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Direktør Edquist om Bonniers Til belysning av 
store forrcederi 

det 

spill i Sverige 
ELLER VAR DET DET AVGRUNNSDYPE ENFOLD? 

OG ET PORTRETT AV «NAZIAVSLØREREN» 
IEXPRESSEN, MICHANEK Da annen verdenskrig tok 

sin begynnelse høsten 1939, 
Vi har tidligere ved flere denne. STOCKHOLMS-TID- avga som kjent den norske 

anledninger omtalt den sak NINGEN hadde for noen år 'l'egjering en høytidelig er-
som til å begynne med ble siden en stor omtale av Ed- klæring om absolutt nøytra-
kalt den svenske «nazi»-affæ- quists publikasjon og skrev litet. Denne erklæring had-
ren», men som efte'l'hvert ut- i den sammenheng bl. a.: de ikke bare adresse utad til 
viklet seg til å bli EXPRES- de krigførende makter, men 
SEN-skandalen. Direktør «Det ar svårt att forstå hur også innad til det norske 
Carl G. Edquist, som har dessa i Sed saepe narmast an- folk. Hadde dette folk den-
tatt seg av Bjørn Lundahls klagade skall kunna forhålla gang fått en anelse om at re-
sak og som er hans juridiske sig passiva och inte vidta åt- gjeringens erklæring var 
rådgiver, er ellers en mange- garder for att visa att påståen- den rene svindel og at man 
sidig herTe som går løs på dena och handlingarna ar i virkeligheten satte både 
uretten hvor han finner den. osanna. freden og fremtiden i fare 
Han sender i den sammen- Skrifternas innehåll ar redan \Ved en uansvarlig og unøy-
heng ut en publikasjon «- - nu i var mans mun i ambets- tral politikk, ville det reist 
SED SAEPE CADENDO» mannavarlden och de direkta seg et ramaskrik fra dette 
(efter et latinsk sitat: «Drå- utmaningarna - for sådana ar folk som pa'l'tipolitikerne i 
pen uthuler stenen, ikke ved det - torde knappast av de ut- Karl Otto Bonnier, Forlaghuset Stortinget s~mt~dig ogs~ Utenriksminister Koht. 
sin tyngde, men ved sta - satta langre kunna avfardas med Bonniers grunnlegger. ha?de umyndIggjOrt ved l 
di g å f a Il e.») Og denne tystnad. I strId med grunnlovens be- alle bringes klarhet over hva 
publikasjon er i sannhet Det skal bli intressant att se I t b kl' stemmeiser å forlenge sin det egentlig var som fore-
ffyk~~t av folk som ikke har vad som hander kring Sed g;oye~ etes y dnmger, . for egen funksjonsJid slik at de gikk da visse politikere og 
t~ni mel i posen. Direktør saepe i fortsattningen.» sa a }S e seg. over angr~p&- bibeholdt sine mandater og- andre i ly av den falske 
Edquist har sendt ut denne ren nar det gJelder ~n ~lten så i året 1940 - skjebneåret nøytralitetserklæring spilte 

---""",p!lillibal4i._".~I!lS.i s~~_i flere'~!r, og.4e:(l >Pel:!.~O'~~.J~jell1l!~l;"",Jjll.~ti! bag::ell .. han !anskJe Ikke i norsk historie. under dekke med de~ britis-
har altsa l og for seg mtet nydemokrabets spilleregler, a~.~ t~w g .. .w. ci-'" Det bør nu en· gang- for (Forts •. Slde 2.) 
med EXPRESSEN-skandalen vet at det ikke kommer til ~e ~~ tlg o~\p av d~~ emo
å gjøre, selv om siste num- å hende noe, at de angrepne ra le s pa a emyn 19 et, 
mer av publikasjonen natur-Ilater som ingenting år ut og J ~om da fl~~r r.t ~ «almenfe 
ligvis i stor grad er viet år inn når det gjelder de i f entsl:yn». P. u ~e Ig ever o -en 19 mngrIpen. 

Bilde 1: Angis å forestille K. G. Miehanek og Brie Sjoquist i Carl
bergstiftelsens lokaler. Bildet er en forfalskning, for det er arrangert 

og fotografert i den svenske sikkerhetstjenestens lokaler. 

Så kommer vel også det 
siste numm~ av SED SAE
PE, nr. VI til å passere upå
talt i det Sverige hvor alle 
myndigheter løp bena av seg 
av lutter frykt og bekymring 
for at «nazisten» Lundahl 
slik EXPRESSEN påstod 
skulle gjøre statskup med 

. sine gjenpluggede. og regis
trerte dekorasjonsvåpen! Og 
dog er det hard kost Edquist 
serverer samfunnsstøtter av 
alle arter. 

Blant annet redegjør han 
for hvo'rledes sosialdemokra
tene kom til makten i Sve
rige og starter da med Kreu
ger-affæren. Han slår bl. a. 
fast overfor Riksdagsrepre
sentantene, som han rette'r 
sin artikkel til: 

«Ni ser harav, arede Riks
dagsledamoter, att det inga
lunda var folkviljan, som so
cialdemokratin hadde att stodja 
sig på, nar dess forsta regering 
bildades. Det var Bonniers og 
Enskilda Bankens kalkyle samt 
håIIbarheten av dessa som ut
gjorde grunnen for Sveriges 
forsta «arbetarregering». 

Storfinansen fick riklig tack 
for sin moda. Den hetsjakt, som 
igångsattes mot Kreugerman
nen, saknar sitt motstycke i ohe-

(Forts. side 7) 
, 

Bilde 2: Angis å forestille Bjorn LUlldahl i Ku Klux Klan-drakt. 

Bildet er en forfalskning. Miehanek har fotografert sin «agent» 
Goran Granquist. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 1. OKTOBER 1966 

Til belysning Erhard og 
Det tredje rike 

Merl~elig jøssingmentalitet 
(Forts. fra side 1.) den t C. J. Ham bro. ln-

ke krigsparti og brakte Nor- nen regjeringen diskuterte 
ge inn i kTigen. man spesielt hva Norge skul

le gjøre hvis vestmaktene 
Vi har tidligere ved en gikk til aksjon uten norsk 

rekke anledninger berørt samtykke. Koht var av den 
dette spørsmål og det later oppfatning, at man i så fall 
til å være liten tvil om at skulle nøye seg med å pro
for eksempel Hewins har testere og ikke gjøre mot
rett når han meget sterkt stand med våpenmakt. Han 
antyder at det forelå en av- motiverte det med at Norge 
tale - eller iallfall en still- i alle fall måtte sø'rge for 
tiende overensko~s.t mellom ikke å komme med på den 
Nygaar~s.voldregJ:nI?-gen og gale side. 

Vi nevnte i en leder i for
rige nummer at Erhard ikke 
alltid hadde stilt seg så av
visende til det som foregikk 
i Det tredje rike. La oss gjen
gi litt av hva han skrev i 
ma'rs 1933 - altså efter Hit
lers maktovertagelse om 
temaet nasj onaløkonomi i 
bladet «Die deutsche Fertig
ware» (Hefte 2, 1933): 

den bnhske regJermg. For 
vå'r del er vi imidlertid til- Det var planene om en «Ett er iallfall sikkert. 
bøyelig 'til å tro at både aksjon fra v~st S?rr:t ga den Liberalismens og den tøy-
statsminister Nygaardsvold nors~e ~te!,mksr:llmster ~n- lesløse (freizugige) indivi-
og utenriksminister Koht i lednmg tIl a preSIsere et slIkt dualismes tidsalder er for-

• ,Jam ... • 
. ~ •• ~ .fillncmi.jollcn). 
.. l!okncprcsl Ristesund l'jJ preke 

~ ved hpymessclI i Avaldsnes kirke. 

,: Tyskerne takker 
~ Den tyske 5. minesveipersqua_ 
I dron har etter b('soket i Hauge_ 
t sund sendt· ordforeren dette 
'I telegram. 

Mayor, Haugesund. 
., After lea ving Haugesund 1 
I w"h to t"xpress to YOll t.he 
Mayor an jJopulation of Hauge

I sund aur heart felt thanks for 
I ~ll events and tlle kind ho'plta
I !lty sho1,vn dllnng star. "of' shall :10t forg~t it and 
hO!Je we mur relurIl. 
«<lad oye. Good Luck to you. 

I 

jøssingers virrkelige karakter, 
en karakter som ikke kan ha 
noesomhelst med høysinnet
het å bestille. 

Det skulle også være på 
høy tid at vår motpart, NRK 
inkludert, blir klar over hvor 
stor prosent vi tidligere med
lemmer av Nasjonal Samling 
sammen med våre familier, 
våre venner og bekjente, ut
gjør av det norske folk. 

A.H. 
--0--

l Den karakterløse 
statsmann og Nemesis denne sak nærmest handlet I stal;dpu~kt. Men dette ble bi. Den oppfatning at disse 

av U forstand selv om vi nok ogsa avgjørende (for ham --,- k . k .. 
, o b k·) dk' ø onomlS e prmslpper I W. Churchill uttalte i et 

synes at også den er tem_l var em er nmg a.a sJonen f f 
melig forbrytersk, mens de fra o syd ble satt Igang en Ø'rst ~g remst har til opp- Dagens selvbevisste Tyskland tak- åpent brev til Times i 1938: 

d gave a forsyne menneske- ker - på engelsk.' 
virkelige trådvrekkere bruk- mane senere. . .. ne med materielle goder er I 

te dem i sitt eget spill. . .. No .. rges utennksmmlster ·d ·kk b . 
h dd kl l tt l ag overvunnet l e are På forsommeren i år ble 

Her skal vi bare bringe noen . a ~ l \:e noen e oppgave T kl d Id Il h l 
Id 1940 l t k i ys an. A ri vi e e - vår by vitne til stor virak nye sitater som kan bidra l apn agene . s er er.e Id· . d 

I d d b f t . er en retmngsglven e overfor tyskere undetr et be-til å avsløre det som før eller gra enn. noen an re e ~n o 
h Il d bb It Id setning «Fellesnytte gar søk av tyske krigsskip. Kom-

senere må frem i dagen hvor an seg me om o eI. f h k 
d t kt oran egennytte» a un- munal lunSJ· med utveksling ubehagelig det enn må være ve s orma enes oppmarSj f' o k d 
t dfl k E k net mne sa ste'r og ve - av taler, sightseeing, fotball-for de ansvarlige og kanskJ· e mo nor an en. n. ano- d· kl h' d· 

d kt k varen e gjen ang VIS et kamp og en meget velvillig deres eftermæle siden de na. e av. ryer og J ens-
f t It hadde vært sant eller ba- presse på toppen av det hele. fleste av dem jo nu er vand- g J er n 1 n g e r or a e om bl d 

«Hvis England skulle bli ut
satt for en nasjonal ødeleggelse, 
ville jeg be til Gud om at han 
måtte sende oss en mann med 
åndsstyrke og vilje som Adolf 
Hitler.» 

Bare et år senere i radio
tale til det engelske folk: 

ret bort. tyske forberedelser som kun- re. e tro d at individets Tyskerne kvitterte elsk-
ne være rettet mot Norge. fn utfoldel~se og dets stre- verdigheten med bevertning «Denne krig er en engelsk 

På Norsk Kunstforlag er Og samtidig lot de allierte ben efter nk~om, lykke og I til inviterte bynotabHiteter I k.r~g, og. dens mål er Tysklands 
det under hovedredaksjon av det press og den provokasjon anseelse ogsa borget for samt publikumsbesøk om-I ttlmtetgJorelse.» 
Niels Jø'rgensen og <<Dorsk de hadde holdt gående vinte- det heles harmoni og in- bord. I 
kredaksjton»t av kHans Vhattne ren gjennom, kulminere i te~essenes utj~v~ing - ....:..... Ette'r avreisen takket tys- I I tillegg. he'rtil hans. radio-

omme e ver som e er d b T k . tI· ~1 vet at .soslah.~.men med kerne. for seg i pressen. På I uttalelse om. at h.an VIlle. al~ 
«5 års kamp for friheten.» den 8n IS :1 mDmeuHeglfgdmg sm klasse.kamp Ikke kun- _ engelsk.' men dem om liere seg med selve dJ·evelen 
(B k Il) U d t·tt l «N d n en . apn. r. a an dk' 
. o n er 1 e ort e Koht som forlengst hadde n~ ove:rvmn~ . e:r; ø .ono-I dette brudd på tysk nasjo_om nødvendig, for å få knust 
1 flam~er». F~a dette h s o~e I vunnet internasjonalt 'Ly som mlske lIberalIsme lOrdl den 1 nalfølelse. I· Tyskland. 
verk sIteroeT :1 da (ut eve - his t o l' i k e r, skulle ha de er e~ skudd av s~mme ro~, Jøssingene trekker altså . Som. W. Ch~rchill redet 
sene er var~): best mulige forutsetninger fordI. den anerkjenner 11- nå et glemselens slør over I lIgger Idag, - Ikke bare et 

« ... I bntIsk og flransk for å bevare overblikket i en berahsm~ns ?evegelseslo- sitt tidligere hat overfor tys- : sønderlen;met Tyskland, -
presse ga episoden i Jøssing- slik situasjon men i de siste ver og ;rIlle !pøre br~k av kerne over disses konsent'ra- !men ogsa et sønderlemmet 
fjord oppt.ak~~n til en langt dagene før d~t for alvor brøt I dens r.na~. SlIk fo~st~tt er sjonsl~irers plager og tap av I britisk imperium, og et Eng-
skarper.e kntIkk av nors.k løs, kanskje spesielt den sis- det nktIgo at. sosla.hsmen menneskeliv, over sitt eget II~nd nedsunket i bunnløs 
nøytrahtetsvern og nøytrah- te kvelden var det som om bygget pa hberalIsmens krav til dem om bet a l ing I gjeld. 
tetspOlitikk: F. eoks. k:~vde han va'r 'kjørt fullstendig I grunnvoll - -.» for utvist nor s k patriotis- ABH 
de~ da. n;yhg avgatte bn~lske trett. Han har selv åpent er- Mens Erhard altså d me. Over uttalelser storjøs- --0--
~ngsml~lste.r, Hore Behsh~, kjent det med ordene: «Noe go - singen, Max Manus, ytret ny-
l to .avlsar::lkler, at ~torbn- må ha klikket i min hjerne kjente Det tredje rikes øko- lig i et intervju i NRK an- Ekte C. J. Hambro: 
tanma na om g aen d e den kvelden.» De alliertes nomiske politikk, fork~nte gående en påtenkt ty s k 
måtte oskaffe seg støttepunk~ forsøk på å lokke fram tys- ?an det motsatte eva~gehum film fra okkupasjonstiden i - Av alle engelske slekter har 
ter pa norskekysten. Ogsa kerne distraherte Koht så l ~en bund~srepubhkanske Norge. Uttalelser som gikk ingen fått flere millioner fra Ame
her gjorde baktanker seg han ~verså at de alle;ede pen?de som l~ggero bak ?SS - ,ut på at Manus ikke hadde rika enn familien Churchill, og 
gjeldende. Man ville. gjerne va'r på vei.' Også den norske l~nhl nu nyl.tg . pany hbera- noe å innvende mot en slik ingen har trengt det mer. - Den 
pr?vosere tyskerne tIl a an- regjering var mest opptatt hsme . og sO~lahsme. Er odet l film eller fant noe merkelig 7. hertug av Marlborough ,:ar gift 
gnp; Norge, oog ønsk~t der- av mineutleggingen. (Men kanskJe. mulIg ~t han pany lved et slikt tysk foretagende! med en datter av mark1en av 
for a ve~ke ~a mye ~]stanke I noe n utnyttet den behen- faller. t.llbak~ tIl de gamle. En fristes til å si med salig, Londonderry; hun var en begavet, 
som mU~lg nar det gjaldt eg- dig! Vår bemerkning.) fO'restIllmger. ObstfeIder: «Jeg tror jeg er [myndig og herskesyk dame som 
ne hensIkter. . .. Ved middagstid 8. ap- D. A. kommet på en feil klode.» dyrket sin yngre sønn Randolph 

... I Norge følte man det ril 1940 hørte innbyggerne i --0-- Og blant et feil folk. og var umåtelig ærgjerrig på hans 
litt vanskeligere å ta stand- Lillesand to voldsomme eks- Hvis dette glemselens slør vegne. Han hadde som alle chur-
punkt da de allierte den 2. plosjoner. Politifullm. i Lil- forsvarsminister Ljungberg ha'r sitt utspring i edel høy- chiller en smidig og giftig tunge 
mars 1940 ba om fri gjen- lesand, Niels Onsrud, var en en kort meddelelse om senk- sinnethet overfor sin tidlige- og temmelig slette manerer. 
nomgang til Finland, og våken ung mann. Han allar- (Forts. side 8) re angivelige fiende, måtte Cc. J. H. i Aftenposten - Søn-
samtidig tilbød seg å «sik- merte først admiralen og si- o-~o-o-o-o-o-o-o-o-o-~c>o-o-~ aUe glede seg over det. dagssidene 19/5 1962.) 
re» byene Stavanger, Ber- den generalen i Kristiansand. Arkitekt Men i så fall, burde ikke --o--
gen og Trondheim, altså Men ingen ville til å begynne HUS TAD en slik høysinnethet før sti 
besette' dem. Utenriksminis- med ha noe, med saken å og fr ems t vært viet deres Vi 
ter Koht mente man måtte gjøre. Generalen mente det Bærumsvn. 5 - 0. Ullern egne landsmenn, oss quislin-
avslå, men det var i k k e var en marinesak, og admi- Telefon 556129 - Oslo ger? Især etter alle de sann-
f u Il e n i g het ire g j e - ralen påpekte at den nå var ~~~o-o-.o heter som er dukket opp et-
ri n gen, og Kohts forslag henlagt til landjorden. Etter Vas k, m a I ing, ter 1945 og til vår fordel? 
ble først enstemmig vedtatt han på egen hånd fikk av- Burde ikke denne skjevhet 
da Nygaardsvold truet med, væpnet de 130 tyske solda- t a p e tse r ing, med de stadige hyldester til 

er best stillet. V åre fiender 
behersker agitasjonsmidlene 
og har makten. Men vi har 
retten. 

C.B. 
at han ellers ville gå av. ter, fikk Onsrud de militære m ø n ste r m a I ing tyskerne få sin motpol i om- ~~o-o-~~ 
Utenrikskomiteen sluttet opp instanser til å underrette RIM E L I G favneIser av også egne lands-
om Koht, men også her Forsvarsdepartementet i menn slik at vi norske igjen 
gjorde visse betenkeligheter Oslo. 1. KLASSES FAGMANN kan bli et folk? 
seg gjeldende, i k k e ... Den 8. april om etter- Hvis et slikt initiativ ikke 
min st hos for man - I middagen holdt Stortinget - Telefon 26 55 30 - snart blir tatt, vil intet slør 

TANNLEGE MAAMOEN 

Hansteensgt. 2 

Tlf. 4443 33 

ne n, sto r ti ngs pre s i -I hemmelig møte og her ga CN;>O-O-o-o-O'o-~~O'o-~ kunne dekke de oppheltede ~o-~o-o-o-o-~.o.oo-o-o-.a> 
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LØRDAG l. OKTOBER 1966 FOLK OG LAND SIDE 3 

FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Q - .- C. HANS EGEDE NISSEN: 1« UIS lng - proleten 

Hewinsoversettelsen med æresbolig 
kommer i slutten 
av oktober. 

J' . som ikke ble æret» Profeten uten ære og profeten 

_______________________ 1 Ved henvendelse til Store Det var på Hadeland i det Russland kan rykke inn i 

Farveblindhe1? 
Bjørn Forlag får vi opplyst Herrens år 1948 ut på høs- Norge.» 
at oversettelsen til norsk av ten. Akrene stod gule og Dette brever datert 12. 
den britiske publisist Ralph fagre av fullmodent korn, juni 1940. Veg l,lngerhand,
Hewins' meget omdiskutette 'her og der rikset og duret en Ilinger 11. juni 1940 ble nem· 

Så ,er det dukket opp en ny «nazist» igjen! Vi leser i bok «Quisling: Prophet with- dinosaurus aven teknisk Hg avtalen mellom de to 
VERDENS GANG at «Nazisten Vorster (er) valgt» til out Honour» vil foreligge i vidundermaskin, skurtresker overkommandoer korrigert 

slutten av oktober måned. kallet, uhyggelig på åkrene. vedrørende romertall VII i 
statsminister i Sør-Afrika efter den myrdede Hendrik Tittelen blir «Quisling - Vatr: en ute og gikk i høst- kapitulasjonsakten i Trond-
Verwoerd. Hans «nazisme» består såvidt vi forstår i dette profeten som ikke ble æret». været fikk en plutselig opp- heim, undertegnet av senere 
at han !Som en nasjonalsinnet boer ikke hadde tilgitt Eng- Det blir en pocketutgave og leve at sannheten av det genera~ Rosche'r Nielsen på 
land boerkrigen og dets innføring av konsentrasjonsleire prisen blir kr. 20,-. gamle ord «Alt godt kommer vegne av kong Haakon VII, 
for boerkvinner og barn. Han ønsket derfor tysk seier i Boken. kan bestilles alle- ovenfra» tør være relatiyt. regjering~n Nygaardsvold og 

. . rede nu l FOLK OG LANDS Der kom en fremmed fugl forsvarssjefen general Ruge. 
verdens~gen og nederlag for England ~g arbeIdet for at BOKTJENESTE, som vil sen- :fllygende, en eller annen Pi- Denne herre skriver forøv-
Sør-Afnka skulle holde seg utenfor kngen. Da general de ut de bestilte bøker i den per Club, sydfra og strødde tig i KRIGENS DAGBOK Il, 
Smutts allikevel engasjerte det gamle boerland på Eng- rekkefølge bestillingene inn- på sin flukt en masse papitr: side 15-16 følgende, som 
lands side, ble Vorster puttet i interneringsleir. Til dette k:0mmer. Ved forsk~ddsb~ta- som dalte ned i hodet på de støtter Quisling: «Offisielt 
synderegister føyer den borgerlige (!) norske presse at lmgo av beløpet bhr prisen gode hadel~ndinger. Det var er de.t (Norge) med sin kapi-

. ... altsa kr. 20,- pluss porto et valgmamfest og blant god- tulasJon nøytralt og ute av 
han er «en InnbItt anti-kommunISt». kr. 1,30. Skal boken sendes bitene i dette var en artik- krigen.» 

Og det er vel her vi egentlig er ved sakens kjerne både mot oppkrav, kommer opp- keI med tittel «Russeskrekk». Quisling hadde altså pre
når det gjelder Vorsters «nazisme» og den «fascisme» kravs~ebY'r i tillegg. Vår Det var et referat av HM sis og nøyaktig samme syn 
eller «nazisme» som er blitt påduttet så mange bra folk postgIrokonto er 1 64 50. kong Haakon VII's radiotale på saken som konge, regje-

opp gjennom årene. 

Det var kommunistene som fant på dette propaganda
tricket i tredveårene, og det varte ikke lenge før de fikk 
de unnfallende borgerlige partipolitikere og pressefolk 
med i hylekoret. Enhver som viste aktiv vilje til å bekjempe 
kommunismen med samme midler som den selv søkte å 
erobre samfunnsmakten, ble straks stemplet som «nazist» 
og dermed gjort ansvarlig for både ekte og oppdiktede 
grusomheter som de rent nasjonale anti-kommunistiske 
partier i Italia og Tyskland begikk under press ,av krig 
og kamp med kommunistiske kupmakere. 

Det er 'som sagt mangen en bra og tapper mann som 
er blitt stemplet slik fordi de på nasjonalt grunnlag tok 
opp en virkelig kamp mot den snikende kommunistiske 
fare da borgerskapet avfant seg med å være på stadig til
baketog. Det gjelder vår egen Quisling og hans tilhengere, 
og det gjelder til og med mange som i tide karret seg 
ut av denne tofrontskrigen og idag er aktet og æret og 
lønnet med høye stillinger efter «omvendelsen» fra aktiv 
til borgerlig anti-kommunisme. 

Det er synd at ellerS forholdsvis fornuftige organer som 
for eksempel FARMAND og MORGENBLADET ikke for
står dette, men fortsetter å spille med de kort kommunis
tene lot dele ut i tredveårene. Ja, førs:!nevnte er blitt så 
forvirret at det til og med for ramme alvor hevder at 
kommunisme og «nazisme» er ett og det samme! Og med 
«nazisme» mener da det også nalSjonale anti-kommunist
grupper som for eksempel NASJONAL SAMLINGS med
lemmer. 

--o- fra katakombene i London ring og forsvarssjef. Grunnen 
26. oktober 1944. Det hele er var «russesk'rekk» kort og 

likhet med Mussolinis kor- panegyrikk til Sovjet og en- godt efter Sovjets overfall 
porative stat - -» de'!' slik: «Det er hver nord- på Finland i 1939-40. Så 

Og Hugh Trevor-Roper er manns plikt å yte våre sov- grunnene var relevante. 
enda t deligere i sin an- jet~ssiske allierte størst For dett~ .sitt prinsipiell~ 

Id lsy b k . THE mulIg støtte.» syn ble QUlslmg henrettet pa 
me e e av o en I Ak h f t t Hva skyldtes, denne front- ers us som pro e. .u en 
SUNDAY TIMES. Han for- forskyvning? Pipen hadde jo ære, ?lens gen~alI~slmus 
teller at Macmillan «nearlYen annen lyd i 1940. Ved Ruge fIkk ~resbolIg pa Høy
joined the 'New Party' of stats akten i Trondheim 10. torp fort l Østfold og en 
Sir Oswald Mosley» .. ,som juni, undertegnet forsvars- gate i Oslo får navnet Johan 

o Q . l· .. t·d "h dd sjefen general Ruges måls- Nygaardsvolds gate. ogsa UIS Ing I sIn I a e K f .. bl' t 
• o mann, senere general Rosche'!' an orvlrrmgen. l s ørre 

samarbeIde med. Altsa en Nielsen efter ordre fra kon- og uretten mer skrikende? 
aldeles perfekt «faiScist» el- ge og 'regjering på en art --o-

Der og her 
ler «nazist» - efter behag I militærallianse med general 
- og i FARMANDS øyne Falkenhorst og den tyske 
dermed altså nærmest «kom- v~rnemakt om forsvaret av 

. t o Fmnmark. I pressen verden over munls » ogsa. R l d -. esu tatet avenne russe- og ikke minst her i Norge _ 
Vel, de fleste vIl vel være skrekk fra kongens og regJ' e t' d' hIt 

o. •• • • -IS 1ger er Jammer y mo 
klar over at F ;'-RMAND ~a rmgens sld~ fl~er VI l avta- himmelen over de kinesiske 
være temmelig farveblmd l~n av 10. JUnI ~940 ?m be- «rødegardisters» herjinge'r i 
når det ikke kan se forskjell tmgelsesløs kapItulaSJon, kulturens navn. Vi hører med 
på kommunismen og dens nærmere bestemt romertall gru om hvorledes de kaster 

VII i denne overenskomst, de gamle kulturens mestre 
motpol og aktive bekjemper s?m omhandle'r demobilise-:- som Beethoven og Mozart' 
rundt i landene, det som ef- rI?g av de norske o tropper l på sk'raphaugen. 
ter kommunistisk oppskrift Fmnmark. Her. star a lese Meg synes det å være en 
kalles snart «fascisme», snart n?e som selv .Rlste og Skod- stor likhet mellom «rødegar-
«nazisme». vm bør lese mD:enat: «Unn- distenes» fremferd og «de 

'11 . ·dl·d tatt er to bataljoner og ett I seirende norskes» fremferd 
Det VI e Iml erh være batteri i Øst-Finnmark. Inn- t NS-f Ik 'M k l b 

h Id· bl d o l mo o. an s a are 
e 19 om a et ogsa. se v til grens~vakten (mot sov~et) bytte om Beethoven og Mo-

oppdaget det før dets bIdrag e'r end~h~ ordnet, skal dIsse zart med Wagner og Sinding 
La oss da minne om en av de menn som FARMAND selv til denne og andre former for som .hltbl ha vakten unde~ og etpa'r andre komponister. 

kommunistenes kamp har b~falmg av fylkesmannen l Og verre gikk det med kirke-
hyldet i sin tid, det elskede Storbritannias forhenværende. . Fmnmark -.» minister Skancke enn med 
premienninister Macmillan. For han er også blitt stemplet ført hl at alle anh-kommu- «Russeskrekken» var gans- nonnene i Peking _. 

. f l l· . FARMANDS o k nistiske krefter både i vårt ke visst ikke minket efter Men gra o tAFTENPOSTEN, som (<nazISt» og ø ge Ig l øyne ogsa om-
munist! I en anmeldelse av Colin Welch i THE DAILY eget land og i andre er blitt ikke-angr~pspakten av 1939 og de' andre norske dags
TELEGRAPH av Harold Macmillans bok «Winds of helt utryddet eller uskadelig- mellom Rlbbentr?p og Molo- aviser dengang? 

gjort. Det ble jo også gjort tov, ohelle~ t~ert Imot. . P. L. 
Change, 19141-1939» slår anmelderen fast at også dette 
konservative FARMAND-ideal var en slags «fascist». I 
1931 var han, som han Selv sier i boken overbevist om 
at «strukturen i det kapitalistiske samfunn i dets gamle 
form var brutt sammen - - Det hadde utviklet seg noe 
som lignet en revolusjonær situasjon». Og anmelderen sier 
at «denne diagnose - - delte han med (en så beryktet 
(fascist» som) Sir Oswald Mosley». Og efter å ha redegjort 
for Macmillans syn på samfunnet, spesielt da den økono
miske side, slår han fast at «alt dette har en forbausende 

•• • o o N ar QUIslmg etablerte sm --o-
en drabehg mnsats I sa mate regjering 9. april 1940 om ~~~ 
i 1945, og det i patriotismens kvelden, var det prinsipielt 
misbrukte navn! ut fra samme forstands- og DAGLIG FRISKE BLOMSTER 

-o-- følelsesmessige standpunkt 
som generalissimus Ruge 

Tannlege inntok 10. juni 1940 og som 
M ART I N KJE L D ~ A S denne i brev til legasjonen 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

i Stockholm gav eksakt og 
pregnant uttrykk for på føl
gende oppsiktvekkende vis: 
«Jeg (Ruge) frykter for at 

Blomsterforretning 
SYNNØVE LIE 

Kranser til alle priser 

Frognerveien 30, O s l o 
Tlf. 442230 
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SIDE 4 FOLK OG LAND 

Krigføringsproblemet 1940-1945 
En redegjørelse bygget på kjensgjerninger og solide 

kilder av avdøde major og byråsjef i Forsvars

departementet Finn Kjelstrup 

LØRDAG 1. OKTOBER 1966 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSI(RIGEN 

For FOLK OG LAND av armeneren lerwand Dshanian. 

Uventet nedlegging av hele rasani» som tyskerne og da 
arbeidsleiren. naturligvis Walter sktrøt så 

Så inntrådte en helt uven- av. 
'o tet forandring i arbeidslei- Men til tross for den vel-

4. endog ,trukket for vIdtgaende I ren, for plutselig en dag kom vilje som hersket mellom 
konklusjon av dette, Den 27. juni tyskerne med beskjed om å tyskerne og oss krigsfanger 
ble det norske hovedkvarter opp- forlate denne arbeidsleiren fant stengrubens overkom-

Samtidig med hovedavta- l~st, og ledelsen av grensebev?kt~ lOg flytte til Kertsj. Denne mando altså at hele gruben 
len i Trondheim ble det av- ~l1nge~ som allerede fra 11. JUlll plutselige forandring som skulle nedlegges og dermed 
sluttet lokal kapitulasjonsav- 1 realIteten o var tysk .(?m enn ka- meldingen medføiI'te sjokk.er-Ihele a'rbeidsgjengen av krigs-
tale for «Den norske nord- muflert) saledes OffISIelt ~vertatt te alle oss krigsfanger, for \ fanger reorganiseres. Som et 
arme» med gene'ral Dietl av ok~upanten. Men først 1 .okto- det gikk rykter om at vi I varsel om dette kunne vi 
ved fronten i Nord-Norge. I ber maned 1940 v.ar avløsnmgen skulle til en stor fangeleir I iaktta besynder,lige forand-
sistnevnte avtale (pkt. 2) er '~v de norske avde~mger (2 batal- hvor forholdene skulle være I ringer i leiren. Selve leir-
presisert at den omfattet og- Joner ~g 1 batten~ ful~ført. . adskillig dårligere enn her. I sjefen Max hadde dagen i 
så marinen og luftvåpnet. Ang~ende kapItulasJonen, l Vi hadde fått kontakt med forveien dratt avsted til 
Ob.ltnt. Wrede-Holms an- ~r~nknke, hvor en demarkasJons- de sjåførene som med sine I Kerts og en god del av verk-
førsel i skriv til riksadvoka- ~mJe ?le fastsatt, har. gen. Ruge lastebiler hadde hentet sten tøyet mangle t på arbeids-
ten (2/1 1948) om at fortsatt 1 «Kngens dagbok», bmd !~, side 'på arbeidsplassen. Gjennom plassen, det ble samlet inn 
kiI'igføring var forutsatt _ 15/16 s.krevet bl. a:: «Of~Islelt, er dem hadde vi krigsfanger og lagret iverktøylageret. 
og av ham på forhånd med- landet l og med sm ~apltulasJon fått hjelp til ekstrarasjoner. Selv til det siste var imid-
delt general Dietl _ er uten nø~~alt og ute ~v kngen.» Sjåførene, som for det meste lertid tyskerne vennlig inn-
betydning, da intet er anført . .) Et a~net mntry~k har ma? selv var krigsfanger, mottok stillete overfor oss fanger. 
herom i avtalen. Anførsel nktIgnok fa.tt av en slrk~lærskn- oTdre fra de mer liketille tys- Ba're en time før oppbruddet 
måtte i tilfelle også være fo- velse fra RIksadvokaten tIl d?m- ke sjåfører som under sitt fant sted delte de ut matra-
retatt i hovedavtalen, men Storting står sammen med ~tol~~e l om denne proklamasJon. arbeide kom i forbindelse sjoner som vi kunne benytte 
var selvsagt helt uforenlig konge og regjering i denne . sir u .æret var ordet «selvsten- med sivilbefolkningen og oss av under reisen. Hver av 
med dennes innhold. Det er kamp,» _ altså en kamp med ,dIghe.tshv» . ?mbyttet med . selv- derfor kunne drive en slags fangene fikk utlevert et helt 
forøv'rig tvilsomt om en så- åndelige og politiske vå- sten~lghetskrtg»: Denne s~nvelse byttehandel ved siden av. De brød, dertil smør, ost og den 
dan beskjed med rette kunne pen**). var I lengere tid (ca. 2 ar) be- mottok sigarettpakker fra uunngåelige tyske pølse og 
gis, jfr. Innst. O/IX/49, side ~te~mende for domstolenes opp- krigsfangene og leve'rte til- dessuten hermetisk middags-
35: «Generalstabens offiserer *) General Ruges proklamasjon atnmg av forholdet. bake brød, ost og hjemme- mat, alt av tysk produksjon. 
var" vel også til en viss grad (U. K. 2, s. 312-313) _ som . brent vodka. Tonen i deres samtaler med 
ukjent med regjeringens pla- det også har vært henvist til _ BIlag 2. Jeg selv ble tilrå det av oss var også meget vennlig 
ner hva den fremtidige krig- sier heller intet om fortsatt krig- FORSLAG tyskerne å gi en opptreden og imøtekommende, og de 
føring angikk. Det var jo og- føring. Det er på det rene at ay 316 1940 i det kjente tyske sirkuset forsikret oss at det hele ,va:r 

o •• l f ° l l' fra den norske reg]· ering til bare en lit d sa regjerIngen se v or sa genera en person 19 mener at man «Sarasani». Og leirvokteren . en pause un er 
vidt, idet planene var av- fra norsk side bør hevde at det minnelig overenskomst med Walter fortalte meg en hel forandrmger som skulle fo
hengige av de muligheter fortsatt var krig. Det er imidler- Tyskland, gjennom den del om dette s~rkuset. Det retas på arbeidsplassen og vi 

. f'd 'd .. h Id !svenske utenriksminister. a de f I..... t t t'l som l remtI en ville fore- ti regJermgens o ning og den var et førsteklasses sirkus, v r r or snal ~ ven e l -

ligge.» I U. K. Il, s. 56 er I tyske oppfatning av den «betin- «Med det formål å spare forsikret han meg, og var bake. 
m b t t f t t G l l k't l . h Nord-Norge for krigsødeleg- Leirvokteren Walter sa 

er es em an ør a « e- ge ses øse» apl u aSJon som er gelser er den norske regJ' e- mer e~m ° villig til ? hjelpe 
neralstabens offiserer Va't i er avgjørende, jfr. side 15, anm. l. ring og den t ske blitt eni e meg tIl a kunne fa. opptre meg at han ventet hver dag 
villrede om Regjeringens General Ruge anfører i sin om' y g ,der. Walter hadde allerede på brev fra Tyskland an-
planer.» Det foreligger intet proklamasjon at «nordmenn» del- 1') D bl' sendt et brev til Tyskland ?ående et mulig engasjement 
offisielt om noe direktiv fra tok ved «andre fronter». Dette er eT Ir avtalt en gren- JoiI' å undersøke muligheten l det «verdensberømte» sir-
regJ'eringens side om fortsatt, selvsagt ikke ensbetydende med se mell'om den del av Norge, ° fO dt t'l kus «Sarasani» Såsna'rt han d t k .. . av a a meg overs en l . 

k'rig, og de fastsatte og ak- statlig norsk krigføring. Disse ~om en ys e regJermg l Tyskland. Imens gikk jeg hadde mottatt et positivt 
septerte kapitulasJ' onsbetin- «andre fronter» ble etterhvert til enne stund har makt over mkr' g. . t f t' svar, skulle han underrette d d l d kom l sp en orven nmg 
gelser vidner minst av alt «begge fronter». Den norske over- og en e, som en nors e h 'dt . Il meg og sørge for at jeg fikk .. f· dl' d om vorVI Jeg en e er an- . . 
om at sådan hensikt forela 0. kommando utarbeidet forøvrig selv regJermg rem e es 1 enne k k' '11 fO reIse tIl Tyskland for der å t d h d . l nen gang ans Je VI e a . . 
Den uvisshet som faktisk ra ° _ et utførlig forslag datert 24. J'uni s un ar un er SIn edelse. Id' t'l o t . d t kunne optre l SIrkus «Sara-an e mng l a op re le. 
det er senere bekreftet fra 1940 til norsk-tysk militært sam- (Forts. side 8) påståtte berømte sirkus «Sa- san!». 
regjeringshold (se side 24). virke i N.-Norge, bl. a. med ut- Under vå're overveielser 
Det er allikevel hevdet at kast til bestemmelse om fortsatt om de forestående forandrin-
Norges statlige krigføring opptjening av militær ansienni- • ger, falt det vanskelig for 
fortsatte tross kapitulasjo- tet for deltagende norske befa- Høyesterett - S l-db oss fanger å forstå den virke-
nen, og etterkrigsoppgjøret lingsmenn. (Offentliggjort av l a lo ury:. li?e årsak ti~ leire.ns oppløs-
har vært basert på· denne Sverre Hartmann i «Dagbladet» S -th _ i nmg, heller Ikke fIkk vi vite 
påstand. 30/6 1953.) I forslaget var an- ml -remmet er ulovlig: ,~vorfo'r vi skulle oyerføres 

Den alminneligste begrun- fø~t bl. a.: .«Antatte frivillige... :.~... tIl en større fangeleIr. Men 
neIse for krigføringspåstan- blIr f~reløplg. plassert ved trop- m- Kabinet' h tt vi måtte nu forlate denne 
den eir at Kongens og regje- pene 1. Øst-Fm~mark,. dels :e~ :r_~ Fr Rhodesias øyestere mandag leiren enten vi ønsket det 
ringens proklamasjon av 7/6 de øvnge avdellllger 1 6. dlVl- ~~~ ~, d f ~~ ~oo'::r ,,~:; eller ei. Og for oss fanger 
1940 (U. K. 2, s. 311-312) sjon: Senere s~al det. om m~l~g (John' godkO,enner e acto ,ts;;':n~Lh'ns var det smertelig å måtte 
hevdes å tilkjennegi hensikt t~effes en ordnlllg, .s~lk at frlVlI- bryte opp efter et fO'rholds-
om fortsatt krig. Dette er lIge ved grensepolItrtroppene... lan- Smiths reg ieri ng vis langt opphold her, som 
imidlertid ikke tilfelle*). I ogsa.o kan bli .antatt ved de øvrige tross alle viderverdigheter I h . .. - H,ye.tero\1 I Rb04ea1a h dd f 
statsrådvedtaket av 7/6 1940 regimenter l æren». .. Ifall SALlSBt:Rli (NTB_ReuterJ. v 1965 or statsmlnlster lan a e ormet seg nokså tri-
(U. K. 2, s. 309-310) er an- 1 ordningen med grensepolititrop- ~!:7::"r!;~!:g.~tu::~;~~n~~~nf:'tslO samtidig at rortmet .r velig. Vi mente å ha fått selv 
ført: «Under disse forhold I per blIr permanent (etter den landets enosle eilekUv, styre. tø ter d tUtait laD SmithS tyskerne til å optre humant Høyesterett. fastslo videre at den s t It' tarelseSforhoIds. 

vil det være håpløst for NO'r- 1/10 1940) ... » reil.rlng bar ... 1t ut llivot - '0a;. dOo:,ro~ un.,: ot co4t .tyn. overfor oss. 
° f kfreller - for å oppreUholde lO:"'n!t til bva. som er nød-veødt, 

ge a ortsette rigen.» Regje- Dette orslag fra det norske Standpunktet er dikter! av ben d t. Og de'rmed sa vi meget 
. f t' d' f h l d l o· for Il unngå kaos O!t ret.tslIg tomrom. heter e . ' o l rmgens rem l Ige oppgave orsvars øyeste e e se utelukker· . mot var vi je farvel til den 

er i proklamasjonen angitt å muligheten av norsk forutsetning første arbeidsleir hvor vi 
være «å opprettholde den om forts/att krig mot okkupanten. HVA SKAL EN TRO? sovjet-krigsfanger i løpet av 
lovlige regjeringsmakt for Generalen må følgelig ha renon- en tid på vel to og en halv 
NO'rge» samt å være vern om sert på å gjøre sitt ønskesyn gjel- Ovenstående er klipp fra henholdsvis AF~ENPOSTEN. og M~R-Imåned hadde gjort nærmere 
«landets og folkets politiske I dende, og sluttelig ha akviessert ?ENBLADET selvsamme dag.' Det synes a være en VISS forSkJell/ bekjentskap med der 
rettsgrunnlag.» «Det norske ved det tyske syn på saken, og t de to blads bedømmelse av samme situasjon, eller hva - -? (Forts. side 6) 
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LØRDAG 1. OKTOBER 1966 FOLK OG LAND SIDE 5 

Franco hyldes i Barcelona RELATOR: 

Små !(ulturportretter post mortem OG GJENTAR FORMELEN FRA 1942 OM FORENING 
AV DET NASJONALE OG DET SOSIALE 

v. 

Finn Halvorsen 
I høst har det vært en som de ble trykt. Det brente 

Ham sun - feber av slike en ild i ham som måtte ha 
I dimensjoner at man uvilkår- utløsning. Det ble til debut-
lig står litt uforstående hvis boken «I skriftestolen» som 
man ~ar tanken gå bare noen kom ut i 1918. Da var han 25 
fo'rholdsvis få år tilbake. I år gammel. 
forbindelse med filmatiserin- Til en debut å være vakte 
gen av «Sult» skrek anmel- boken adskillig oppsikt. Den 
derne over seg i begeistring var en ung manns lidenska-
for giganten, geniet og ånds- pelige bekjennelser, skrevet 
høvdingen. Selv om filmen med en hensynsløs oppriktig-
fikk mange lovord så hers- het som virket likef1rem rys-
ket det henimot enighet om tende på leseren. 
at opp mot mesterens udø- Flere bøker fulgte, og med 
delige verk kunne den ikke «Den kolde vår» i 1924 slo 

Il' nå. Det var andre tone'r enn han definitivt igjennom. Her 
dengang de «gode» nord- var en dikter som man så 
menn forfulgte og ruinerte opp for og ventet seg me-
ham, ville ha ham erklært get av. 
sinnssyk og helst ønsket hans turanmeldetr. Han var en Så fulgte noen år som avis-
samlede, ve~ker brent ved en I d.yktig avismann, og ledet korrespondent i Rom, og 

II autodafe pa Stortorvet, den-, sm redaksjonsstab med fast disse årene ble utslagsgiven
gang !Campeguttene spente' hånd. Det kan synes som en de. Han beundret Mus s o -

Vi hører stadig i norsk I revolusjonens rand. Han tal_l ben ~or de~ gamle, halvb~in- grotes~ tilfel~ighet at en ~v l i nis mektige arbeide, 
presse om hvor stor opposi- I! te for et hav av mennesker, de dlkt.er sa han havnet hJel- hans JournalIster het Fntz hvordan han i løpet av få år 
sjonen mot Franco er. Det, i Palacio de los Deportes. peløst l grø~ten. . von der ~ i P P e, ~en nå- hadde forvandlet Italia til en 
har vi forresten hørt helt si-I Han sa bl. a.: «Dette er nøk- Hva er na grunn~n bl da- væren~e nksteat.ersJe~, ~an moderne stat. De gitarspil
den avslutningen av annen I kelen til vår politikk: å for- ge?s. nesten hystenske lov-lom hVIlken en kJent Jøssmg lende, evig siestafylte itali
verdenskrig, men pussig nok I ene det nasjonale og det so- pnsmnger? Anerkjennelse av I e~gang uttalte: «Hano ~ar ener~ .m~tte vise ro, orden 
har han likevel sittet trygt I siale under ledelse av, det haons storhet? Ja, men man Fmn Halvorsens darlIge og dlSlplm, egenskaper som 
i sadelen hele tiden. Det er I åndelige.» Han gjentok da I' rna nok søke dypere ned. egenskaper', men mangler til man med noen rett hadde 
vel ønsket hos det gode' samme formel som han bruk- Lig?er det ikke i alt dette gjengjeld alle hans mange trodd var dem vesensf\rem-
norske nydemokrati som er I te i 1942 og dengang sa han ogsa skamfullhet, ang~r ovetr gode.» mede. 
f~r ~il disse eVinde, lige «På-! oEfså at baire Mussolini O? den gem;ne. behandlmog av Journalistikken fører til I Men en, da ~e.r avgjørende 
vlsmnger». HItler hadde gjort det sam- mester;n. VI velger a tro alt bare man forlater den i for hans utvlklmg ble hans 

Vilrkeligheten ser noe an- I me. det.. Sa. dukker spørsmMet' tide, heter et kjent ord. Hal- k?ntakt me~. den katolske 
~erled~s ut, ~oe ,norske tu-I o Fra spanske venner har vi °I?P· h~lS det forholder. seg 1 vorsen ble trett av dagens klrk~. I katolISIsmen fant han 
rIster l Spama SIkkert kan l' fatt oversendt et stort utvalg slIk, ;er lk~e denne anger n:m- evige kav og mas efter ny- seg bl rette. Den, og kun, den, 
bekrefte. For en tid siden be- av avisklipp som forteller lednmg bl en o~vur~ermg i heter som var glemt like fO'rt (Forts. side 6 J 
søkte Franco Barcelona -lom den store oppslutning om av de propagandamnpls~ete I 
som den norske presse sta- statssjefen. Vi bringer oven- «.sannh;te'r»? Kan man .Ikke 
dig forteller næ'rmest står på for oppslaget til EL CORREO Sl at noa er snart oangrefrIsten 

ute, na er det pa høy tid at 
man forsøker å gjøre iallfall 
litt godt igjen av alt det man 
har forbrutt mot nasjonal
sinnete nordmenn som gjor
de en patriotisk innsats i en 
ulvetid. Det er ikke bare 
overfor Knut Hamsun man 
har behov for å angre. Det 
er så mange andre kunstne
re, derav adskillige fremra
gende, som harr krav på full 
oppreisning. Vi kunne nevne 
en lang rekke navn, men 
idag skal vi konsentrere oss 
om Finn H a l vor sen. 

Han begynte som journa
list i Morgenposten hvor han 
noen år også fungerte som 
redaksjonssekretær. Alle'rede 
tidlig våknet hans interesse 
for teatret, og meget snart 

, ~ ,',' ." ...... '. ' •• o-o, 

'.:.':~~::~,:~ .. ':' 
, ", 

.., 1..;'.::: '.". 

'''''. " ;~: ... :." ..... ' . 

ble han en anerkjent og re- Efter at Norge ble sikret gjennom USA's NATO har vi som kjent 
spektert teater- og littera-I fO d '. o . 

CATALAN og vi bringer og
så et ganske spesielt og ene
stående bilde, som neppe er 
offentliggjort før. Det stam
mer fra v. Ribbentrops al
bum og viser sammenkoms
ten mellom Hitler og Franco. 
Hvor vi har fått det fra 
skal være usagt. 

--0--

att en reneste tnflasJonen nar det gJelder generaler og andre høyere 

offiserer. De er da også trofaste og iherdige forsvarere av NATO 
og alt dens veJen . .Men siden Erhard nil har fått elt generalkrise på 
halsen kunne vi kanskje overlate noen av våre til det norske nydemo

kratis tyske venn Erhard. De vil sikkert kunne avfinne seg med litt av 
hvert også på en ny arbeidsplass og noe større savn vil det neppe 
bli her hjemme. Helter ikke noen svekkelse av «Jikkerheten». Tegnin

gen er hentet fra det flamske blad PALLIETERKE. I Belgia har en 
samme generalsoverfloden som her takket være NATO-utklekkings-

, anstalten. 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 1. OKTOBER 1966 

Små kulturportretter I der hans «retts»-sak ble sjo-' kjente nærmet han seg be
felheten satt i system fra for- sluttsomt den forfulgte dik

,følge'rnes side. Det ble den ter: «Folk sier De er en så 
i jo i de aller fleste tilfeller, fæl fyr, Finn Halvorsen, men 

(Forts. fra side 5.) mesyke kunne ha virrket knu- tro at dikteren næret noen men når Erik Blodøks presi- jeg sa til meg selv at jeg vil 
gled harmonisk inn i hans gende hvis ikke scenene ble særlig kjærlighet til tysker- I derte i «retten», så fantes heve meg over denslags. Så 
sterke religiøse trang. Han båret oppe av varme og men- ne. Tvert imot. Da minister det øyensynlig ikke grenser skitt la gå, kan De låne meg 
hadde den største respekt neskelighet som la et mild- Gudbrand L u n d e i spis- for hva man kunne tillate 10 kroner?» 
fQlr Moderkirkens holdning nende skjær over de dystre sen for en norsk kultur dele- seg. Den dom fyren våget å Som andre nasjonale kunst
og for dens konsekvente av- begivenheter. Nesten all dikt- gasjon skulle avlegge et be- avsi over den fine følsomme nere fikk vår dikter i årene 
visning av det utall av reli- ning er på et eller annet vis s~k i }3erolin,. så holdt det kunstner, 12 ærs fengsel, blir etter krigen tømme bitter
giøse sekter og avarter som selvbiografisk. Kan det ten- halrdt a fa Fmn Halvorsen stående som en uavtvettelig hetns og ydmygelsens kalk 
var grodd opp etter Refor- kes at dette drama har sin med, men til slutt 10t han skamplett, ikke for «for bry- til bunns. Men han holdt ho
masjonen. Vi skulle tro at bas~s i o ba~ndomserindringer? seg overtale. «Folk og Land» teren», men for ham på dom- det høyt. Hans sterke reli
han med sorg ville ha sett HVIS sa, .vIl det forklare ~e- har tidligere omtalt den mid- merseten og alt det han re- giøse tro støttet ham, og han 
på at tidens oppløsende kref- get av dIkterens ege~ skJeb- dag Joseph G o e b bel s presenterte. var en stadig gjest i Domini-
ter nå også hatt sneket seg ~e't StY;k~t er 11 glimrend~ faO~~~,f~~at:~~~~t~~~I~: ~~~~ . ~vor de har. v::ert flinke kanerkapellet i Neubergga-
inn i Romerkirken ved at de ea er o ar ro er som e hl a sverte oss hl l godtfolks ten. 
to siste paver har gått inn re~e ønske oppgaver for s~ue- lesning om den tyske nasjo-. o '. 
for alle slags kompromisser splL~erne. Det ble oda og;sa en nalsosiaHsme ved kaffen et- ~ev;ssthet a tgJ~r~ l~ndog de En dag sent i august møtte 
med religiøse avvikere. avgJort suksess pa NatlOnal- terpå, mens han ingensom- es e og mes ~ selge :nen- vi ham. I samtalens løp be-

. tI'l theatret. Men det var før helst interesse viste for sine nesker om ~II sortsJelete breidet vi ham at han ikke 
Etter tHbakekomst~n . krigen, dengang nordmenn norske gjester og hva de re- sllng~er. De~ SIer. seg selv at hadde vært til stede ved be-

Norge f~rtsatte han sm ht- stort sett var venner og godt presenterte. v~r dIkter fikk ~m f~lle .do- 'gravelsen aven kjent kamp-
te'rære VIrksomhet Det kom f k 1~ • • SIS av denne bItre ]øssmg- f Il d d k~o..+ t'd' . . orli te. Under A'rigen frem- Et gammelt ord SIer «DIe d" D tt d 't f Ik e e som var ø V~" l l 
nye ve~ker. Dette er !kke førte teatersjef Gustav D h . d S Id me Ism. e e me a «o forveien 
s. tedeot hl noe forsøk pa en Ber g _ J æge r to av hans eutsc en sm gute. o a- sier» blir visst hel1gende ved . 

nd l h ten, aber schlechte DIplom. a- oss l' denne generasJ'onen Han svarte: «Ja, jeg er 
mngae e ana ys. e a.v ans nyeste verker. Det var etter J d t k l t - kl t' b d h f f tt k V l b ten». a, e s. a være VISS .. iallfall. ar over a Jeg ur e a 
or a ers ap. l VI are den uvettige brannstiftelsen Hva kan de Ikke av og til '. vært der. Men neste gang 10-
ne~ne den ureddhet med på teatret, så det ene skue- prestere av taktløshet? Vi Engang u~der kngen var ver jeg at jeg skal være til 
hVIlken han tok opp emner spill ble henvist til Edder- har et ferskt eksempel på Halvorsen gJ:st ved et sølv- stede.» 
som borge~skape~ sto frem- koppens lille scene, det an- det da statsminister Ludwig bryllup. Utpa k\.~el~en avla Han holdt ord, og neste' 
mede ~g fle~dtlige overfor, net til Det nye Teate'r. Vi er Er h a.r d under si:toNQIr~es- han et bes~k ute l kJøkkenet gang var han i høy grad til 
hans mderlige medføl~lse ennå ikke helt klar over besøk l et fors~k pa a smIske og komplimenterte kokken stede: ved sin egen begra
med mennesker som. stillet hvorfor stykkene ikke virket. for den radIkale presse, n med d~n gode mat o hun ~ad-I,velse noen få uker senere., 
seg utenfor det .vanllge ad; Skyldtes det skuespillerne? trakk en fleipete og pøbel- de try~let frem pa et Ikke Et t t fId . 
ferdsm~nst~r. VI t~mker pa Det er nærliggende å tro at aktig sammenligning mel- altfor lovende grunnlag. Kok- f s dor ø gDe v~r 'kme l 
hans skIldrmg av «kIkkeren», de ikke la den glød, entusias- lom Q u i s l ing og den ken og dikteren kom ut av, graver en. ommi ane~
den forakt~de .vo -s: e u r. me og overskudd i spillet kommunistiske Walter U 1- det med hverandre på aller ,prest M ess e l holdt en gn
Kun oe~ VIrkelig dI~ter kan som er nødvendig for at et- b r i c h t. beste måte, og til slutt kunne !pende tale. ?et var en tung 
~Qlrm~ I den gra~ a tre~ge hvert teate'rstykke skal fen- Det er iallfall sikkert at hun ikke dy seg: «Folk sie'r Istun~ da kIsten. ble senket 
mn ~rl den tragedIe som hg- ge publikum. I «Høyenhall», De er en så fæl fyr, Halvor- ned l den kalde Jord. o 
ger l ~e~ne form for forstyr- som ble oppført på Det nye Halvorsen valr meget ned- sen, m~ll D, er jo en pen Atte'!" hadde en av vare 
reIse l sI~net. Teater, ble dessuten slut- trykt etter besøket hos Goeb- mann, jo.>.- kulturs:pisser .bukket under. 

Hele tiden var han den ningsscenen ødelagt av et bels. Det lovet ikke godt, «Ja, skulle jeg ikke være Reqmescat m pace! 
skarpe teateranmeld~r. ~ans klosset scenearrangement. mente han. Mens de øvrige det da?» Relator. 
anme.ldel.ser va.r alltId batret IgJ'en mao en ha lov tI'1 aO stI'lle delegater avla en visitt i 

k l h t t l t t t H Verein ausUindischer Presse Lenge efterpå forta,lte kok- --o--
av Jær.lg e l oea.re. an seg spørsmålet om alt gikk k . d t'd b d t 
t kt t kk f f foretok han en lang spaser- en I e VI e og re e a 
u eIe o~ a ~nne noe riktig for seg. F' H l d'l S . t Id t slags velbehag I «skJellsorde- tur på egen hånd. «mn a vorsen er en gl - oVJe 80 a -

nes lyrikk» som Dagblads- At Finn Halvorsen fant Da nordmennene vendte deste mann jeg har møtt». 
skribentene excellerte i. Var veien til Nasjonal Samling hjem til hotellet var HalvoT- I adskillige år kunne man (Forts. fra side 4.) 
han streng, så lå det alltid var like naturlig som at tirs- sen der, og nå i ypperlig hu- på Oslos gater og streder Deutschen Wehrmacht også 
vennlighet og forståelse bak. dag følger et:er mandag. For mør. Mens de andre ikke iaktta en avdanket forhen- i arbeidslivet. Vi var her 
Hans anmeldelser i Af ten- ham som sa mange andre hadde sett annet enn mørk- væ~ende skuespiller som 'I blitt overbeviste om at tys
posten gjennom adskillige å'I" fedrelandskjærlige nor?~en? lagte, triste og nesten men- pralet folk for penger. Det kerne var redelige, veldisi
hadde en slik kvalitet at hans var det den eneste vel a ga, nesketomme gater hadde han var først og fremst enhver ;plinerte og gode arbeidska
efterfølger i etterkrigsårene, den var så å si skje?nebe- hatt de selsomste opplevel- som hadde. en eller ~nnen, I merater, og forsåvidt et godt 
den tidligere ungnazisten stemt. At han .ble SJef for ser. Skjønne hurier hadde selv den fJerneste, tIlknyt- Leksempel på hvordan tysk 
Odd Stein-Andersen han Statens Teaterdirektorat var stått i dørene og lokket ham n~ng til film og teater det I,kultur kunne presentere seg. 
som bekjente sin evige tro- nærmest en selv~ø~ge. Ingen opp til eventyr som kunne gIkk ut over, og for dem ble! Så vatr det påny å stille oss 
skap til Føreren, ikke når vatr bedre kvahf:sert enn få en «1001 natt» til å blekne. han en ren pest, men han opp til marsj for siste gang 
ham til knærne. Ved hans han. Det var en bade utsatt De yngre i selskapet hørte unnså seg heller ikke for å ut av Hestestallen med fol
død ventet vi at avisen ville og farlig stilling. Først og på ham med åpen munn og plage villt frem:nede men~ kegrupper ordnet efter na
hylle sin fortjente medalrbei-! fremst skulle han rep~esen- mente nok at «den Finn Hal- nesker. En dag hII~te han I?a sjonalitet på samme vis som 
der med noen vakre ord. Nei, I tere og verge norske mter- vorsen var en aller helvetes en eldre dame o~ liret av s~n når vi gikk frem og tilbake 
det hadde den ikke råd til, I esser ov~rfor o okkupantene; kar». De eldre og mer livs- lekse om en fathg, uly~kelig i til arbeidsstedet ved stengru
den som ellers ødsler med I men d~rhl ma~te han ogsa erfarne trakk på smilebån- k~nstner som hun .sIkk;rt. ben. Nu befant vi oss igjen 
panegyrikk på alle slags mid- p.asse pa at det Ikke ~or~kom idet og var naturligvis klar VIpe ?tøtte med et lite lan.! på vandring, men denne 
delmådigheter og ubetydelig- tmg som ergret og Irnterte over at han ikke hadde OPP-I Pa klm,gende bergensk avslo gang i motsatt retning og på 
heter som befant seg på «den de fr~mmede,. altfor meg.et. levet noesomhelst. Alt had- damen henvendelsen. Betle-, samme vei som vi var kom
rette siden». Det SIste var JO rent nasJo- de skjedd i dikte'rens frukt- ~en valr henrykt. «Hva ~r det met frem til hestestallen på. 

Men som Johan H a u g e ?alt se~vforsvar, men vare bare fantasi. I Jeg hører? D; er ogsa fra Marsjen som ble ledet av 
sa i en tale på Finn Halvor- mdtre fIender. utnyttet de~ Under det såkalte «retts»- Bergen. ~eI, sa morsomt. Ja, tyve bevæpnede tyske solda
sens 50-årsdag: «Det er nå mot ham og gJorde aH for a oppgjør ble Finn Halvorsen, gamle, kJære Bergen, De. De , ter virket like slitsom for 
først og fremst dramatiker svekke ohans posisjon. M~n reservert for den dommer aner ikke hvilken ly~ke je!J lOSS' som dengang vi var på 
du er.» kan grate blod over slik som på folkemunne hadde mange ganger har gJort pa veien fra bondegården til 

Skuespill efter skuespill J?angel på forsta?d. Var det fått navnet Erik Blodøks. Den våtr nasjonale scene. «Flag-' stengruben. Denne gang var 
kom fra hans hånd, de aller lIkke tysker~e oVI ape sam- fyrens domsavsigelser luktet germusen» for eksempel ... » det ikke sulten som plaget 
fleste både betydelige og tan- men, hver pa var mate, skul- det svovel av. (En kjent, yt- Det endte med at damen ga· oss, for vi hadde fått med 
kevekkende. Vi nevner «Dik- le forsøke ~ verge <?ss mot.og terst harmløs lyriker «beløn- ham 10 kroner. loss matvarer av tyskerne så 
tator», «Hyklere», «Hvepse- forsvare vatre naSJonale l.n-Inet» han med 8 års fengsel!) Da Finn Halvorsen en av vi skulle klatre oss til vi 
bolet» og «Abrahams offe'r». tere~se:? Man var ?fte fnS-I Halvorsen ble igjen et typisk de første ganger var ute på kom frem til den første fan-

Av disse raker «Abrahams tet til. a tro at for VIsse kret~ I eksempel på syndebukkpoli-. gaten etter sin lange inne- geleir, men den svære heten 
offer» høyest. Det har dybde ser gJaldt det aller m~st a l tikken. Hva i all verden I sperring, ble han straks opp- og tørsten som vi ikke kunne 
og hjertelag. Handlingen, ~delegge NS og langt mmd~e kunne han for at uansvar- I daget av den fhv. skuespiller. få læsket, gjorde det av med 
som foregår i et prestehjem, a holde okkupantene fra h- lige elementer hadde satt I Denne speidet først Omhyg-10SS, så vi følte oss svake og 
er tragisk nok. Atmosfæren vet. opp de lett påvirkelige, ube- gelig rundt til alle kanter, utslitte . 

. av hul gudelighet og døm- Det ett ingen grunn til å, regnelige skuespillere? Un-! men da han ikke så noen -o-
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LØRDAG 1. OKTOBER 1966 

Direktør Edquist - -
FOLK OG LAND 

I Den 5. november 1938 - tre 
dagar fore den s. k. kristallnatten 
i Tyskland - stod i ST som svar 
på en artikel av Erik Lindorm fol

SIDE 7 

FRIHlJG 
Månadsbladet l 

Frisinna helse-, tidtrøyt- og C) 

diskusjons-blad. Siste store C) 

opplysings-emne: Quisling og 
rettsoppgjeret. Fylgjetong: 
Den spanande livssoga til 
Jack London, ill. og utar
beidd etter beste kjelder. 
Arspris kr. 20,-. Postgiro 
for bladp. 80821. Utgjevar: 
Erling Seim, Kinn. 

(Forts. fra side 1.) Idøde ingeniør Carlberg had-Iforegivne nazistbekampare kunde Ijande att lasa: «Lindorm vill gora 
derligt handhavande av juridis- de av historisk interesse sam- moj.ligen ha skrivit något mot Sverige till ett litet Palestina, som 
ka maktmedel. Bonnierpressens let på denslags materiale fra nazIsterna efter det stod klart att skal utplundras och utsugas ini
hets drev manniskor av heder tyve-, og tredveårene, og tyskarna skulle forlora kriget. från och forgiftas av juridisk hat
och ara idoden och i så stor det fantes interessant mate- Som bekant var Michanek an- propaganda och forut vanliga 
tack har socialdemokratin allt- riale i Ca'rlbergstiftelsen. stalld i Stockholms-Tidningen an- grannar skola eggas till bitterhet 
sedan dess stått till finanshusen Noe av det savnes efter EX- Ida från 1930-1962, då han inte emot oss. Det ar så Lindorm vill 
Bonnier och Wallenberg, att PRESSENS «husundersøkel- langre «ansåg» sig kunna kvar- ha det. " Tjeckoslovakien har si
varje forsok att på något satt se». Er dette riktig, så er det stanna. Det var ju gunås LO, som na judiska emigranter att i hog 
få till stånd en rattelse for jo tragikomisk å tenke på kopte tidningen. grad tacka for att det gick landet, 
bedragna _ men inte utav Ivar den rolle det norske AR- Några politiska samvetskval un- som det gick. Tyskarna kunde i 
Kreuger debenturesagare BEIDERBLADET spilte når der den tid den rent nazistiske Hingden inte tolerera detta «Lilla ~.o..o~~~..o-..o-.Q-C' 
har stott på en mur av iskallt det gjaldt å støtte opp om d:r Borje Briloth m. fl. menings- Palestina», som Tjeckoslovakien grans en och var vanlig mot sine 
motstånd. I Sovjet och andra hetsen og Bonnierorganet. frander dirigerade tidningen sy- kallades i Berlin. Det måste bli ett fåders fosterlands erovrare. 
likn ande lander ho oskyldigt Ellers få'l' EXPRESSENS nes Michanek ej haft. Han trivdes slut, vilket det också blev. Men Det har berattade ar den psyko
domda manniskor kunnat er- «naziavslører» K. G. Micha- val med den utpråglat antisemitiska det hade inte behovt bli ett så ka- logiska bakgrunden till Michaneks 
hålla rehabilitering från domar nek følgende omtale av Ed- linje, som ST foretrådde. tastrofalt slut, om inte dessa av senare beteendemonster, som aven 
under Stalins tid, men i vårt quist l!n~er mottoet «Svin- Jag skall ge några exempel på glodan~e hat uppfanatisera.d.e ju- innefattar skapande av falsk 'be-
land fungerer fortfarande de hugg gaT 1gen»: vad som stod att lasa i ST under dar misslett press och polItiker.» visning mot en ung man, som var 
makter som gjort, att bl. a. den tiden Michanek var anstalld dar: Många ytterligare exempel skul- 7 år gammal, nar Michanek stållde 
engelska tidningen «Observer» Litet portrått av Den 29. mars 1938 hette det i le kunna namnas. sig in med tyskarna och nar Mi-
kallat Sverige for varldens mest K. G. MICHANEK ST i. ett angrepp mot de judiska Tror någon person att Micha- chanek utan någon protest tjanade 
storkapitalistiska land. Genom mitt sysslande med den flyktmgarna: «Att kora pack på nek, som bar ett tjeckiskt namn, under anti semi terna i ST. 

Som våre lesere kanskje 
vil være oppmerksomme på, 
så er det et intimt samarbei
de mellom den svenske skan
dalavisen EXPRESSEN og 
det norske VERDENS 
GANG. Sistnevnte var da 
også en trofast våpendrager 
før sin svenske kollega under 
hele skandalaffæren og holdt 
fast ved kollegen til siste 
slutt. På bakgrunn av det 
kan det være av betydelig 
interesse å notere seg hva 
Edquist skriver om EXPRES
SEN: 

Som ar allmant bekant har 
kvaIlstidningen Expressen se
dan lange - liksom huvud
organet Dagens Nyheter - be
drivit en våldsam kampanj mot 
kristna ideal samt mot social
demokratin. 

Genom att i tid och otid 
bruka ordet «nazist» samt ge
nom att kalla kristna mannis
kor «nazister» on skar man be
kampa mojligheter till en verk
sam bojkott mot alla de alster, 
som nu i sin otuktiga frackhet 
fritt spys ut over landet; mång
larna till fortjanst och många 
foraldrar till ungdomar till stor 
sorg. Bonniers har tidligare 
bojkott i sorgligt minne och nu 
on skar man stampla var och en 
som «nazist», som soker stoppa 
pornografivågen. 

Genom åstadkommande aven 
panikprocess mot oforargliga 
ungdomar avsåg man, att en 
gång for alla skramma de per
soner, som man frukta till 
overksamhet mot den slags li
derlighet, vilken falskt benam
nes frihet, men som endast 
syftar till ungdomens okade 
promiskuitet. Man vet val for
tjanstmojligheterna inom detta 
område - - -.» 

Edquist hevdet ellers at 
EXPRESSENS aksjon tok 
sikte på å få tak i kompro
mitterende materiale i Carl
bergstiftelsen mot sosialde
mokratene til bruk ved neste 
valg, idet Bonnier nu ønsker 
et politisk skifte igjen. Av-

s.k. «Lundahlaffaren» upptogs po:.'en kallas ju~: nu f~r grymhet.! protesterade eller begarde sitt av- Bild nr 1 angives fores talla hrr 
min tid av kanda skal ej så litet Dorren skall stallas pa Vid gavet sked. Sallan. Michanek arbetade Michanek och Sjoquist i Carlbergs 
av K. G. Michaneks påhitt. Utan for vem, som vill klå oss.» envist vidare i basta samforstånd stiftelse. 
att han falla till freudianism eller Bordes då Michanek protestera? med sin a antisemitiska chefer och Bilden ar en forfalskning. Den 
liknande har jag ej kunnat un- bnskade Michanek då lamna tid- kamrater. ar tagen i sakerhetstjanstens 10-
danhålla misstanken att Michanek, ningen ~o.r ~tt han inte tyckte om Men Michanek gjorde mer an kaier. 
som tidigare i sitt journalistiska desspolItlkr . 'att blott vara en tyst medIopare. Bild nr 2 angives fores talla 
l · Id' . t o t" t' k I l d h k BJ'orn Lundahl i Ku Klux Klan-IV a ng VIsa ~agon an l~a~ls IS « nga on a», som MlC ane s I en artikel den 25. september 
tendens, hade nagot att dolp. van och i Lundahlaffaren forvir- 1942 forfåktade han lampligheten kåpa. 

J h O. l l M' d f' k d o Bilden ar en forfalskning. Mi-ag a~ gatt .lg.enom le a . 1- I ra e sUI:por~~r, ms e u~. ersate? av att svenska soldater skulle fra-
chaneks JournalIshska produktwn i Rolle Stalstrom, brukar saga. Ml- ternisera med de nazistiska solda- chanek har fotografert sin kumpan 
~rån 19~8-19402. L.anwe tyckte· chanek arbetade tråge.t. vidare i.l terna, som holl Norge besatt ... Goran Granquist. 

d t d - d d f d b Id Bild nr 3 angives forestalla «En Jag e eJ var nagon 1 e, ty enne o ten aven runa var en. «och varfor skulle de inte gora arier krossade huvudet på en jude». 

Bilde 3: Angis å forestille «Symbolen for de Jvemka naZZJternas 

antisemitism: en arier krossar huvudet på en jude». Bildet er foto

grafer'! på Goran Granquists sommersted og derefter retursjert. Bildet 

forestiller i virkeligheten et eventyrmotiv i John Bauer-stil: jette 

i kamp med troll. 

det? De ar ju bara soldater och Bdden ar retuscherad och fotogra-
kan i den egenskapen visa var-· f d 
andra inte bara den internationeIlt era i Granquists sommarstuga. 

Bilden forestallar i sjalva verket 
vedertagna militara hovlighet, som ett sagomotiv i John Bauerstil: 
man får hoppas, att inte ens detta jatter och troll. 
krig skall utplåna soldater emel- Nar Michanek och S'" . 
lan, utan ocksa litet av den van- JoqUlSt 

førsta gången besokte C. E. Carl
lighet, som gor det liksom litet bergs stiftelsens lokaler fanns ej 
la.ttare for individen, att fullgora o p d" 
en tjanst, som han sak ert helst nagDrat va eMn ·char. k 'f 
k Il f " b . o e var 1 ane, som anstl ta-

s u e se or ytt l nagol annat. d G . b" d' 
M ' kb' dO' . e ranqulst att ara 11 vapnen. 

an an JU a varann pa en Cl-, D M' h k l d 
P "d ' h . d et var lC ane , som spe a e 

garett, rata om va er oc vm A b' k Il . 
h h f · k h o 0« ra IS exce ens» VId ett av 

oc ren ar oc IS e - oc aterga I . 
t'll Id d GranqUlsts telefonsamtal med 
l att vara so ater, som me L d hl 

rhundraprocentig _ lojalitet fullgor uDn at . M' h k 'f .. .., e var lC ane som anstl -
sm plikt och utfor sma ordrer.» t d G . ' .. . .... .. I a e ranqulst att satta upp ett 

Vad MlChanek har sknvlt ar «Nasserportratt» i stiftelsens 10-
exakt detsamma, som åtalade krigs- kaIer. 
forbrytare sagt. Man var bara sol
dat! Man lydde bar a order! Man 
fullgjorde bar a sin plikt med 
«hundrapocentig» lojalitet! 

Nar Michanek 1942 sprang 
runt och bjod tyska soldater i 
Norge på cigaretter och fraterni
sera de, foljde han ST:s linje 'lill 
punkt och pricka. 

Det ar alltså den mannen, som 
tjugo år efter krigsslutet plotsligt 
skulle upptrada såsom någon slags 
antinazistisk agent och avslOja 
«nazismen» . 

Det ar den mannen, som tagit 
sig for att «avslOja» gamla, kon
sc:vativt tyskvanliga grevar och 
officerare, som aldrig gjort något 
annat an trott val om tyskarna och 
blivit lurade. 

Michanek var med i Granquists 
stuga då man hamtade en s .k. 
nazistisk flagga, som sedermera 
fotograferades i stiftelsens kontor. 

Vad jag har ovan angivit ar 
tillrackligt som portratt av Expres
sens stjarnreporter K. G. Micha
nek. 

Det ar den ,mannen, som talar 
om pressetik. 

Det ar den mannen, som ar ord
forande i Sveriges J ournalistfor
bund. 

Tillåtes han fortfara med den 
sysslan kan med fog sagas, att 
jottrnalistema har den ordforande 
de fortjanar. 

--0--

KRISTNE VENNER 
Det ar den mannen, som israe- Bar du lyst til å treffe gamle ven

literna planterat en hedersskog åt ner i et åpent miljø? - Kristne 
i Israel. V enn.er møtes den første fredag 

Nar judarna likviderades i Po- hver måned i Collettsgate 43. Etter 
len och Ryssland knallade lille en tale er det bevertning og an
Michanek, som harstammade från ledning til selskapelig samvær. 
det av tyskarna erovrade Tjecko- M'd kl 
l k' k . 'd k øtet!. 19.30. sova len om nng VI nors a~O"O'O'o-o-O'O'~O'O'o-o-O'O'O' 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 1. OKTOlJER 1966 

Til belysning - IJ7-.....,;:~~~ * . i. hi :'~.,.:P- ~-<1 ;.. ~~ ,..- - ~...::. ~ .. ' ~ ~ --- ----. 
(Forts·tra side 2) 'ser fra utenriksministeren da A·~ dII La .IJ~.J. &ø~ --

ningen av «Rio de- Janeiro» han et par ganger i løpet av 4'~~..u.... ,1AtI'Q~. "... ,~ T, Hr 1UIr-
noe som til~ynelatende ikk~ vinteren på .egen hånd hadde åS ~ I..'J.. -, Il: ~-==t-
vakte særlIg oppmerksom- beordret skjerpet beredskap. .. II!B .......... - ._- o C .. ----==-
het. Møtet var innkalt i an- Derfor ville· Diesen ikke 
ledning av den britiske mi- gjenta ordren nå. Men sje- OGSA ET RESULTAT! ANTISEMITISME I USA 
neutleggingen som ifølge fe? for Oslo-distriktet, ad- Det ha~ vært heller tynt I «Mundo-Israelito» for
vest~akt-diplomatenes opp- mlra~ ~~it~-Johansen, ga på med meldmger om ~e resul- teller Jacob Glattstein fra 
lysnmger var foretatt tre eget ImtH:tIv ordre til «skjer- tater .de Ga~lle oppnadde un- Buenos Aires at 30 prosent 
steder. I Vestfjorden ved pet aktpagivenhet», og det der Sitt SovJetbesøk, men nu av amerikanerne er jødemot
~ud og ved Stadt. I ~irke- ble - ~eldigvis - oppfattet forlyder ~et da endelig at standere og 3 prosent av be-

at Polens «hjelpere» overlot 
landet til Sovjet efter å ha 
startet verdenskrigen fdI' 
dets skyld. 

* 
lIgheten var det bare blitt som skjerpet beredskap. han . opp~adde løfte om en folkningen antisemitiske ak- BOKSEREN LEIBRANDT 
lagt ut miner i Vestfjorden. . Den våkne og ~andlekraf- e?dnng I det o~fisielle . rus- tivister. Spesielt urolig føler DØD .. 
De to andre stedene Var ren tIge generalstabsJef, oberst slske konvelrsas~o~le~slkon. b.eretteren seg over jøde- Bokseren Robey Lelbrandt, 
bløff! Under stortingsmøtet Hatledal, rente imidlertid I dette har det hittIl statt om fiendtligheten også hos ne- som under 2. verdenskrig ble 
mo.ttok Koht _ ved 18-tiden hodet mot veggen i sin e de ~aull.e at han er «katolsk gerbefolkningen «for hvis dømt til døden i Sør-Afri
_ et telegram fra marine- bestrebelser for å mobilisere fasc.lst I. den amerikanske rett så mange jødiske førere ka for høyforræderi, er 
attacheen i London. Han h~r~n. Muren var forsvars- kapitals tjeneste». kjemper i første rekke». nylig død i Bloenfontain. 
hadde fått vite av admiral Immlster, statsråd Ljungberg, * * Han ble benådet og løs-
Phillips i den britiske ma- som også var off ise r men latt i 1948. Leibrandt bok-
rinestab, at tyske flåtestyr- ikke av samme type' som NARKOTIKATRAFIKKEN set f~r Sør-Afrika under 
ker var blitt observert uten- Hatledal. (Men h vern di- Krigførings- - - tar som kjent mer og mer olympiaden i Berlin i' 1936 
for Norges kyst med nordlig r.ig~rte Ljungberg _ den overhånd i det Skandinavia og ble værende i Tyskland 
kurs. tidlIgere overadjutant hos (Forts. fra side 4) som mer og mer går i mo- efter avslutningen av idretts-

Da Koht om kvelden den H VII? Vår bemerkning.) I ~) Nordafor denne grense rals~ oppløsning i nydemo- lekene .. Under annen ver-
8. april 1940 under Stortings- ~agene forut hadde Hatledal blIr alle hærstyrker (hær kratIets tøylesløse periode. denskng ble han satt iland 
møtet fikk det britiske var- Iwet for økt beredskap, men luftv~pen, flåte) fra noen a~ Det .er ?arE~ politiet og med fra. en tysk ubåt på den sør
sel om at Narvik innen få uten res.ultat. Og da han opp- de krigførende makter uten- det JustIsmlmste-en som ik- ~f~lkans.ke kyst. Han ble 
timer kunne bli angrepet av søkte LJungberg den 8. april for Norge trukket tilbake. ke ser skogen for bare trær. ImidlertId snart arrestert og 
tyske flåtestyrker, henvendte o~. m~rgenen for å tilrå mo- Den o nors~e regjering påtar ~et~svese~et o svikter natur- dømt. (African Express.) 
han seg straks til admiral bllIsenng, syntes statsråden seg a få tIlsagn fra vestmak- IIgvls ogsa pa dette som på * 
Diesen som overvar debat- at de~ var å gå for langt. Et tene om at de for sin del vil de fleste a:t;ldre områder ef- IDTLER ? 
ten. Til ham hadde han sagt par t~mer senere kom Hatle- ~ette denne tilbaketrekning ter 1945. Til sam~enligning Det er ~g~ IMOT. . 
samme morgen, at de to nors- dal tIlbake, denne gang med l verk. med d~n «forstaelsesfuHe» en overskrift fo~tDET som I 
ke panserskipene som lå på kommoanderende general, 3) Den tyske riksregjering behan~lIl:g denslags forbry- mangfoldige o n ellr t~ den 
havnen i Narvik, skulle set- ~. Lake, men de opnådde lOVeT a.t den ikke skal gjøre tere fa~ I Norge, ne~.rner vi munistiske t :ke u a vom: 
te hardt mot hardt hvis b r i _ ik~~ mer enn at forsvars- noe krigstiltak mot den del at lreslde~t Nasser l Egypt tin NiemoH:r «~~est H~~r 
ti s k e krigsskip som vok- mmisteren ba dem komme av Norge som ligger norda- ny I~ har m~ført dødsstraff midt imot» En o e l. er 
tet minefeltet i Vestfjorden ~ed et overslag over hva det for den nevnte grense og for m71smuglmg av narkoti- dette . far ;el SI at 
gjorde forsølt på å ta de tys~ vI~le koste. å kalle inn felt- den norske regjering iover k.a. Kjøp og salg av naTko- sterke e~o~~iksa~n et m.ed' 
ke malmbåtene i Narvik (1) brigadene I Sør-Norge - -! det samme fø landet'ØØ1' føl' t*a straff~s med livsvarig I "Il b aSJone~. Nle-
N

o . • H It d' o fengsel' ,. Imo er, som egynte sm kar-
a ble ordren end r ete paro Isk rna general- grensen. . riere som ubåtk t' . f 

til: «Skyt på tyskerne, ikke stabsj.efen ha følt det da han Som betryggelse for at * te verdenskrig ::r em I k~rs~ 
på engelskmennene. Et an- endelIg ut på natten til den denne avtale vil bli holdt, . medlem av DNSA~or:: Jen 
net spørsmål som admiral 9. april fikk ordre fra for- vil de to parter be den svens- DAGENS TYSKLAND! på me et od fot g .stod 
Diesen allerede om formid- svarsminis.teren om å iverk- ke regjering om å legge en Første verdenskrigs s!ore Så gO~ fo~ at d ~ed Hitler. d~gen 8. april hadde brakt sette .• sblle mobilisering. hærstyrke på begge sider av :;'~kei~elthE!1Te WIT som kjent kirkestriden rot!t s': ,:de~ 
pa bane overfor forsvars- dvs. mnkallelse p r. p ost. denne grense og særlig i ~ ~n av Hmdenburg ge- vanskeligheter ble h pp 
ministeren, Ljungberg var Hans spontane svar var da byen Narvik. nera'. udendorff. I den an- brakt i en konse t ~n a:t;l-
utlegging av miner ved Ber- også: «Er du gal?» 5) Grensen trekkes i over- le~nmg var det anbra~t en i eget hus og un~e~aSJOn~I~:r 
gen og i Oslofjorden. Men * ,ensste~mels~ med den mili- .mmn~tavle ~ver h~m p~ mu- betin elser som Hitl:~esle ~ 
den sak ble utsatt til neste Så langt boken, som ikke tære SItuaSJon i dag med I ~~:rtIlh;:tzmgerklrkegarden sielle g gjest. Da anne; ~~~
dag _ ._! forteller om Hatledals be- ~nnt~gelse av stillingen i meget dem~~'I':~a~lagt. Den denskrig så tok til skrev han 

... Egentlig ble det ikke søk hos Kongen, som bryskt r a~vlkk og Ofoten .. Grense-I modentlig lisen' s te ~g for- et forbitret brev til stoTadmi
innført «skjerpet beredskap» avviste han da han krevde fl.nJ~ ommer da tIl åo følge' mester i Tutz' sier e. ~~1er- raI Raeder og beklaget seg 
for flåten. Admiral Diesen alminnelig mobilisering. ~or en Sørfolda og gar fr.a, tid livende l~~ v;r lm~ der-. over at han ikke ble innkalt 
hadde måttet tåle bebreidel- ---0-- dunnen aVk denne rett øst tIl! avdøde gene~:ls dor ak t~n til marinetjeneste i «Hitlers en svens e grense» emo ra IS- k'g M ft . ke sinnelag ikke var helt in». en e er verdenskri-

Anm. : orden - han deltok jo bl. a. gen ha'r han jo utvi~let seg 
Ifølge pkt. 2 mlt dette forslag i Hit'lerkupet i Munchen i' ~askt ~am:ne~ med sa man

plt for?~nd ha vært godkjent av 19.23 - og han .lot skyndsomt e an re ys ere. 
~en bntIske regjering og dens al- ~mnneplaten fJeTIle. Det er --0--

herte. Forslaget forutsetter med- I sannhet en stolt og høyreist 
".irkning av d~n svenske regje- slekt som har makten i da
nng som forøvng var primus mo- gens Tyskland! 
tor i saken. * 

Av pkt. 3 fremgår at den I 
norske regjering var villig til å BOR-KOMOROVSKI DØD 
fraskrive seg enhver rett til å Lederen av den polske un
delta i kamp for gjenerobring av dergrunnshær under annen 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 - Sagene 

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

den besatte del av Norge. verdenskrig;, general Bor-I * Komorovskl eir død i eksil i Redaktør MeIsom kan bare 
London. Generalen ledet som påregn~s truffet efter forut-

FOKORTELSER kjent Warzavaoppstanden i gående avtale. 
«~ustus Lex»: «Var Norge august 1944. Han ble ladt i Abonnementspriser: 

faktIsk ~g ~ettslig i krig et- stikken av de allierte som Kr. 40,- pr. år, kr. 20,-
ter 10. Jum 1940?» _ J.L. hadde tilskyndet ham til pr. halvår i Skandina.via 

Und~rsø~el~eskommisjo- oppstanden og efter etpar ~~~d~;r;:'~a.l;;:: 
nens mnstIllmg, bind 2 - måneders for·løp maOtt h ~~~1~~"_ Kr 50 U K Il k . e an ne ........ .....,. : . .- pr. år, 

. . . apltulere. Tyskerne gav ham kr. 25,- pr. halvår. 
Un~ersø~e~seskommisjo- forøvrig ætrefulle vilkår trass Løssal kr 

nens mnstIllmg, bilag 2 - i at det ikke dreiet seg om Bruk pcJfl~O~\6·450. 
U.K. 2.. . en folkerettslig hær. Det tys-

Nygaardsvold studerer situasjonen i 1940 _ dessverre med lite hell! StortmgstIdende - S.T. k: fangenskap ombyttet han Utgiver AlS Folk og Land 
-o- sa med eksil i London efter __ .V.iking __ BIO_kt.ITkkeri ____ .: 
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