vi løp mot 
mulig en general eller oberst Ludvig Daae-Zwilgmeyel'. i sikksakk, gikk det bare ett I denne husveggen som stod 
av typen Carl Gustav Fl e i _ Dyr, fugler og planter i Ansgal'. mennesk;liv tapt, derimot ble I f~r oss som den enest~ red-
sch e r (som hadde kjempet Bibelen. Filadelfiaforlaget. Interessen omkring den norske mange saret av granatsplin- mng fra skrekken - Iallfall 
i krigen), arkivar Reidar De kristelige forlag viser ofte kong Sverre, presten som påstod ter. Kort efter øynet vi tyske I følte vi det slik i dette øye-
O man g, og andre avbalan- så liten oppfinnsomhet. Derfor han var sønn av Sigurd Munn, har tanks i horisonten. Men hvor blikk. Det merkelige er at 
serte, kyndige karaktermen- synes vi også det er en god ide alltid være levende her i landet. var det blitt av våre egne I man rent glemmer at man 
nesker, som ikke ble drevet når Filadelfiaforlaget virker for Først og fremst naturligvis fordi frontsoldater? Flesteparten er grundig utkjørt og utrolig 
av bevisstheten om en tvil- sitt syn gjennom den lille boken han var noe aven eventyrskikkelse av dem vi observerte var trett, man får på en måte nye 
som fortid i dette kompleks for barn «Dyr, fugler og planter som utrettet det utrolige _ til og stabsoffiserer som var iferd krefter. Da jeg endelig nådde 
_ slike menn som uhysterisk i Bibelen». De store, fargeglade med i strid med storparten av det frem til husveggen, kastet jeg 
kunne se og vurdere okkupa- bilder vil nok vekke barnas in- norske folks ønsker. Dernest fordi stemmer iallfall ikke med andre meg ned bak denne, for å 
sjonsoppgjørets forskjellige teresse og kanskje også gjøre bi- han bl. a. i fedrelandssangen er forfatteres når det gjelder Sverres søke beskyttelse mot bombe
sider, burde vært trukket inn. bellesning mere tillokkende for blitt holdt frem som den der «talte oppvekst. Men rent bortsett herfra eksplosjonene som lot det 
Så hadde vi sluppet alle disse dem. Men - er ikke fugler også Roma midt imot» _ hvilket var I er, de~ en malende ?g inleressa~t hagle ned over våre hoder 
konjunkturryttere som på dyr? en sterk overdrivelse hvis man med s~ddrmg. Daae-ZwIlgmeyer gIr med splinter. Til min forbau-
høyere befaling, støttende seg det mente kamp mot pavedømmet. bade av tIden og av personene. seIse så jeg at mange av våre 
til tronen, alteret og penge- TUNGTVANNSTRAGEDIEN Og endelig på grunn av tvilen om- hadde funnet ly bak denne 
sekken, red rettens grense- kring hans fødsel. BYENE SOM VESUV BE- veggen som var noe av det 
skjeI ned. Det har være ekses- Knut Haukelid: Kampen Forfatteren av denne bok lar in- GRAVDE eneste som var igjen aven 
ser på begge sider som burde om tungtvannet. Cappelen. gen tvil råde. For ham er Sverre hel landsby noen dager tidli-
ha vært behandlet efter prin- Efter alt oppstyret og reklamen kongssønn, den rettmessige tron- Egon Cæsar Corti: Byene gere. Nu var her bare ruiner. 
sippet likhet for loven. om den britiske filmen «The He- pretendent i motsetning til kong som Vesuv begravde. 

Vi har sett tydelige tegn i roes of Telemark» var anmeldel- Magnus Erlingsson hvis kongelige Aschehoug. Hvor langt jeg hadde løpt 
de senere år på at ærlige mot- sene i forbindelse med premieren a~sla~ning var på kvinnesiden. Til I billigserien Aschehougs Fonte- I slik ~vbrl:tt ved rett som det 
stands folk er enige i mange i London nokså reserverte. Selves- gjengjeld var den da ubestridelig. nebøker er kommet i ny.t opplag I var ~ m~tte kaste meg ned 
av disse synspunkter. Noen te «hovedhelten«, Knut Haukelid, Magnus var også en konge efter Egon Cor.is bok «Byene som Ve- vet Jeg Ikke, men det var 
av dem er til og med abon- v~r ikke invitert ti! den. seleb~e be- folkets hjerte. suv begravde». Den forelå første I sikkert flere kilometer. Jeg 
nenter på FOLK OG LAND. givenhet og gav 1 et mtervJu ut- Jeg tviler meget sterkt på at for- gang på norsk i 1941 og kom i I takket Gud for den hjelp han 

Salvo errore et omissione. trykk for at det skyl,dtes at han fatteren har. rett i sin tro på Sver- dette år og det følgende i ennu 2 had~e ytet meg under løpet 

I 
hadde protestert mot fdmens frem- res avstamnmg og jeg tror også at opplag. Dette er altså fjerde ut-: for a komme bort fra dette 

Alexander Lange. stilling av det som hendte. Vi vet d~t k,an diskuteres om alle hans I gave av boken. Og det skulle vel i skrekkelige. 
--0-- ikke om dette kan henge sammen hIstOrIske anførsler er iorden. De være anbefaling nok? -0--
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SIDE 16 FOLK OG LAND LØRDAG 18. DES. 1965 

::t~f~'ide ~g fri~jS~~~~~d' Han &171~dd ~ ~~}er: ;~r1f: 
. fredsfyrsten ved hvis fødsel"& __ o ... 1 __ .. ____ _ 

synes å ikke høre hjemme l de himmelske hærskarer sa: 

den institusj~n som 71tdeler Ære være Gud i det høyeste SLIK KAN DET OGSÅ SIES på spørsmålet til en journa- nistene med hele 50 pst. So-
fredspriser tIl. notorI~ke ' og fred på jorden hos men- list om han ikke hadde for sialistisk Folkeparti har 35 
krigsh. issere og mternasJonale nesker aven god vilJ' e. Han DAGBLADET er så sykt i l' kt H pst og står altså nesten like 

ft f k gene sI'n hets at det faktisk er tra- stor person Ig rna : « vern urostI ere, som . e s'. - fører retten frem til seier. . . har noensinne trodd at gene- dårlig som Høyre og Venstre. 
raI Marshall og hele gjengen .. gikomisk. For en tId sIden raI de Gaulle når han ble kalt Det er i det hele et bemer-
forøvrig. Og til ta.kk og ermd~mg.om serverte det følgende 0:rer- til roret ville være tilfreds kelsesverdig trekk ved efter-

For Jesus taler om en an- ham som l krybben la felre~ skrift over en Spaniameldmg: t krI'gsutviklingen at de bor-
.. l 1965 g gleder oss I l· med å åpne krysantemum-u _ nen art av fred, en sinnets v~ JU en c o •• «Nordmannen tilt~ es ~gsa gerlige partiel' i landene ~te~ 

fred og sjelero, som ikke ver- hjertet over a~ter a fao d:n for narkotikasmuglmg. KJ~r- stillinger?» * å kny avfinner seg med a bh 
den kan gi. Hans gave er in- beste av alle Julegaver. var te ulovlig CD-skilt, og begIkk dominert av kapitalistiske 
nesluttet i det som ordet vir- Fr~lser og forsoner Jesus hærverk, ifølge s~anskeI?yn- MAGGIDUTTI OG stormakter, i første rekke da 
kelig står for, den evige verdi Kristus. c digheter. Saken l Madrid et DRESDEN USA mens kommunistene 
det har i vår ordbok, bortsett Så tenenr vi som før lysen; alvorlig ~kre~meskudd. fo!, Hvem av de eldre husker mer~ og mere har ut,:ik!et 
fra all misbruk av dette ab- på vårt juletre og feirer pa alle SpamareI~ende.» Sa na ikke den lille Maggidutti som seg i nasjonalkommumstIsk 
solutt, gitt av Gud selv. Der- god gammel kriste~vis. freds- ~å alle lovlyd~ge no~ske tu- opptrådte i Ernst Rolfs revy retning. 
for talte også Paulus om den fyrstens komme tIl Jorden. rister s.e opp n~r d~ Ikke en- «Fra Karl Johan til Lykke-

* fred Jesus skjenket i hjertene Han som forkynte og forkyn- gang far lov tIl slIke us.kyl: land»? ATENPOSTEN har 
som en fred som overgår all ner det gode budskap om til- dige ting i Spania uten a blI nu oppsporet henne, 42 år DET TYSKE NASJONAL-
forstand, en gudgiver metafy- givelse og kraft fra det høye stilt for retten! efterpå, og det viser seg at DEMOKRATISKE PARTI 
sisk fred. slik som sfærenes toner fry- * hun ble gift med en bulgarer fortsetter ufortrødent sitt ar-

Det var en slik fred Jesus det hyrdene på marken: Fred i Dresden. Naturligvis forsik- beide med nasjonal samling 
gav og til idag gir til de utal- på jord, fryd på jord, Jesu- BETRODDE FORBUNDS- rer hun at hennes ~ann va~ også efter valget. Av kjente 
lige fryktsomme og engstelige barnet iblant oss bor. FELLER alt annet enn nazIst, og VI personer som har sluttet seg 
s?m ~øker ~am for at de kan Det er sterke nedbrytende I et telegram fra USA om tror henne så gjerne, men til partiet i det siste nevnes 
fa stIllet hjertets uro, frykt, krefter blant oss som vil prø- de amerikanske atomvåpen i det er ikke det som i første dr. Goebbels' adjutant, prins 
tvil og anfektelser, kort sagt ve å slukke dette klart skin- Europa heter det meget be- rekke har interesse. Både hun Friedrich Christian zu 
alle de nedbrytend~ krefter nende lys og la verden forgå tegnende at riktignok er tys- og mannen levet iallfall uan- Schaumburg-Lippe _ han 
som ~jør menne~kehvet sykt i beksvart mørke. Det er folk ke, belgiske og andre N~TO- tastet hele krigen gjennom som bl. a. har skrevet en me
og trist, hvor pastanden om som nekter Guds eksistens og fly utstyrt med atomvapen, inntil Churc~ill satte igang get sympatisk bok 0I? den 
velferdssa:nfunn bare er en Jesu verdenshistoriske mi- men de må først monteres det uhyggelIge bombarde- tyske rikspropagandasJef. 
tom talemate. . sjon som lyset, fyrtårnet mel- ferdig av amerikanerne før de ment av flyktningebyen -o-

Jesus er den store sJ~lesør- lom båer og skjær, som viser kan brukes. Og slik holder Dresden. Også det slapp 
ger og menneskekjenner, vei til en trygg havn. amerikanerne vakt mot sine begge to fra som ved et mi-
hans metode er den sanne og egne forbundsfeller: Bombe- rakel, men hun forteller til 
positive psykologs gjerning . Får jeg lov. å hilse venner, ne kan bare «bli m0I?-tert av AFTENPOSTEN noe som 
for alle dem som er trette og kjente og ukjente, og ønske en amerikansk avdelmg som folk bør merke seg om denne 
bærer tunge byrder. I den dere en riktig god og glede- står under kommando aven grusomme krigsforb~ytel~e 

----- store flokken er du og jeg lig jul med en gammel bønn amerikansk offiser som har som overgår langt HIroshI-
med. fra vårt ritual: «Gi oss o Gud med kjernefysiske våpen å rna, at «200 000 mennesker 

Hva sa ikke den store ka- din nåde, så v~ tror fullt og gjøre. I tillegg til dette blir ble drept i løpet aven time». 
tolske kirkefader Augustin fast at alle vare synder ~r flyene bevoktet av væpnede Senere ble hennes ma~n ~r
en gang? Min sjel er urolig og forl~tte, og oplys. oss v~d dm amerikanske ,:akter. Flyverne rester~ av de nye bolsJevIk
finner ikke hvile før den fin- HellIge And at VI daglIg av- (altså de belgIske, tyske osv.) myndIgheter og forsvant f?r 
ner hvile i Deg, O Gud. Vi står fra noen .sy~d ved Jesu oppholder seg i nærhete:r;t, godt. Fruen er nu vendt tIl
som, så mange som vi er, har kraft. og ~ldrI s~Ipp~r ~esus men får aldri komme bort tIl bake til Norge. 
fått ordet fra Guds sønn: av vare h~er~er mnt~ vI.ser flyene, med mindr~ det bry- * 
Frykt ikke, gå bort i fred, vi ham klarlIg l det eVIge hv .. » ter ut krig.» Det SIste betyr 

Vi må utsette 
fortsettelsen av Siegfrieds se
rie om Quisling og de «mili
tære opplysning;r» til .før~te 
nummer på nyaret. VI gjør 
det med desto bedre samvit
tighet som det likevel er så 
meget stoff omkring Quisling 
i dette nummer. 

-0---

Rettelse kan trygt vitne om denne Her er grunne? .funnen tIl vel at det bryter ut noe som NASJONALFØLELSEN 
ubeskrI'velig nådefulle gave den gode samvIttIghets pakt kan true det am. erikanske G PARTIENE I advokat Sverre Hellik-

d G d NATO O sens artikkel i forrige num-som tar bort all redsel og gJ' ør me u. kontinent. En får Sl. at. . - Il d 
llit' En av de siste ga upun e~- mer nevnes innledningsvis et oss glade og lykkelige midt i Amen. alliansen bygger pa tI. søkeIsene i Norge bør gi folk innlegg av professor Edvard 

en urettfe:d~g og str~de~de Hans Egede Nissen. * noe å tenke på. Det gjelder c Hambro. Det er tidfestet til 
verden. Ma Jeg her fa mm- -o- JOHAN VOGT OM spørsmålet om hvorvidt man 1940 men skal naturligvis 
nes et vakkert salmevers, som ser nasjonalfølelse som et vær~ i 1964. 
alltid har gitt meg store ver- «RETTS»OPPGJØRET gode, og 67 pst. svarer at det I -o--
dier. Det handler seg om den C k· Il I boken «Partisan på for- gjør de. Bare 10 pst. ans.er 
virkelige fredsstifters frukt- Det er en lors Je post» som er kommet på Pax nasjonalfølelse som uheldIg. 
bringende virke blant oss alle Forlag skriver professor Jo- Det var vel som man kunne 
som lengter efter å bli kvitt k' f han Vogt bl. a.: «Denne strid ha tenkt seg på forhånd, men d t «Det er et langt s ritt ra 
alt det som tynger, en s ress (om «retts»oppgjøret) vil fort- det man kanskJ'e ikke ville ha • • 't l't t g den flittige og begavede stu-
som sliter pa var VI a l e o d 't sette, for hva som er rett og tenkt seg er hvilken del av f . til dent til den skapen e VI en-
motstandskra t og gjør oss urett vil selv hos de mest folket det er som i første d d m skapsmann. » Johs. Andenæs . 
slaver av e emoner so fremragende J'urister være In- rekke har en slik oppfatning. . om Quisling i Aftenposten 
fyller tomrommet l mennes- under anmeldelsen av Vogts fluert av deres almen-men- Det viser seg nemlig forbau
kesjeler som er uten Gud o~ bok: Mennesket Vidkun og neskelige og politiske innstil- sende nok _ eller kanskje 
uten håp i verden. La meg fa ling. Jus er ingen virkelig vi- I·kke? _ at de såkalte borger-l d t forræderen Quisling. 
sitere dette sa mevers, e c teskap, idet hva som er sann- lige partier som nu har fått 
har toner fra himlen i seg: Så sant, så sant. het ikke kan bestemmes ved makten og som alltid har rost 

Men det er også et langt avstemninger.» seg av sin nasjonalfølelse ik-
Og finner du ham, da finner du alt skritt fra den meget flittige * ke ønsker noen sterkere na-
hva hjertet evig begjærer, herre, som ideligen i skrift sjonalfølelse. Av Høyre .er 
da reiser seg atter hvert hlzp som . 1 t aSJo 

- (særlig i dagspressen) og l DE GAULLE det3 ps. som synes n _ b{a~t lz ald . tale (særlig i radio) ensidig I En kan si hva en vil om nalfølelsen er for svak, av 
og ener s Yl mere. forsvarer det liberale folke- president de Gaulle, så har Venstre 30 pst., av Se~ter-

. demokrati til professor Jon! han iallfall en forfriskende partiet 43 ps~, og av KrIste-
. Her skjer det under at det I Skeie, som i alt sitt virke hev-,' måte å si tingene på. Dette lig :!!,olkepartI 45 pst. I mo~

blIr lys, fr.ed o~ lykke for den det rettens ide og dermed kan kanskje være til eftertan- setnmg. tIl dette, kan ArbeI-
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søkende Sjel, sa det med p:o- rettsstaten. ke for alle de såkalte «konsti- derpartIet oppvart~ med 46 
feten kan sies: Hvor deIlIge A D tusjonelIe» monarker og pst. som synes nasJonalfølel-1 
er hans fø.tter som forkynner . . statssjefer. De Gaulle svarte sen er for svak og Kommu- :.. __________ .... fred fordI han er som skre- -o-, 
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utgiver AfS Folk og Land 

Viking Boktrykkeri 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO




