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«A re you Englishmen?» 
Tragikomisk beretning om besettelsen av Narvik 

i den tyske bok 
«GENERAL DIETL. DAS LEBEN EINES SOLDATEN.» 

I Haugesunds Avis leste vi I 
for noen tid siden en beret- ·1· 

ning om senkningen a v pan
serskipet «Norge» på Narviks I 
havn, av nuværende havne
fogd i Haugesund, Thuestad, I 
som var blant offiserene om
bord, men som ble reddet 
sammen med sjefen, kom
mandørkaptein Askim. Begi
venhetene i forbindelse med 

6: april. På kaien i Narvik traff I tiske spill - og det norske -
VI den dagen en gruppe uten- avslørt gjennom dokumenter 
landske journalister (en av dem tatt som bytte under felttoget 
visstnok Churchills svigersønn). m. v. Her skal vi bare komme 
De hadde nettopp kommet fra inn på de mere komiske sider 
skueplassen for Finnlandskri- i den tragedie som rammet 
gen og vi spurte hva de gjorde Narvik og «det nøytrale Nor
i Narvik. Jo, nå er det her det ge», som bare ventet på at 
kommer. til å skje, svarte journa- engelskmennene skulle kom
listene. Og de fikk rett.» me. Vi henter våre opplysnin

selve senkningen kan vi kan-\ Vi synes ikke det er så un
skje komme tilbake til ved I derlig at Churchills sviger
en senere anledning. Idag no- sønn fikk Tett når det gjaldt 
terer vi oss at Thuestad kan å profetere at det kom til å 
bel,.'refte påst1anden om at det skje noe i Narvik efter at 
var engelskmennene som hans ,svigerfar i månedsvis 
hadde tatt sikte på å okku- hadde arbeidet med aggresjo~ 
pere byen og allerede hadde nen mot Norge - noe vi for
.sendt journalister for å «dek- øvrig' også skal komme til
ke» begivenheten 6. april. Vi bake til senere i forbindelse 
gir ordet til havnefogd Thue- med den Tedegjørelse den ~ 
stad: tyske riksutenriksminister ga I 

«Første gang vi fikk aning om til den internasjonale presse 
hva som kunne skje i Narvik var lom hendelsen og om det bri-I 
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Efter at Norge hadde kapitulert og forpliktet seg til ikke mere å delta 
i krig mot Tyskland eller dets forbundne, avla general Diet! et besøk 

hos den norske forsvarssjef, general Ruge. Ruge takket rørt for visitten 
i ovenstående brev som er hentet fra boken om Dietl. Ruge taler om 

Dietls «finfølelse» i den tunge stund da Norge måtte trekke seg tit av 
krigen efter det militære nederlag. Takkebrevet som er holdt i ytterst 

hjertelige former synes ikke å antyde noen «fortsatt krig» fra den norske 
øverstkommanderendes side. 

ger fra en meget interessant 
bok som kom fO'r noen år si
den på Verlag Dr. Franz 
Hain, Wien: «General Dietl. 
Das Leben eines Soldaten.» 
Boken er utgitt av fru Dietl 
og oberst Kurt Herrmann. Vi 
siterer fira side 58: 

«På handelsskibene løp sjøfol
kene halvpåkledte frem og til
bake på dekket slik de formo
dentlig var styrtet ut av køyene 
ved de første torpedoeksplosjo
ner. 
En tysk Kriegsber~Chter har skre
vet om dette urkomiske øyeblikk: 
«Da vil ble synhge i tåken ble 
det stor jubel hos engelskmen
nene. De svinget lystig med tør
klær og flagg og var helt fra 
seg. Tyskerne, som likeledes tok 
oss for engelskmenn, da de 
ikke kunne tenke seg at det 
ville dukke opp tyske krigs
skip her oppe, traff alle for
beredelser til å senke skipene 
sine. Bare et lykkelig tilfelle 
gjorde at det ble bedre sikt et 
øyeblikk slik at de i rette tid 
ble klar over at det var tyske 
krigsskip og nu på sin side brøt 
ut i vill jubel.» 

«Stor er gleden hos de tyske 
handelsskipsbesetninger som alle 
hadde regnet med innløp av 
engelskmennene og hadde gjort 
sine dampere klar til senkning. 
Da kapteinen på et fremdeles 
brennende tysk dampskip ble 
spurt hvorfor han hadde satt 
skipet sitt på grunn og antent 
det, svalte den tapre: 
«Tja, jeg trodde da jeg så torpe
dojagerne komme, at det var 
engelskmennene og ga straks de 
nødvendige ordrer efter at jeg 
allerede på forhånd hadde for
klart folkene mine hva jeg ville 
gjøre hvis britene kom hit. Nå, 
vi besørget det da også grundig, 
og da jeg til min store forbau
selse oppdaget det tyske krigs
flagg var det allerede for sent.» 

«Det var mange som ikke holdt 
det for mulig! Alle var forbe
redt på innrykning av engelsk-

(Forts. side 6) 

Emlny Goring forteller 

om det siste møte med Hermann 
Og bebuder en modig skildring i billedbladet QUICK om hvorledes 

htln opplevet Det tredje Rikes storhet.er 

Emmy G3ringflg dat:e-rot Edda idag --- 'ytfO dr [Jf/er .. 

Det er velsignet imellom å 
treffe på noen som er modige 
nok og har selvrespekt nok 
til å stå åpent frem til forsvar 
for det som var. Vi har efter 
fattig evne forsøkt å gjøre 
det her i FOLK OG LAND og 
vi har hatt følge av mange 
modige og høyreiste person
ligheter som har stått åpent 

frem og protestert mot det 
vrengbilde som tegnes idag 
av avdøde venner og kamp
feller, av hendelser og moti
ver dengang. 

Også i dagens Tyskland 
finnes det folk som innenfor 
grensene av den ytringsfrihet 
demokratiet tillater dem for-

(Forts. side 6) 

Da skuespillerinnen Emmy Sonnemann giftet seg med 

Hermann Goring. 
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SIDE 2 

pSJfchosophJf 
SJ ALSLARAN 

presenterar den hermetiska livs- og varldsåskådningen, vilken 
ar grundad på karleken mellan konen och vårt solsystems 
rorelse kring centralsolen. 

DEL 1: Sjalens erfarenhetsskola på jorden och den slutliga 
segern: Livets krona. 

DEL Il: Anglarna och deræs verk på jorden. 
DEL Ill: De messianska centralsol-tidsåldrarna och boken 

om den Gudomliga Modern. 
DEL I foreligger i tryckt upplaga, format 15 x 22 cm, 

164 sid., med vackert laminerat omslag i fargtryck, blått, gult 
och røtt. Omslagsbilden «Livets krona» efter måling av Sjals
larans oversattare konstnar Arthur Andersson. Pris pr. ex. 
sv. kr. 12. 

DEL Il och III finnes endast i begransade stencilerade 
upplagor. Varje ex. speoialillustrerat av oversattaren. Pris per 

del sv. kr. 25. Vid likvid och rekvisition per postgiro sapdes 
bockerna portofritt. 

W ARENDSBLADETS FoRLAG 

Tel. 0472/76133 
(TeLtid efter kl. 20.00) 

Moheda 
Postgiro 58 21 73 

Fanebustsaken går videre 

FOLK OG LAND 

Neste 

stortingsvalg 

LØRDAG 26. NOVEMBER 1966 

Ro om rettsoppgjøret 
J a hvem har ikke hørt den- frem. Endelig har tyskerne 

ne manende apell, hver gang fått øynene åpnet og ser hvor
vi framla et nytt bevis eller dan demokratene harr kjørt 

Det er trolig at vi ved for- slo ihjel en løgn. Når vi kre- landet. Om vi forsøkte det 
lrige stortingsvalg fikk et bor- ver vår rett og forlanger opp- samme? Norge som er det 
gerlig flertall fordi mange reisning, er pekefingeren i mest skattepinte land i ver
NS-folk stemte for første værret - Ro om rettsoppgjø- den, med hemmelig politi, 
gang etter at freden brøt løs, ret! Men hvordan praktise- tvangsavstemninger og en 
og stemte borgerlig efter til- rer den annen part denne ro? minoritet på mtnst 250000 
skyndeIse fra ledende hold i Hver dag hele året er presse mennesker, som er satt helt 
Forbundet. Det hær ikke og kringkasting ute med nye utenfor loven for hele Ieve
skjedd noe som er av vesent- angrep -- nye avsløringer om tiden. Om vi gjorde våre 
lig betydning for utviklingen hvor forferdelig alt var, om landsmenn oppmerksomme 
i Norge eller for det norske hvordan neres helter Il'.åtLe på dette, skulle ikke dette 
folks fremtid efter at vi fikk lide. Først skiriver de m-:der vekke noen til fornuft, så de 
ny regjering, og det vil heller en våpenstilstafldsavtale, gir stemte med oss - slik som 
ikke skje. Hele partiuvesenet sitt æresord, og vel hjemme i Tyskland? Har vi selv tro på 
er samme ulla. Og vegen for begynner de med undergrav- vår egen uskyld, eller har vi 
det norske folk som før det ningsarbeide - og setter hele oppgitt ethvert håp om opp
øvrige vesten er vel nord og landet i fare. Dette mener de I reisning? Om valget går galt, 
ned. tyskerne stiHtiende skulle se l har vi i hvert fall ikke gitt 

For dem som er rammet av på t slikt kalles idag heltegjer- våre stemmer til folk som 
«ret~soppgj~ret» har det hel- ninger. fortsetter med å trå oss ned i 
ler Ikke skJedd noen foran- Ved siste btortingsvalg gikk sølen. 
æring, ennsi forbedring. vi mann av huse og stemte Men har vi tapt helt troen 

Så det er fortsatt ingen inn en Lorgerlig legjering. på oss selv, vår sak, og våtr 
grunn til å stemme med noe Vi gikk ut fra at nu V'lT det I oppreisning, kan vi delta i 
av de beståJende partier. A fremlagt så mange .;,oleklare koret som skinnhellig brø~er 
vinne fram i dag med noe beviser f..å vår uskyl:" på så I parolen: Ro om rettsoppg]Ø-
nytt er vel uråd så lenge hele graverende krenkelsf'r av lov ret. 
det ensrettede propaganda- og ret undu rettsoppgjøret at Poco 
apparat går for fullt. det måtte være en æresplikt 

~~~~~ Ved neste vailg er det efter å gi oss full oppreisning. Da 
min mening bare en ærlig spørsmålet ble stilt i Fjern
ting vi kan gl' øre: La oss gå synet slo de blikket nod og I all stillhet vandrer den I (som aktor) i landssvikopp- ,. ' ~ 
mannjevnt til urnene - og knurret mellom tennene: Ro 

uhyre kompliserte «Fane- gjøret. stemme - blankt! om rettsoppgjøret! Enda de er 
bust-saken» sin langsomme Redaktør Fanebust har og- O.R. klar over at de fleste paragra-

Har De skaffet FOLK OG 
LAND en ny abonnent for 
1967? 

gang i Justisdepartementet så brevvekslet ~ed h~yeste- fer i grunnloven er brutt _ 
hvor habilitetsspørsmål er rettsadvokaten l, forbmdelse ,. • ..,....,...,....,...,. . ..,...,...,. • ..,..--..,.-----, solidarisk ansvar _ ukjente 
reist og hvor depærtementet mh ed probltlemt e~ -t Jnoet . sd om I FRU HAMSUN 85 år I pa.ragrafer, med tilbakevir-
med det første vil ta stilling ar resu er loa us IS e- . kende kraft, er svaret det I 
til tvilen som er reist: palrtementet ogsa har mottatt Fru Man.e Hamsun, Nø:- samme: Ro omi['ettsop~gjøret~ 

I og med at riksadvokat br.ev fra Mellbye hvor det holm pr. Gnmstad fylte 85 ar Ved neste korsvei skal VII 
Andreas Aulie selv er impli- blIr an~odet at ~an ser nær- 19. ds. og fikk stor og for- huske på dette. 
sert og anklaget av redaktør mere pa spørsmalet. , o V kl d k 
Toralv Fanebust ble h.r.ad- Ek d']" 'ef Sandene l' tjent hyldest ogsa i en del av Fra esttys an . ommer 

. spe IS onss]. idag en ~lede1ig melding, ved 
vokat J. Chr. Mellbye opp- Justlsdepartementet bekref- pressen. I et delstatsvalg har nasjonal-
nevnt som sette-riksadvokat ter overfor VG at man haT .. ----... ----------. demokratene gått kolossalt 
i denne saken tidlig i år, skri- mottatt brevene og at depa~- En postmortemhilsen fra 
ver Verdens Gang. ternentet med det første VII . 

I et brev til J ustisdepar- ta stilling til tvistspørsmålet. KNUT HAMSUN bl norsk 
ternentet har imidlertid re- Fra annet hold blir VG for- preSiSe etter 1945 Psykopater dak tør Fanebust reist tvil om talt at som ledd i selve saks- ________ ____ 
sette-riksadvokatens habilitet komplekset har redaktør Fa
i saken - ikke minst fO'I'di nebust fått utlevert samWge 
Mellbye selv var implisert politidokumenter i forbindel

~ EN GLIMRENDE 

I ~e ~~~~;::;~~ 
~ den er spennende og under

holdende, godt skrevet og 
godt illustrert, vakkert inn
bundet og passer for alle 

~ 

aldre, så leverer vi av rest
opplaget så langt det rekker 
boken for den latterlige bil-

lige pris av kr. 10.-. Be
still den strakt! Sendes por
tofritt mot forskuddsbeta
ling. 

FOLK OG LANDS 
BOKTJENESTE 

Boks 3214/Sagene - Oslo 4 

Postgiro 16450 

se med den opprinnelige in
juriesaker: hvor redaktøren 
ble dømt. 

-0-

KLARHET 
Gir ordene «oppgjøret efter 

krigen» en nøytral ka'rakteri
stikk av våre fienders over
grep og voldshandlinger mot 
oss? 

Nei! 
«Oppgjør» betyr «avslut

ning» og mellom respektable 
parter en redelig avslutning. 

Betegnølsen «oppgjøret ef
ter krigen» inneholder den 
påstand, at en redelig avslut 
ning foreligger eller pågår. 

Denne påstand er ikke nø y-
tr~. l 

Det nøytrale ord er her 
«aksjonen.» 

Hva denne aksjon i vitrke
ligheten er, blir så en sak for 
seg. 

Vekk med uklarheten! 
Christian Bekker 

En psykopat er et mennes-
Utdrag av brev til «Klasse- ke som er invalid på sjelen. 

kampens» redaktør, Eugene For en bd siden hendte det 
Olaussen i 1916 (Gjengitt i i USA at en mann bega seg 
«Ragnaroks» ~rbo~ 1939:. opp på taket aven høy byg-

«Tror De vlrkehg a~ ferdlg- ning vød en åpen plas$ i en 
heter med b~kstaver gjør men- by. Derfra skjøt han ned et 
nesket lykkelIgere? Konsekven- sneIS intetanende mennesker. 
sen ville jo være, at den som Begivenheten har gitt ef
var flinkest med bokstavene, var tertanker til mange betrakt
best faren .-. Det mc:tsatte er ninger om psykopater og ut
vel heller tJlfellet, se pa profes- slag av psykopati.' 
sorene, se for den sags skyld Hva kan der ikke skje med 
også på redaktørene -. en psykopat i dommersetet? 

Tvertimot. Det er en dyp O.H. 
sannhet i myten om kunnskapens 
tre. Tenk over den, De som har 
smakt av frukten og sett at De er SKATTE PROG RE SJ ON E N 
blitt nøken. 

Det ligger så uendelig meget Studieselskapet Samfunn og Næ
igjen som skulle fulgt med denne ringsliv har i sin skriftserie for 
kyndighet i bokstaver, men som studier og debatt sendt ut et hefte 
ingenlunde følger av seg selv: av Morten H. Magnus «Norm og 
Karakteren skulle fulgt med, reform i skatteprogresjonen.» Skrif
hjertet, sinnet skulle fulgt med, tet inneholder forslag om lemp
- det ligger igjen like rått.» ninger, alternative metoder og 

økonomiske konsekvenser og vil 
Hilsenen rettes herved til siNkert bli lest av mange med inte

de professO'rer og doktorer resse i forbindelse med den bor
~omhar av.slørt sin karakter gerlige regjerings budsjettforslag. 
l urettens tJeneste etter 1945., 

A.H. --o-

400 sider, 
illustrert, heftet kr. 20,-

STORE BJØRN 

Bestun, Oslo 

Boken kan bestilles i FOLK 
OG LANDS BOKTJENESTE, 
(postgiro 16450), og blir sendt 
bestillerne straks boken foreligger 
i handelen i tur og orden. I til
legg til prisen kommer forsen de!
sesporto med kr. 1,30. Skal boken 
sendes i oppkrav kommer opp-

kravsgebyret i tillegg. 
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LØRDAG 26. NOVEMBER 1966 

FOLK OG LAND 
UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

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

Mot lysere tider? 
Det må være liten glede i den venstreradikale leir om 

dagen. Valgene ute i verden går slett ikke efter oppskriften. 
Det er da også pussig å se hvorledes hele den norske presse, 
og herunder også den borgerlige presse, !som tuter nesten 
høyere enn ulvene selv, vrir seg for å få bortforklart det 
som nu så tydelig avtegner seg i utviklingen: den nas1jonale 
kontservative reaksjon som' måt te komme. .. 

Siden de berømmelige Kennedy-dager ligger den norske 
presse, kanskje med unntagelse av MORGENBLADET, på 
kne med røkelse og myrra i evig tilbedelse av hans demo
kratiske efterfølgere, som er like røds:prengte Som Kennedy 
selv var - eller kanskje rettere som hans «rådgivere» be
ordret ham til å være. Norske aviser er da også ivrig opptatt 
med å bortfortolke det katastrofale nederlag iSom det demo
kratiske parti under Johnson led ved suppleringsvalgene 
nylig. Håpefullt gir man valgte republikanere et venstre
radikalt anstrøk, mens demokrater er demokrater hva de så 
står for. Riktignok får vi høre om denne «filmstjernen» -
det minner oss om den tyske «malersvenden» - som vant 
valget i California, men den knusende overvekt i stemme
tall får vi ikke høre om. Dertil er «filmstjernen» for konser
vativ for norske konservative aviser og andre. 

FOLK OG LAND 

«Nazifienden» 
på krigsstien igjen 

Stortingsmann Sverre Løberg har 
begått en bok. Og hvodor skulle 
han ikke det han som har begått så 
meget annet rart? Hans eget liv
organ, TELEMARK ARBEIDER
BLAD, beretter om hvor vanskelig 
det var for den uhyre blyge og til
bakeholdende Løberg å gi seg 
litteraturen ivold. Det måtte «sterkt 
press fra forlagssjefer og venner» 
til, heter det. 

Men, han har altså latt seg «be
vege» til glede for alle slags bok
anmeldere, ikke minst i den borger
lige presse. Det såkalte Høyre
blad AFTENPOSTEN spanderte 
således mangfoldige spalter om 
mesterverket til Arbeiderpartiets 
venstreradikale innpisker. Men så 
har da Løberg i sin bok også pekt 
på at oppgjøret med pressens svikt 
i hine hårde år ikke er slutt. Han 
pleier .å true med det, og da er det 
ikke godt å være AFTENPOSTEN 
og sitte i glasshus. 

Også i Fjernsynet har Løberg 
naturligvis fått anledning til å 
utfolde seg, og det forbauser natur
ligvis ingen. Han benyttet anled
ningen til også å levere et spark 
til FOLK OG LAND, som vel 
takker for reklamen! 

I TELEMARK ARBEIDER
BLAD forteller Henry Harm om 
den hensynsfulle Løberg at han 
«har vært forsiktig med å nevne 
navn - noe som jo kan rive opp 

Men siden vi nu engang hører Europa til, så er vel valget igjen grodde sår». Så det er vel 
nærmest et ulykkestilfelle at Lø

i Hessen i Vesttyskland av betydelig større interesse. Av' berg både i boken og i alle inter-
tekniske grunner må dette nummer gå i trykken før valg- vjuene omkring boken likevel kas
resultatet i Bayern foreligger, men det er vel liten grunn ter en rekke navn for ulvene -? 
til å tro at suksessen i Hessen for det nasjonaldemokratiske Men, la nå alt dette ligge. Det 
parti ikke vil gjenta seg. Hva· de tyske nasjonaldemokrater er neppe andre enn journalistene 

i sine glasshus og Løbergs venstre
virkelig står for kan bare fremtiden vise. En må jo skjule radikale heiakor som tar denne 
litt av hvert i det meget demokratiske Vesttyskland hvor profesjonelle konsentrasjonsleir
menings- og ytringsfriheten er så vel beskyttet. S å vel be- fange, som har gjort slik business 
skyHet at hver gang det dukker opp et virkelig nasjonalt på sin fangetid og til og med har 
parti som vil gjøre Tyskland fritt og selvstendig igjen og skaffet seg livsvarig forsørgelse i 

Stortinget, helt alvorlig. Aller minst 
befri det fra både nlssisk og amerikansk okkupasjon, så når han, efter at HVEM ER 
skriker alle de gamle partipolitikere på forbud og fengsel. HVEM kan berette at hans utdan-I 
Og med dem også de norske pressedemokrater. neIse er folkeskolen for bortimot 

50 år siden, likevel med slik sak
kunnskap og selvsikkerhet uttaler 
seg om den meget tungleste en
gelske boken til Hewins. 

Siden det tydeligvis ikke er mulig å finne noe lovstridig 
i det natsjonaldemokratiske partis program, så lyder ankla
gen-ikke minst i den norske presse som er så bekymret for 
Tyklands ve og demokratiske vel - nu på at det er så mange 
tidligere medlemmer av NSDAP i partiledelsen. Det har 
vært nevnt en tredjedel. Rent bortsett fra at vi synes tallet 
er forbausende lite i betraktning av at Hitlers parti hadde 
12 millioner medlemmer og en stor del av resten med glede 
ville ha gått inn hvis de hadde sloppet til - vel å merke 

Hermed lar vi da Løberg hvile 
i fred og fryd over ny klingende 
mynt som hans patriotiske bedl'ifter 
dengang vil innbringe ham - ikke 
minst efter reklamen i den bor
gerlige glasshuspresse. 

Ole 

så lenge medgangen fulgte Hitlers faner, så er det da både .. - .. -..,.-____ '* .. _ 
eiendommelig og mistenkelig at det bare er det nasjonal- Har De fornyet 
demokratiske outsiderpartiet som skal granskes på denne abonnement for 1967? 
måte. Vi skulle tro det finnes nok av tidligere partimed- _"'_"" __ "#41'#_#_#0-

lemmer i ledende politiske stillinger både i østsonen og i Det skal imidlertid bli in
vestsonen. Det kan vel i denne forbindelse være nok å nevne teressant å følge utviklingen 
at selveste forbundspresidenten offentlig beskyldes for,å ha fremover. Ikke minst håper 
bygget konsentrasjonsleire for Hitlerstyret og at de kristeli- vi at reaksjonen rundt om
ge demokraters nye kanslerkandidat Kiesinger opprettholdt kring i verden vil kunne sette 
sitt medlemskap i NSDAP fra 1933 og helt til «the bitter en stopper for den kulturbol
end» i 1945'. Men naturligvis var han en slags «motstandts- sjevisme som snart forpester 
mann» i det skjulte likevel. Det har sikkert Hitlerfolkene i oss alle. Kanskje det endelig 
det nasjonaldemokratiske parti også vært. For hvem var f går mot de berømmelige lyse-
ikke det slik vindene blåser idag? re tider? 

SIDE 3 

SISTE RUNDE I RHODESIA? 
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Commonwealth: Heia Wilson! Vi vil se de hvite slåss! 

Godt nytt om Hewinshol~en 
Kommer antagelig for jul likevel 

Efter at Eides Boktrykkeri 
i Bergen (som Slamarbeider 
med Bergens Tidende og ikke 
Bergens Aftenblad, som det 
feilaktig var angitt i forrige 
nummer) plutselig hadde fra
sagt seg trykningen av den 
norske utgave av Hewins
boken like før den efter av
talen skulle være ferdig, har 
det fm forlagets side vært 
arbeidet iherdig på alle fron
ter, både den trykningsmes
sige, den juridiske og den po
litiske. Og efter den nedslå
ende melding i forrige num
mer kan vi idag glede våre 
lesere og de mange som har 
bestilt boken hos vår BOK
TJENESTE med at det nu er 
ordnet med nytt trykkersted 
og at boken - hvis det da 

ikke skulle inntreffe nye 
komplikasjoner i dette yt
rings- og trykkefrihetens pa
radis - likevel vil foreligge 
før jul. Fodaget er slik situa
sjonen ligger an meget hem
melighetsfullt når det gjelder 
den nye trykker, men vi har 
grunn til å tro at trykningen 
vil skje i Danmark. 

Efter dette går vi ut fira at 
våre bestillere, selvom de j-_ .. -

mellomtiden skulle ha sendt 
oss annen beskjed, likevel 
opprettholder sine bestillin
ger. Og vi vil også råde alle 
som vil være sikre på å få 
fatt i boken til ti sende inn 
sine bestillinger s~:arest til 
FOLK OG LANDS BOKTJE
NESTE. Vår postgirokonto 
er 16450. 

Lindholm om FOLK OG LIND-bildet 
av de trefnordiske førere 

Ii.~:_ 

Det ble tatt i København 13. novembe,r 1939 

Vi gjenga i vårt nummer 
21 et bilde vi hadde fått fra 
en dansk venn og Jeser. Det 
forestilte førerne for de tre 
beslektede nordiske partier. 
Vi var ikke sikker på nøy
aktig når fotografiet vair tatt. 
Imidlertid har vi nu hatt den 
glede å motta et brev fra den 
svenske partileder fra den
gang, Lindholm, som nu har 
trukket seg tilbake fra alt 
politisk arbeide, men som 
likevel gjerne vil gi oss de 
opplysninger han kan om bil
det. Lindholm skriver bl. a.: 

«De dansk a nat.soc. hade 
anardnat ett mote på Kon
certpaladset i Kopenhamn 
den 13. november 1939. Vid 
detta mote talade Vidkun 
Quisling, Fritz Clausen och 
jag in for en fullsatt sal och 
det var mycket god stamning. 
Programmet i ovrigt stod på 
mycket hog 'kulturell nivå -
nordisk musik, operasång och 

retitation - unison sång, fan
parad m. m. 

SenaTe på kvallen var ett 
50-tal gaster inbjudna tili! en 
direktor Bryld, for att nar
mare bekanta oss med var
andra. Enligt vad jag hort 
skulle dar aven ha varit tys
ka gaster bland dem. A ven 
vid detta tilfalle hollos flera 
små tal. 

QuisJing och jag bodde på 
Palads Hotel vid Raadhus
pladsen, och vi satt lange på 
natten och pratade. Men in
genting tydde på, att han då 
anade någonting om kom
man<de odesdigra handelser. 

Vi planerade i samband 
med detta mote ett narmare 
samal'bete mellan de tre nor
diska nato soc. partierna an 
vad som forut varit. Men som 
bekant omojliggjordes detta 
snart genom krigshandelser-
na,» 

--0--
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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 

8. 
G. Fylkesmann Gabrielsen 

fremla den 20. august 1940 
forslag for Adm.rådet om mo
bilisering av deler av den 
norske hær med tyske våpen 
og utstyr for bruk som gren
severn i Øst-Finnmark i sam
virke med okkupanten. Fyl
kesmann Christensen hen
vendte seg på Adm.orådets 
vegne til Dr. Delbrugge om 
dette forslag. Denne anså det 
«ikke a'ktuelt», jfr. U. K. L, 
Adm.rådet. En nødvendig for
utsetning for forslaget var at 
Norge var utenfor den fort
satte krig. 

H. Air Mini:stery forbød i 
1940 å gi norske flyvere ad
gang til treningsflyvning, un
der henvisning til at det po
litiske forhold mellom Eng
land og N o'rge var uklart etter 
kapitulasjonen (H.- & Sjø
:fiartstidende 30. sept. 1948). 

O. IX/49, side 24). Utenriks
ministeren var således i sept. 
- nov. 1940 åpenbart ube
kjent med Norges angivelige 
fortsatte krigføring i samband 
med England.. En bedre og 
mer avslørende klarlegging 
av det faktiske forhold be
høves ikk'e. 

1) F. eks.: «Ei regJenng på 
røming utan styringsmakt og utan 
hærmakt.» «Eg er for gamal til 
å gå på brygga nå» (Nygaards
vold). Koht tenkte seg personlig 
muligheten av å holde foreles
ninger i, Amerika. Denne bedrø
velige replikkveksel mellom regje
ringens to ledende personer illu
strerer det faktiske forhold m.h.t 
regjeringens grad av kamplyst og 
hensikt om fortsatt krig, som vel

søke å få fiendtlighetene og I villige forto!kere har ment å. finne 
ødeleggelsene stanset» _I uttryk~ for I dens proklamaSjon av 
«Norge er beseiret» - «De 2 7. JunI 1940. 
måneder krigen varte» -

LØRDAG 26. NOVEMBER 1966 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSI(RIGEN 

For FOLK OG LAND av armeneren lerwand Dshanian. 

FOLKERASER BLIR UTSORTERT OG SENDT 

Til ARBEIDE HVER FOR SEG 

Bare etpar tyske soldater patruljerte utenfor - -
«Under og etter krigen»). Ved Ifølge U. K. 2, s. 295, ble 
ankomsten ti:l England uttal- det «ikke sluttet allianser av 
te han ifølgeJ. Scharffenberg noen art mellom Norge og 

l. Et meget stort antall ar- (Morgenbladet 22. sept. 1954): Vestmaktene.» Jeg gikk en dag rundt om- og praktisk utdannelse som 
beidere - angivelig over «Jeg har satt alt på ett kort, Professor Worm-Miiller kring ,i leiren for om mulig fagarbeidere. Kq,merat Ka-
250000 - har ydet okkupan- England, og tapt.» har i en tale i Trondheim å gjenfinne min kollega tele- ro, som vi kalte ham, vaT en 
ten overmåte krigsvikt~g bi- Stortingspresident Hambro ~. oktober 1946 anført bl. a. grafisten Lomidze. Men jeg av elevene på denne skolen. 
stand ved høyt lønnet arbeide erklærte i en tale den 22. juni (!flg. AftenI?O's~n 10 .. okto~er I fant ham ikke her, og alene Vi omfavnet hverandre av 
på befestninger, flyplasser 1940 i samsvar med regjerin- 1946): «RegJermgen VIsste Ik- Gud vet til hvilken del av bare glede over å ha truffet 
m. v. f'irof. Skeie har i gens proklamasjon av 7. juni ke hva den skulle gjøre med landet han var blitt befo'I1d- hverandre igjen selvom det 
«Landssvik», s. 35, betegnet 1940 at regjeringens gjen- de nordmenn som kom over ret. Istedet traff jeg rent til- var i en fangeleir. Alle krigs
dtsse folk - som utvilsomt værende oppgaver var av po- til England. I 1941-42 kom feldig en gammel kjenning fangene så på KaIro som ikke 
stort sett sogner til arq,eider- Iitisk og økonomisk aTt, altså ~e for å slåss. Det fikk de som jeg ikke hadde sett siden så lite aven sensasjon, og de 
partiet - som «virkelige ikke lenger av militær natur Iklæ. I 1943-44 kom de for begynnelsen av tredve-årene. kunne ikke begripe hvordan 
landssvikere» etter oppgjø- (<<Ny norsk Kvitbok», s. 19- å få t5tillingeæ.» Det var den på mange må- det kunne være mulig for en 
rets fortolkning av str.lovens 20). Angående den norske pres- teT merkelige armenske ka- sovjetsoldat som var blitt tatt 
§ 86. All annen påstått bi- Man leter forgjeves i de ses oppfatning av situasjonen merat Karo fra min hjemby til fange slik som vi andre, 
stand blekner overfor denne her nevnte to ledende stats- etter kapitulasjonen henV'1ses Tiflis. Han hadde tatt på seg å kunne gå fritt inn og ut av 
arbeidsinnsats. De norSke menns taler etter en antyd- til sitater referert i bilaget. tysk uniform og gikk nu leiren tilogmed iført en tysk 
statsmyndigheter har imid- ning om hensikt til fortsettel- I rundt i leiren og spurte efter militæruniform. Men ka-
lertid så godt som helt bort- se eller gjenopptagelse av .Anm. Ut over .de u~de~ av- armeniere. Ennu minnes jeg merat Karo tok det hele med 
sett fra denne stort sett f'fi- k:I~igføringen. Var dette en SnItt III a~førte kJensgJernmger den tiden da jeg studerte i ro, og forklarte at det bare 
villige bistandsytelse. Den mulighet av interesse som er det ogsa en rekke andr~ data Fabrikk- og VerkstedskoIen, val!' hans arbeidsklær, selv
nødvendige forutsetning og man hadde «for øye», ville ik- som. bekrefter henholdSVIS ?et hvor der ble gitt et seks må- om det var en tysk uniform, 
eneste juridisk holdbare ke alene en antydning, men fa~t1sk~ opphør av. d~n statlIge neders kursus som skulle gi og han forsikret at tyskerne 
grunn for strafferettslig en sterk presisering ha vært krIgfønng pr. 10. JUnI .1940 og elevene en foreløpig teoretj,sk stolte ganske enke1t på dem 
ansvarsfrihet er imidlertid på sin plass. (Forts. Side 7) som ærlig arbeidet for dem. 
her som for Adm.rådets Daværende statsråd Sven Kamerat Karo forta.Ite 
vedkommende, at Norge ikke Nielsen har i «Stavangeren» ellers at det opererte fem ar-
var statlig krigførende etter for 27. juli 1945 bekreftet at [beidskompanier av krigs fan-
10. juni 1940, og at det okku- lJ:'egjeringen reiste til Engl'and i ger som utførte veiarbeider 
perte Norge Va'r i fredstil- helt på det uvisse. Det lå skip : mellom FeodOisia og Kertsj. 
stand - de facto og nøytralt rede for eventuell fortsettelse i Arbeidskompaniene 1 og 3 
overfor begge de krigførende av flukten til Canada. I besto av armeniere, nr. 2 av 
parter. Har de norske stats- Opphøret a:v Norges krig . azerbeidsjanere, nr. 4 av ge-
myndigheter i realiteten ak- er (indirekte) bekreftet også orgiere, mens nr. 5 besto aven 
viessert ved denne forutset- av eksil-regjeringens uten':' . blanding av nordkaukasiere, 
ning i det her foreliggende riksminister, Koht, i en tale : folkestammer som ossetinere, 
tilfelle, gjenstår det å gjøre av 19. juni 1940,dessuten i i'dagostanere, ka'balrdinere og 
erkjpr,;')e]sen gjeldende også hans bok «:fira skanse til 'så videre. Han fortalte videre 
overfor hovedmassen av of- skanse» s. 105-1061), og i en I at han s.ammen med noen tys-
rene for det politiske oppgjør. P. M. datert 11.-12. sept. : kere var blitt sendt til vår 

I samsvar med foranståen- 1940, behandlet j statsråd i jleir, for å samle Fllle a'rmenie- _ 
de har London-'regjeringens London 9. november 1940. ! re sammen og så overføre 
statsminister, NygaardsIvold, Denne P. M. konkluderer med oss fra leiren til de armenske 
i radiotale fra London 25. juni at en ikke burde binde seg arbeidskompanier, hvor leve-
1940 omtalt krigen som av- for fast til en bestemt makt: forhold - og bevegelsesfr,i-
sluttet for Norges vedkom,", «Vant ikJke. Stor-Britania, Terboven- taler til norske arbeidere, som flokket seg i hundretusenvis Ilhh~te~lv~r adskillig bedre enn 
mende iflg. «Ny norsk Kvit- hjalp det ikke med noen av- k"k . k I b 'd dk' l er leIren. -
bok», s. 22-24. (<<Vi må for- talle» (U. K. Il, s. 40, lnnst. _ om rigsvi tlg tys an eggsar e~ e. For i rlgen var s uti - -'- - (Foris. side 7) 
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LØRDAG 26. NOVEMBER 1966 FOLK OG LAND SIDE 5 

OLAF HOLM: 

HOF RA Mi( UL T URF R ON TEN xx Parlamentarismens achilleshel 

Kulturbolsjevisme 
gule og brune mann, sær Hg 
den sorte da, ligger med hvite 
piker (underforstått når det 
ikke gjelder ens egn·e). De vet 
det også er riktig at man ut
leverer våre hvite brødre i I 
Rhodesia og Syd-Afrika til de 
sorte horder (når de slippe'r 
en slik skjebne selv). Den 
som våger å gå inn for prin
sippet om å holde rasen ren 
og hevde den hvite manns 
rett til å leve sitt eget liv 
blir stemplet som re'aksjonær, 
som «nazist». Mangen modig 
maur skjelver bare ved tan
ken om å få et Silikt stempel 

«Like for like skal venskap være» (Håvamål) 

Klipp fra «Afrikaneren» 

på seg. Og det er farlig. I. 
I selskap med en venn, spa- Der kives i pressen mel-

serer vi en sen oktoberdag lom de borgerlige partier på 
nedover Bogstadveien. Da den ene side og de sosialis
kommer det. imot oss et par tiske på den annen om hvem, 
som vi ikke godt kan unngå som har flertallet av velger
å legge merke til. Hun er ung, ne bak seg. 
lys og fager, med det som I «Mgbl» har man nylig 
romantikere ville kalle gyl- kunnet lese flg. regnestykke 
lent, silkebløtt hå1r. Han er om forholdet: 

hadde klart gått imot det parti, 
som satt ved makten, og som nu 
fikk nesten 281 000 flere stem
mer enn de andre. Flertallet var 
altså ikke til å diskutere - og 
hvjs man tar bort de 122721 
stemmer, som gikk til Sosialis
tisk Folkeparti, ble det allikevel 
tilbake 1041 353 velgere, som 
ville ha en borgerlig regjering 
-:- og som da også fikk den.» svart som en ravn med små «Her må man kunne minne 

stikkende øyne og en bred _om at det som skjedde den 12. 
sanselig munn. Han ser på oktober ifjor var at langt over Il. 

Det er en uhyggeJrig verden I livet innhold og mening. Det den unge piken med et ut- en million norske velgere - Forholdet mellom dem som 
vi lever i. Vi har truselen om er ikke bare de røde garder trykk som vi neppe kan kalle eller nøyaktig 1 164047 - «ville ha en borge'rlig regje
atombomben hengende over i Kina ~er o helrj~r s~m ville tillitvekkende. Det er som ganske enkelt fikk hva de had- 'ring» og dem som ikke ville 
oss, og erfaringen har vist at I dyr, og~a :rare hJ~mhge kul: han vil ete henne levende. de forlangt, nemlig en ny regje det er ifølge den officielle 
nårsomhelst kan en eller an- turboisJevIker gJør det pa I Eller iallfall i kokt tilstand. ring. Ved valget i september publikasjon «Stortinget» flg. 

--- -nen gal frans aven' politisk sin måte. D~ oppløsende kref- Uvilkårlig grøsser vi. _-:-:---:-.,..--_-:-____ ~ _______ _:;:_:::_:::_::_::::::_---
toppfigur finne på å bruke ter trenger inn overalt, intet Vår venn, som er kyniker, Arbeiderpartiet 883320 
den - kfr. president Tru- er dem hellig. Og det sier seg si'e'r: «Hun vil neppe havne Sosialistisk folkeparti 122721 
mans krigsforbrytel;se mot selv at enhve'r som represen- i suppegryten, men ganske Kommunistene 27 996 
Hiroshima. Tanken om at de terer vår nasjonale kunst og sikkert i sengen hans.» 

f f l d Sum 1 034037 kommunistiske kinesere nå kUlltur blir or u gt, ne vur- Noe senere på dagen stan-
har fingrene i dette men- dert og på alle måter hindret ser vi foran reklamesøylen 
neskenes selvutslettelsersvå- i å komme til orde. på Victorjla Teater, og det 
pen er ikke akkurat egnet til Vi lever også i klisjeenes, første vi ser er selvsagt en 
å sikre naHresøvnen. slagordenes ve'rden. Slagord lys, hvit pike som omfavnes 

Under følelsen av dette har øyensynlig den fordel at aven neger. Det er et bilde 
knugende trykk skulle man de erstatter fornuft og selv- rra Sigurd Evensmos film 
tro at vi ville holde høyt alt stendig tenkning. Meningene «Afrikaneren». 
av verdi vi har fått fra tid- kommer skreddersydde fra Vi oppdager at en film-
ligere slekter, vår umistelige aviser, kringkasting, film, og mann vi kjenner står ved si
kulturarv. Det er som et ondt overflø.diggjør enh. ver egen I den av oss og studeI1er rekla-
mareridt at nettopp i denne tankeVIrksomhet. mebildene. 
tiden, hvor vi så sårt trenger Ta f. eks. all rasefanatis- / Vi hilser og spør: 
et solid fotefeste, spotter og men. Bra borgere vet at det - Har De sett filmen? 
håner man det som kunne gi er godt og riktig at den sorte, I - Ja. 

«Meningene kommer skreddersydde fra aVlS 

_.- Og hva synes De om 
den? 

Han vrir på seg. Det er ty
delig Cl t spørsmålet ikke er 
velkomment. Omsider sier 
han forsiktig: 

- Jeg likte den ikke noe 
særlig. 

- Med andre ord: det var 
en slett film? 

Igjen den samme nøl en , 
men så brister det ut av ham: 

-- Slett og dessuten guds
jammerlig kjedelig. De folke
ne tror visst at bare man pro
paganderer for noe der reg
nes som god }tatin så er den 
hellige grav vel forvaret uan
sett hvor frekt dilletantisk 
det gjøres. Men nei, så lett 
er det ikke. Skal det først 
reklameres for raseblanding 
så må det nok gjøre·s på e:1 

(Forts. side 7) 

Høyre 
Kristelig folkeparti 
Venstre 
Senterpartiet 
Fellesliste Sp/V 
Ditto H/Kr. f. 

415612 
160331 
207834 
191 702 

14713 
22800 

Sum 1012992 
(Forts. side 8) 

- - kringkasting, film og overflødig

gjør enhver egen tankevirksomh,et --» 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 26. NOVEMBER 1966 

Emmy Goring - -
(Forts. fra side 1.) 

søker å sette tingene på sin 
rette plass. Helst har det vel 
vært folk som ikke akkurat 
sto i første rekke dengang -
de fleste slike folk er jo enten 
utryddet av seierherrene el
ler er blitt knekket gjennom 
årelange fengselsopphold. I 
disse dage står imidlevtid 
Rtksma'rskalk Hermann Go
rings hustru, :E)mmy Goring 
frem og starter en artikkel
serie i billedbladet QUICK 
om «wie es damals wirklich 
war.» 

ret sin mann om at hun ville 
leve videre fGr å gjøre alt for 
datteren, og hun tilføyet: «Jeg 
vil alltid mene at du falt for 
Tyskland.» Hun fortsetter:· 

«Are you Englishman?»-

Det er vel i første rekke 
sensasjonslyst som har latt 
bladet åpne sine spalter for 
Det tredje rikes første dame, 
og det unnlater da heller ikke 
å reservere seg både i øst og 
i vest mot det fru Goring har 
skrevet og akter å skrive, 
men såvidt vi kan forstå har 
hun fått lov å uttale seg tem
melig fritt sett på bakgrunn 
av den demokratiske me
ningsterror som rår i dagens 
Tyskland. 

Vi har hittil bare sett den 
første av de artikler som Em
my Goring skal skrive, og 
den handler ikke om hvorle
des det var dengang hennes 
mann var en av Det tredje 
Rikes ledende menn, men om 
hennes siste besøk hos Goring 
i dødssellen i Niirnberg kort 
før han snøt bødlen for sitt 
offer. 

Emmy Goving var som 
kjent Garings annen hustru. 
Hans første, den svensk
fødte Karin, døde tidlig og 
Goring fant sin nye li:vsled
sagerinne i skuespillecinnen 
Emmy Sonnemann. 

I innledningen til sin artik
kel skriver fru Goring bl. a.: 

«Og jeg er glad over at det 
iår er blitt meg spart å måtte 
ta i mine armer, en mann bøyet 
gjennom tyve års fengsel, en 
mann som selv ikke ønsket å 
oppleve denne skjensel. Jeg for
står gjensynsgleden hos Baldur 
von Schirachs og Albert Speers 
pårørende og jeg gleder meg 
med dem. Men jeg vet: Min 
mann ville ikke ha ønsket et 
slikt gjensyn.» 

«Det gled som en solstrål~ 
over ansiktet hans. Det var som 
om all kval var forsvunnet fra 
det. Han så plutselig ut som en 
ganske ung mann. «Jeg takker 
deg for disse ord,» sa h3Jn. «Du 
aner ikke hvor du har hjulpet 
meg med dem. Tro ikke», 
fortsatte han, «at de kommer til 
å henge meg opp - Disse ut
lendinger kan myrde meg, men 
rett til å dømme meg har de 
ikke.» 
Fru Goring forsto ikke hva 

han mente med at de ikke 
ville henge ham: 

«Are you Hnglishmen?» 
«Tror du virkelig at man vil 

skyte deg ?», spurte jeg ham. 
Og nok engang sa han til meg 
med fast stemme: «På en ting 
kan du stole klippefast: De hen- (Forts. fra side 1.) få noe svar. Så begynner det 
ger meg ikke.» Og efter en liten mennene. Da de første større å demre noe for mannen: stål 
pause sa han ennu en gang: enheter av Gebirgsjagere, nett- hjelmene ser annerledes ut enn 
«De henger meg ikke.» opp utskipet, marsjerte i retning de flate engelske hjelmer som 
_ _ _ av byen, møtte de den norske så ofte har vært avbildet i illu-

«Enda en gang forhørte han politimester (Polizeikommissar). strerte blader. Pokker også, kun-
seg om alle slektninger, venner Han gikk bort til kolonnen, ne det være tyskere? Han tok 
og bekjente. Han glemte ingen. skrapet sammen sitt engelsk og mot til seg: «Er dere tyskere?» 
«Hils alle, alle sammen fra spurte: «Are you Englishmen?» «J awohl!» lød det leende fra 
meg! Han spurte nærmest for en forms rekkene. Hoderystende trekker 
Plutselig ,å han pil. meg md s~yld, for det var selvsagt for politimesteren seg tilbake. Han I 
h ham at disse soldater var en- h h t k va som var det forferdeligste . ar ør no .»/ I 
på domsdagen 1. oktober? Vi geIskmenn. Hvem skulle det 
gikk efter domfellelsen til våre ellers være? England behersket Er det ikke grunn til å tro Il 

seiler, da så jeg foran sellene til jo verden, havene og alt som at den nGrske politimester 
von Schacht, Papen og Fritzsche, hørte dem til. Muligens vil han iktke slik rent tilfeldig befant 
altså foran ~ellene til de tre som bare få istand en liten samtale, seg ute på åpen gate i den 
var blitt frifunnet av de allierte høre nyheter og skaffe seg un- mørke snetykke natt, men at 
tysk politi. Tysk politi !», gJ' en~ derretning om planene til disse han kjente til at det ville bli 
I h stramme soldater. Desto større f t Lt b (,) ( an. «For."still .:tg at ll1l11 Gre a~ en riUsk landset-
h dd er hans forbauselse over ikke å t' h dd ' la ' e frifunnet meg og at det mg og 'a· e fatt ord>re fra 
var kommet tysk politi for å høyere hold i den anledning? 
hente meg. Det hadde jeg ganske Og lille Edda ble også glad Hva ~ar det ellers de britiske 
enkelt ~kke kunnet bære. Jeg over disse ordene. Hun hadde o~ franske j0t;rnalister ventet 
var faktisk lettet over at jeg fikk hørt at selvmordere ikke kom pa? Neppe pa tyskerne! Det 
lov til å dø.» i himlen. «Men nu er jeg var nok heller ikke uten 
Og så tilslutt da besøksti- ganske rolig. Vi får se pappa grunn a~ admiralitetet sendte 

den var over: igjen.» Og så står fru Gor- t~legmf1,sk beskjed til Nar-
ing tyve år etter frem mot da- vIkes.kadrex;: «Skyt på tyske, 
gens hetsere og skriiver: men rkke pa engelske og fran«Han reiste seg og ville heve 

høyre arm til velsignelse, men 
håden hans var lenket til hån
den til den amerikaneren som 
satt ved siden av ham selv i 
denne siste stund da han tok 
avskjed fra sin hustru. Så hevet 

Hun gir så en rørende skil- han venstre arm og sa sine siste 
dring av det siste møte med ord til meg: «Jeg velsigner deg 
den dødsdømte ektemann, og vårt barn, jeg velsigner vårt 
hvis første ord var et spørs- kjære fedreland og jeg velsig
mål om hvorledes datteren ner hvert menneske som gjør noe 

«Det var en grufull natt, og ske krigsskip.» Havnefogd 
jeg anklaget skjebnen. Hvorfor ~huestad bekrefter uttrykke
måtte denne mann lide en slik hg at «Norge» mottok denne 
død? Han som alltid bare var beskj ed. N øytrali tetsvakten 
til for andre. Han som alltid ga s~ulle, naturligvis i henhold 
av seg selv: kjærlighet, godhet, hl staende ordre skyte på 
tid, glede, forståelse, hjelp, in- hvem der enn forsøkte å 
spirasjon, troskap. I et kort øye- trenge fr~m til Narvik, så det 
blikk ga han en mere enn andre trengtes mgen særskilt ordre 
mennesker som var om en fra til å skyte på tYlskerne. Hen
morgen til kveld. Han var gans- sikten med 'Ordren kunne bare . 
ke enkelt så helt og fullt der. være den å hind.re at det ble 
Og nu var det alt sammen skutt på den britiske flåte Edda hadde tatt dommen. godt for dere to.» Så gikk han 

Hun hadde sagt barnet, for å bort for alltid.» 
trøste henne, at hun ikke Da det ble kjent at Gol1ing 
kunne tro at denne forlerde- hadde tatt girt før man fikk 
lige dommen ville bli full- hengt ham, følte fru Gor
byrdet. Edda hadde da sagt: ding en stor lettelse og det 
«Hvis pappa likevel må dø, hendte henne også dette: 

forbi. _ _ som man visste var under-
_ _ _ veis. Skjønt det skulle vel 

Det som hadde vært tilhørte også være unødig efter det 
en annen verden. De menn som 'som hendte i Jøssingfjord 
representerte denne tid var nu I noen måneder i forveien da 
døde, borte for alltid, eller for- den norske marine - også 

som mange nordmenn fak
tisk tror på den dag i dag! 
Havnefogd Thuesen gir ellers 
en nøktern 'Og korrekt frem
stilling av det som hendte. 
I boken heter det bl. a.: 

«Når Lord Strabolghi i sin bok 
«Narvik og deretter» angir at 
begge panserskip 9. april be
fant seg i Narvik havn og ble 
senket før de var klar til kamp, 
så er denne påstand tilbake
vist av kjennsgjerningene. Un
der titlen «Det tyske angrep på 
Narvik 9. april» offenliggjorde 
«TIMES» 16. juli 1940 et brev 
fra en kaptein i den kongelige 
norske Lofoteskadre, som var 
innviklet i kampene om Narvik. 
Han skriver i dette: 
«Jeg har nettopp lest «Narvik 
og deretter» - - Det er alt 
sammen galt. Begge skip var 
klar til kamp 8. april klokken 7 
morgen (Hvorfor?), altså 20 
timer før angrepet. Ikke en enes
~e mann var iland, og skipene lå 
Ikke ved kaien. «Eidsvold» ble 
8. april kl. 20 sendt foran hav
neinnløpet til Narvik, og «Nor
ge» va~ i havnen da de tyske 
:orped~Jagere løp inn. «Norge» 
apnet Ild og beskadiget to ja
gere, mens «Eidsvold» ble tor
pedert og sank før det kom til 
skudd. Den tyske parlamentær, 
som kom ombord i «Eidsvold» 
med oppfordring til overgivelse, 
avfyrte da han forlot skipet en 
rakett som signal for torpedo
s~udd. (De tyske beretninger 
Sler at han lot avfyre en rød 
rakett som faresignal da sjefen 
på «Eidsvold» hadde erklært å 
ville kjempe efter ordre av re
gj7ringen og det norske panser
S~IP allerede begynte å svinge 
SItt store skyts mot jageren, som 
ville blitt fullstendig ødelagt 
ved en treffer på det hold. Vår 
bemerkning) . 
Ombord på de tyske handels
skip i Narviks havn var det 
ingen tyske soldater. Likeledes 
viste hvalfangeren «Jan Wellem» 
det tyske flagg og ikke ameri
kansk. Tyskerne skjøt ikke med 
maskingevær på de svømmende 
overlevende fra «Norge», (De 
deltok tvertimot energisk i red
ningsarbeidet, bl. a. reddet de 
Askim. Vår bemerkning.) Når 
forfatteren hevder at de første 
skudd i Narvik ble avfyrt aven 
bande tungt væpnede tyske sol
dater som befant seg ombord på 
de ved kaien liggende tyske han
delsskip, og at den eneste mot
stand de møtte var noen søvnige 
og uvæpnede tollere, såvel som 
et halvt dusin ordenspolitifolk, 

så svarer det på ingen måte 
til sannheten.» 

så vil han jo få se igjen alle 
mennesker han har vært glad 
i ,himlen.» Og hun tilføyet 
at det kanskje ikke ble så 
lenge til de fikk se pappa ig
jen i himlen og da uten glass 
og gitter mellom slik som i 

«Så hendte det noe vidun- bannet i fengsel. Jeg opplevet efter regjeringoens direkte or-
derlig. En tysk evangelisk prest dem på høyden av deres makt _ dre:- unnlot a forsvare nøy- Hvilket foranlediger oss til 
hadde gått den lange vei til oss og jeg vil nu fortelle hvorledes trahteten mot engelskmen- å komplimentere både ved-
i Sackdilling for å gi oss en stor jeg opplevet det - -» nene. . kOl;nmende norske marine-

fengslet. 
Fru Goring hadde forsik-

trøst. «Jeg ville bare si Dem, Men det ka" : k k' k I ,?oken om general DIetllOfflSer som ikke lot løgnen bli 
fru G6ring, at det for Gud ikke I komme tilbake '~il ~ed ~~s s~e ti°rr~geres .ellers den løgnak- stående og TIMES som IGt 
var noe selvmord det Deres nere anlednin . - ge .eretmn~ som L()rdStr~- ~am k~mme. til orde! Men 
mann idag gjorde!» _g bolghi ga sm bok «Narvlk l'kke de IherdIge løgnhalser av 

o- og derefter», en beretning ida1g! 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO
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;' 

Fra kulturfronten ){rigføringsproblemet - -
(Forts. fra side 5.) I tingene, men som reagerer han også gjøre det når Sigurd 

langt mere begavet måte. når hans egen datter blir be- Evensmo dg hans geLliker 
Amerikanerne har laget noen svangret aven neger. Altså tenker for ham? 
filmer som det vrrkelig var kulturbolsjevisme av reneste Denne likegyldighet er 
mening i. Husker De «Sayo- vann, for det er selvsagt ufor- livsfarlig. Enhver som er no
nara» med Marlon Brando i ståelig for Evensmo at den enlunde våken må da være 
hovedrollen? Den var gnist- omstendighet at borgeren blir klar over den målbevi,ssthet 
rende godt gjort. Og jeg ten- rystet over at hans datter med hvilken kulturbolsjevik
ker på den filmen som Ingrid skal sette en mulatt til ver- ene underminerer vårt sam
Bergmann spilte i - «Verts- den, ikke kan bety annet enn fund og ødelegger sansen for 
huset Den sjette lykke» - at han har sin anstendighets- alle kulturelle verdier. For 
også helt glimrende. Nei, det- følelse i behold. nasjonalsinnete kvinner og 
te her er så s'kmlle saker at Allerede under skoledage- menn har det vært en bitter 
det er flaut. ne på Hamar ga Evensmo ut- skuffelse å konstatere den 

Men denne Sigurd trykk for den proletarinn- borgerlige samlingsregjerings 
Evensmo er jo en av de mest stilling som ser ut til å ha manglende evn~ og vilje til 
talentfulle av kulturradika- preget ham hele livet. Han å møte denne utfordring. 
lerne, er han ikke? Og nov el- hatet ,alt som smakte av tra- A.P.'s dominans på kultur
len hans fikk 1ste premie. disjon og hva han mente kun- fronten har fått bestå som 

Filmmannen nøler påny, ne benevnes som overklasse. før, og intet forsøk er gjort 
fa'rlig farvann øyensynlig, Nå i etterkrigstiden da alt på å sprenge den. Klager ove'r 
men slier så: er nivellert og det uteluk- slappheten som blir møtt med 

- Jeg er ingen ondskaps- kende er - eller burde være tomme unnskyldninger. Helst 
full natur, og jeg ønsker mine - den enkeltes dyktighet og viser man til at A.P. på fall
medmennesker alt mulig personlighet som teller, må repet skyndtet seg med å opp
godt, men: jeg må tilstå at jeg dette evige proletarsynet fo- nevne sine egne folk til «kul
gledet meg over den avgjorte rekomme en å være overflø- turråd» og «utvalg» med en 
fiasko som ble denne filmens dig, nærmest beklemmende varighet av 5 år! De karene 
lodd. Evensmo har vært så og ikke fritt for å ha en smule tok sine forholdsregler. Og 
negativ, så ond overfor film- ilatterlighetens skjær. Vi går hva kunne da de stakkms 
kunstnere han ikke likte - ut fra at Evensmos ideal er, borgerlige gjøre når de var 
særlig dengang han va'r film- den kinesiske rødegardist. stillet overfor denne kjenns
kronikør i Kringkastingen - Hvis det sto til ham ville vi gjerning? SkUllle man ha hørt 
at jeg må si at denne fiaskoen nok også her hjemme få opp- på en slik stakkarsdom! Her
hans var inderlig fortjent. De leve en kulturreviOlusjiOn som regud, finn på noe nytt som 
husker Ibsens ord «Det går en sa seks. bryter tver,s gjennom A.P.-
Nemesis gjennom livet, å Intet er mere typisk enn terroren innen kunsten! Det 
unngå den er ingen givet». at Evensmo hørte til de røde er dusinvis av måter hvormed 

- Vi synes å huske et eller ekstrem.ister ~sQmjkke ~fant man_kanr.edusere og tilintet
annet sted å ha lest en ut- A.P. radikalt nok. I virkelig- gjøre A.P.-folkenes avgjøren
taleise om at ,ingen er så heten må en tro at han vel er de innflytelse. Men gjør noe, 
ensom het i livet som film- skjære kommunisten, men og ilkke sitt der som noen 
kunstneren dagen etter han som andre av samme støpning dåsemikler. 
har hatt en fiasko. er han - iaUfalil foreløpig - Hvorfor i lall verden lot vå-

- Det er så, men i dette havnet i S.F. Han har knyttet re folk seg overtale til å stem
tilfellet er det noe annet. nevene ved synet av at hans me på dem? De fikk rett SiOm 
Evensmos hjerteløshet har gamle A.P.-kamerater flokket advart'e mot det og sa at skif
vært slik at De ikke ,må tro seg mette og tilfredse rundt te av personer i statsledelsen 
at jeg står alene om min inn- grøtfatet som han nå selv var var uten enhver interesse, det 
stilling overfor ham. Jeg er utestengt fra? Nå ja, han kan var systemskifte som måtte 
ikke helt sikke'r på om jeg ikke klage, for A.P. lot ham ti!l. Og hvor er det Mitt av 
tør bl lKe uttrykket at hans iallfall siliikke Testene på en I det? Har' dessuten noen av de 
nederlag har vakt alminnelig gtøttallerken da de ga ham nye topp fyrene tatt det aUer 
tilfredshet i filrd:rct:3er, men en godt betalt stilling som minste skritt henimot opp
jeg tror det. filmeensor. Våre nasjonale reisning for de hundretusener 

Fi!tr.!11anne~5 '" ord g,l oss I kunstnere so~. høya~ter ~ul- som ~le ofre. fm" ~et store 
noe a tenke pa. 12,vensmos ta- tur og tradISJon, fIkk lkke rettsvIket? VI har Ikke sett 
lentfullhet har alltid fore- snuse på den minste grøt- noe til det. Vi bør hå kom
kommet oss særdeles tvilsom. klatten engang. Vi er blitt pensasjon for økonomisk ut
Det å være destrUJktiv, hate- «utrensket» endog før røde- plyndring, årelang under
fLlll overfor tradisjoner. og gærdistene har fått slippe til I try<kkelse og for utestengning 
verdier er langt fra det sam- for alvor. fra våre respektive Y'rker i 
me som å være talentfull - Imens fører Evensmo & Co. en lang rekke tilfeller. Skulle 
ennskjønt det visstnok opp-I det store ord. Hans svik over- de ikke til gjengjeld for sine 
fattes slik kulturbolsjeviker for A.P. ser iallfall ikke ut nye svimlende årsgasjer for
imellom Men nå er det en- til å ha hemmet hans ytrings- søke å øve noen rettferdig
gang vanskelig a kOffiP-le fra frihet. I bøker, aviser, tids- het mot sine forfulgte lands
at tendens og propaganda skrifter, kringkasting og nå menn? Skjønt ingen kompen
ikke er nok i seg selv, det må også på film får han breie seg sasjon i verden kan viske ut 
ligge begavelse og kunnen og sprøyte sine kulturbolsje- minnet om de tragedier som 
bak. Evensmos . klossete og vikiske «sannheter» ut over rettsvikerne har påført pat
am~tørmessige filmmanu- et forutsetningsløst publi- riotlake, velmenende nord
sknpt mangler alt som kunne kum. Skal mon tro noensinne menn sam slet seg ut i den 

(Forts. fra side 6) 
at forholdet ble oppfattet såle
des, jfr. J. 1.: «Var Norge fak
tisk og rettslig i krig etter 10. 
juni 1940 ?» Dessuten direktør 
Bergs'Viks bok «Vi er ikke for
brytere» s. 76-82, major Lan
gelands bok «For at 1 ikke skal 
dømmes», s. 67-73 og Bjørn 
Vatdaas «Grunnlov;sbmdd og 
Rettsoppgjør» side 32-35. 

Den grundige og juridisk uan
gripelige redegjørelse i først
nevnte brosjyre (J. 1.) er på 
side 47 resymert således: «Kon
klusjonen blir at begge de krig
førende parter etter kapitulasjo
nen i Nom-Norge i juni 1940 i 
ord og handling ga uttrykk for 
at krigen mellom Norge og Tysk
land var avløst aven de facto 
fredstilstand.» 

Bilag. 
SITATER 

fra nors~e presseorganer til 
belysning av situasjonsopp
fatningen etter kapitulasjo-

nen 10. juni 1940. 

«Lofotpost.en», redaksjonelt 10. 
juni 1940: 

«Norge har oppgitt kampen.» 
«Afitenposten», redaksjonelt 14. 
juni 1940: 

«Etter at kapitulasjonen i Nord
Norge nå er tilendebragt, er det 
oppstått følgende situasjon: 
1. Hele landet er okkupert og 

dette okkuperte Norge be
finner seg altså ikke lenger i 
krig med Tyskland.» ... 

«Dagbladet}}, redaksjonelt 14. juni 
1940: 

«Kongen og regjeringen lot av
gjørende politiske momenter gå 
forbi, flyktet i interesse for sin 
egen person til England og slep
te endog sønner av vårt land med 
for å adlyde Englands befaling 
og interesser. De har latt oss i 
stikken. Vi må prøve å ordne oss 
uten dem.» «I aktivt samarbeid 
med de tyske myndigheter må 
nå hele folket ta følgene av den 
nye stillingen.» 

«Arbeiderbladet», redaksjonelt 14. 
juni 1940: 

«Kongens synd mot sitt folk.» 
Kongen og regjeringen er ikke 
lenger i landet og kan derfor 
ikke utøve myndighet innen lan
dets grenseområde. Dette er de
res sak. Men at de ikke er blitt 
klar over de skjebnesvangre føl
ger, som de ved sin flukt til 
England har påført Norge og 
det norske folk?» 

«Buskerud Blad», redaksjonelt 14. 
juni 1940: 

gjøre filmen severdig, og en sterk nasjonal bevegelse daglige ubarmhjertige indre av dem er borte for alltid. 
derfor gikk det da også som gjenoppstå og feie vekk alt kamp mot okkupantene. Intet Glem ikke, folkens, at det 
det gjorde: nesten ikke en I dette ukrruttet? Idag er det ik- er smerteligere enn å være ligger i våre hender om den 
kjef;: gad å ~mak.e se~ ned I ke meget som tyder på det. tapeTen i livets spill. «Folket» sittende samlingsregjering 
for a se den kJedehge fIlmen. I Statussymbolene har full- elsker vinneren og ringakter rskal få en ny sjanse etter 
Det kUll.ne han ha godt av, stendig overmannet den en- taperen. Vi vet at blant de denne 4-årsperioden. Det er 
før hva han vihlre var klart keUe. Det er bil, T.V., vas- såkælte taperne er det rek- vi som i egenskap av tungen 
nok: det var \"estkantborge- kemaskin, dypfryser og gu- ker av verdifulle, følsomme, på vektskålen bestemmer om 
ren som skulle få la. t~e:en dene ve;: hva s~m tar stru- fantasirike og gode mennes-, det skal bli PerniUes korte 
over seg, han som offlClelt petak pa ham sa han glem- ker som fortjener en helt an- frøykentilstand. 
går «helhjertet» inn for svar- mer å tenke. Og hvorfor skal nen skjebne. Mange, mange Hors de Combat 

«Situasjooen er idag den, at 
Norge ikke lenger er i krig med 
Tyskland.» 

«Fremtiden», redaksjonelt 14. juni 
1940: 

«Forholdet er da at Norge ikke 
lenger er i krig med Tyskland.» 

«Arbeideren». 
Det kommunistiske partis sen
tralkomite sendte sommeren 
1940 ut et fredsopprop i «Ar
beideren», som dessuten hadde 
en serie artikler som klart ga 
uttrykk for at krigen ansåes for 
å være opphørt. Prof. Andenæs i 
V. G. 28. april 1947. 

Anm. Det har vært hevet at 
ovenstående er diktert propagan
da. Hertil er å si at de vidt 
forskjellige formule/jinger ikke 
tyder på såodant diktat. Hvis 
det skulle være tysk presse
ledelse som har gitt parolen, 
er uttalelsene allikevel av in-

teresse, nemlig som uttrykk for 
det tyske syn på det folke
rettslige forhold etter kapi
tulasjonen, og dessuten for pres
sens evne til å jatte med øye
blikkets makthavere. 

Det er imidlertid ingen grunn 
til å dra i tvil at redaksjonene 
her har skrev~ ut fra eget syn 
på saken, jfr. Bilag 3 til U.K.'s 
innst. s. 114: «Det var sommeren 
1940 en ikke ualminnelig me
ning at krigen mellom Norge 

. og Tyskland egentlig sluttet 9. 
juni 1940, og at de nordmenn 
som fortsatte krigen i utbndet 
var å betrakte som frivillige som 
ikke bandt Norge.» Rettsprak
sis har imidlertid i strid her
med bygget på Høyesteretts ut
talelse i Haaland-saken, at det 
var alminnelig kjent at krigen 
fortsatte. 

Sovjetsoldat -
(Forts. fra side 4.) 
Mange av oss ville ikke tro 

at det var sant, men det viste 
seg snart at Karo hadde rett 
i alt hva han hadde fortalt 
oss. Det grkk vel en halv ti
mes tid, så kom plutselig alle 
tyskerne med le,irsjefen i 
spissen. De forlangte at alle 
fangene sk ulle samle seg i 
grupper efter nasjonalitet, 
hvert folkeslag for seg. Og da 
det var ordnet, sa de at vi 
skulle sendes tiT et arbeide 
hvor vi skulle finne bedre 
forhold å leve under. Barre 
noen minutter efter ble hver 
folkegruppe ført ut av leiren 
ut på gaten, hvor der sto fer
dig militære lastebiler for å 
ta imot oss. Bilene sto opp
stilt langs efter hele gaten, 
klare til transporten. Og den 
sivile befolkning hadde påny 
samlet seg på fortauene, og 
smilte av glede, formoden tll/5 
over den forandring til det 
bedre som forE'!~to, og som 
man skulle tro de hadde fått 
nyss om. Blant fangene var 
også gleden stor ved tnnken 
på forandringen. Vi hadde 

(Forts. side 8) 
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(Fo,,,. f"'id~~hiDeShlelen -:1 I ]7 ~-:i-_-,: ~:1Iiii{ ; ~~/;n-: :: Nar, -~~.----.-
De som ikke ville ha en Løfter fra stortingsrepre- ~ ~:: ~ " - , ~,t - I 

borgerlig regjering har for- sentanter in spe kan slike .)p ! jrre o o <> 1.. ~""";""; c 

mentlig tatt SF og NKP Hl spare seg Vi kjenner av er
inntekt for seg, idet der fra faring deres verdtløshet. 
det hold er angitt 49,5 pst. Vi kunne nok gi noen råd 
av velgerne borgerlige og 50,5 for i all stillhet og uten for 
pst. sosialistiske. stort tap av politisk ansikt 

å komme ut av uføret og 
Ill. tilbake til den normale no1rs-

Imidlel'tid må det vel være ke rettsstat, men man skal nu 
innlysende, ihvertfall for de en gang være forsiktig med å 
relativt få som ikke hører gi råd. 
hj emme i ønsketenkningens 
verden, at like li te som AP VII 
m. v. ikke har vært istand til Dette var altså en del sann-

«Snild gutt» 
Det gleder oss at Brynjulf 

Bull tydeligvis har forbedret 
seg siden han var landssvik
statsadvokat. Han ble nylig 
overrakt pressefotografenes 
«Snild gutt» statuett, og det 
var ikke akkurat det uttryk
ket en ville b:mke om ham 
som aktor i ~andssviksakør. 
Hva sier for eksempel Ktristen 
Gundelach om det? 

* 
å forhindre med sin drøye heter og som sannheter all
halvpart av det samlede stem- tid er eller kanskje oppfattes 
metall, at del borgerlige ved som - respektløse. Det er 
Stortingsvalget fikk en over- nu engang sannhetens iboen- Våpenblokaden ignoreres 
vekt på 10 representanter, de natur, 'skal man dømme Når en tenker på Sør
like lite er det de borgerlige etter den mottakelse den all- Afrika - der hvor Norge av 
partier med sitt samlede min- tid får. all makt prøver å blande seg 
dT'etall, som har kunnet ro Den lar seg heler ikke «feie opp i noe det ikke forstår seg 
dem i land til seg. under sofaen» eller, for å be- på og noe det intet har med 

,nytte den stedegne terminolo- (det burde ha nok med å ord-
IV gi, henVlise til «historiens ne opp med sine egne både 

Forklaringen på det fak- dom». Det gjør man nu en- rasemessige og politiske mi
tiske forhold 80-70 repre- gang rkke i en rettsstat. noriteter) - så tør kanskje 
sentanter på Stortinget er Les heller «FOLK OG disse opplysninger, som vi har 

flg.: LAND» like flittig som vi le- fra infoT'masjonsbyrået Afri-
Kampen om flertallet ut- ser Stortingstidende. Det et can Express, kunne påregne 

kjempes - innen den enkelte ikke farlig!! Og kan vise seg mteresse: FN's våpenblokade 
valgkrets - om det siste l' nyttig. Olaf Holm av Sør-Afrika har vist seg 
mandat. Dette henger alltid som fullstendig verdiløs. Det 
en (tynn) tråd. Hvis ett av er instituttet for strategiske 
partiene kan få «plusset på» Sovjetsoldat - - studier i London som slålr det-
sine partistemmer et tilstrek- (Forts. fra side 7) te fast. Våpenhandelen er 
kelig antall utenforstående, gått der og faktisk ventet oss blitt til en storgeskjeft, hvori 
partiløse stemmer, går dette motløse på at en eller annen tolv nasjoner nu konkurrerer. 
av med mandatøt. gang skulle vi vel komme ut Mens Storbritannia og USA 

Ved siste stortingsvalg fikk av denne elendigheten under har nekte å levere våpen til 
de samarbeidende borger- åpen himmel. Nu var dette Sør-Afrika i henhold til blo
lige partietr til sin lydelig ut- under blitt vil'keligllet og det kaden, har Frankrige og i en 
talte overraskelse som sagt et bare efter noen dagers opp- viss utstrekning også Italia 
flertall på 10 slike vippeman- hold i leiren. ignorert den. Instituttet slår 
dater. Noen lastebiler fulle av videre fast at de moderne 

Dette skyldes at NS's gamle armeniere kjørte ut fra byen jet jagerfly nu er blitt til et 
medlemmet og deres pårø- og bliant dem va'r også jeg. statussymbol i Midt-Østen og 
rende også ville ha en bor- To bevepnete tyskere ble i Asia. Det samme gjelder 
gerlig regjering, fordi den plasert i hver bil for å påse med hensyn til krigsskib for 
gamle ikke hadde forstått sin at ingen smuttet ut på veien Sør-Amerrka. De store indu-
besøkelsestid eller vist tegn under transporten. strinasjoner har siden slutten 
til det, og derfor gikk inn for * av annen verdenskrig gitt 
å delta i valget med plasering bort eller solgt til utviklings-
av sine stemmer innen valg- \ landene (det er det pengene 
kretsen på det borgerlige par- , GLEM IKKE våre bl. a. går til!) 4500 jet-
ili, som hadde best sjanse til kontingent og/eller stø- jagere, omkring 5000 strids-
derigjennom å erobre kret- vogner, 224 klrigsskib og tall-
sens siste mandat. Innen de nad tU FORBUNDET rike langtrekkende kanoner 
borgerlige partier ble Høyre før nyttår. Det trenger og mindre våpen. Før 1955 
unntatt p.g.a. sitt for et parti oppslutning fra alle go- var det bare Storbritannia og 
i sin alminnelighet og Høyre de krefter for å kunne USA som levert'e moderne vå-
i særdeleshet uhyrlige stand- fortsette sitt arbeide for pen. Idag etr 12 industrinas-
punkt til utrenskningsopp- joner aktivt engasjert i in-
gjøret «Ulovlig men nødven- den felles sak. ternasjonal våpenhandel. 
dig» og innen' sosialistene Verdien av våpenmarkedet i 
Sogn og Fjordane valgkrets, utviklfingslandene (!) i neste 
hvor den· rettsindige AP- tiår anslås av instituttet til 
man, sorenskriver Stavang Tannlege 1 milliard dollars (vel 7 milli-
kommer fr·a. I M ART IN KJE L D A A S arder kroner). * 

trative kaos i de fleste afri
kanske land, er Transkei det 
rene Utopia, sa han. «Vi ber 
v~re medsvarte på det afri
kanske konti nent om å la oss 
være ifred, slik at vi kan 
gå vår egen vei i vårt arve
land. Vi trenger ikke deres 
råd og vil ikke tåle innblan
ding i våre indre anliggen
der ... » Om uttalelsen i FN, 
om at Sør-Afrika-republik
ken kontroHerer Transkei, sa 
Matanzima: «Vi regjerer vårt 
land og vårt folk uten inn
blanding fra den sørafrikans
ke 'l'egj erings side, våre be
skyttere, som hj elper oss på 
alle måter til å bli et velord
net land, hvis· potensial skai·l 
nyttes til fordel for alle dets 
innbyggere.» 

* 

Og endelig: 
President dr. Hastings 

Banda i Malavi har erklært 
at hans land ikke kommer til 
å understøtte noen resolusjon 
mot Rhodesia, Sør-Afrika el
ler Portugal. Det ville bety 
økonomisk ruin for Malavi. 
Han foretlakk å bøye seg for 
kjennsgjerningene isteden
for å delta i aksjoner i FN, 
Commonwealth eller organi
sasj onen for afrikansk enhet. 
Malavis økonomi var avhen
gig av Mosambiques havn 
Beira. Et brudd i handelsfor
bindelsene med Rhodesia vil
le føre til sammenbrudd for 
Mala:vi. President Banda 
spurte hvilket afrikansk land 
det var som i tilfelile kunne 
sende en hær mot Rhodesia. 
Resolusjonene var alle sam
men ugj ennomførbare og der
for kunne han ikke under
støtte dem. Om Sørvest-Afri
ka-spørsmålet mener dr. Ban
da at Sør-Afrikas militære 
styrke gjorde enhver overta
gelse av forvaltningen illu
sorisk. «Når FN overtar for
valtningen av Sørvest-Afrika 
og Sør-Afrika nekter å for
late landet, hvem skal så 

TANNLEGE MAAMOEN 

kaste det ut?» spurte Banda 
En FN -aksjone anså han for 
utelukket. Ikke de enkelte 
medlemmer, men stormakte
ne di'rigerer FN. 

* 

FOLK OG LAND 
i løssalg 

FOLK OG LAND kan nå 
kjøpes i løssalg følgende 
steder: 

Oslo: Helge Johannesens 
tobakksforretning, Tea
tergt. 6, ELIMA, tobakks
forretning, Ole Vigs gt 
12, Narvesens hovedeks
pedisjon, Stortingsgaten, 
Narvesenkiosken Karl 
Johans gt. v/Grand, Nar
vesenkiosken Østbanen, 
Narvesenkiosken Vest
banen. 

Bladets ekspedisjon: 
Kierschowsgt. 5 

Bergen: 
Narvesenutsalget Olav 
Kyrres gt. 

Drammen: 
Narvesenkiosken på 
Bragernes 

Fredrikstad: 
Narvesenkiosken 
Blomstertorget 

Hamar: 
Narvesenutsalget Tri
angelgården 

Kristiansand: 
Kiosken Børsparken 

Stavanger: 
Arne Ageren Avisbyrå 

Svolvær: 
Bykiosken 

Trondheim: 
Madsens Bladforretn., 
Olav Tryggv. gt. 47 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 37 7696 
Hansteensgt. 2 Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
Tlf. 4443 33 fredag fra. kl. 10 til kl. 15. 

Mandag og lØrdag holdes 

påregnes truffet efter forut-V Hansteensgt. 2 

Vi hal' vært vitne til for-I Tlf. 44 75 54 

~! ~Få nR~ld SH~lJa ~G<>:;<>~ :::~~e ~:= kan bace 

Ingen råd og ingen innblan- gående avtaJe. 
ding! Abonnementspriser : leden år, at det hva stortings

representanter angår dim i
nutive parti SF vippet en re
gjering av taburettene for 
kort tid etter å vippe den på 
plass igjen. Det er en paral
lell til det første, som fore
gikk ved siste stortingsvalg. 
Den mulighet at vi også skall 
få oppleve en parallell til det 
siste er ikke utelukket. 

KRIITNE VENNER 
Og siden vi har viet mes- diskusjons-blad. Siste store Kr. 40,- pr. år, kr. 20,-

teparten av dette «Litt av opplysings-emne: Quisling og I pr. halvår i Skandinavia 
Har du lyst til å treffe gamle ven- hvert» til forhoLdene i Sør- rettsoppgjeret. Fylgjetong: ~~~~~a.~'~~: 
r;:r i et åpent miljø? - Kristne Afrika, så la oss sitere litt av ~ Den spanande livssoga til nenl.a.ndB: Kr. 50,- pr. t.r, 

enner møtes den første. fredag hva ministerpresidenten i det ~ Jack London, ill. og utar- kr. 25,- pr. halvl.r. 
hve~ fåned l CObllettsga~e 43. Etter selvstyrte Sør-Afrikanske i beidd etter beste kjelder. Løssalg kr. 1,-. 
en a e er et evertnlllg og an- bantuområde Transkei, Ge- Arspris kr. 20,-. Postgiro Bruk postgironr: 18 '50. 
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