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SIEGFRIED:

IOLAF HOLM:

He-wirlsboken kont på norsk
før jul li~evel
Fortjenstfull innsats av Store Bjørn forlag og av Hans S. Jacobsen
Bergenstrykkeriet avslørte hva forsvarerne av rettslsviket ikke liker. - Det dreier seg om
langt andre ting enn «grove injurier mot enkeltpersoner!

I.
Det sies - formenmig til
egen trøst - at NS er redusert til en liten hård kjerne.
Den er stor nok, har det vis:t
seg, til å velte en regjering
gjennom valg. Den strekker
seg dessuten langt ut over
kretsen av NS. Det alminnelige menneske i dette land
finner seg i lengden ikke i at det begås urett.
Il.
På den annen side er det
også en liten klikk - den er
avtagende - SDm tviholder
på lovbruddet og uretten
overfor NS. Den har sitt opprinne\lige utstrålin "'ssentrUJffi
blant de norske medlemmer
av Deutsche Handelskammer
in Norwegen, som ikke for
sitt bare liv tør se den muHghet i øynene å få sitt forhold under okkupasjonen og
sin verbale pattriotisme efterpå holdt opp i lyset til alminneliig beskuelse. Denne
kjernen: er he~et'ik.lre-trejl'tst~
i ,allminnelig folkeskikk. De~
hører visst med. I og for seg
likegyldig, men som patriotisk symptom betraktet ikke
uinteressant.
Klikkens politiske sektor,
vesentlig londonrømlinger og
andre med mindre god .samvittighet har det med å henge
på hinannen storkors og lignende stormedaljer (som synes reservert for det hold) og
kalHe opp gater og plasser
efter sine koryfeeir.
Den utenforstående og alminnelige manns påtagelige
mangel på «respekt for øvrigheta» er derefter.

Et 1idtigere ikke Offentliggjort blide bentet ira boken: Quisling' (rir. 2
fra venstre i forreste rekke) sam";en med offiserskamerater ved 25årsjubileet som offiser
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Den gordiske knute

SN
O

dedannelsen omkring Quisling har alt begynt og gir
seg sporadiske uttrykk i boken ,til skade for objektiviteten. Og det har heller ikke
vært t~l å unngå at en enkelt
av bolkens hovedkilder har
satt litt størtre preg på den
enn ønskelig kunne være.
Det bør heller ikke skjules
at boken skjemmes av enkelte grove smaklØsheter. Men
hva betyr det i forhold til den
sum av objektive og korrekte
opplysninger og den anstendige og overbevisende vurde'ring av Quisling og okkupasjorustidens forhold fodatteren [egger frem.»
Det er oss en glede her å
kunne slå fast at, den norske
utgaven foreligget'1 noe revidert stand. Både smakløsheter, åpenba're ukorrektheter
og unødvendig gr:amsing i
e?keltperS'Oners P~ivat1iV., er
fjernet, noe som ~ ~øy grad
har vært egnet tIl a styrke
de synspunkt:r forfa~teren
le~ger. frem nar det g]'elde~
vurdermgen av hendels~ne 1
~en bevegede okkupas]on~
tId og dett som førte frem td
den.
o.
o Det er da ogsa av mteresse
a note're seg hva .en av forfatterne av Utennksdepartementets «mot?ok» pr?fessor
Magne Skodvm sl:r tIl Verdens Gang efter a ha «lest
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folk med mindre god samvittighet - -

Ill.
NS-folk ventet at SenterpaI1tiet, som skulle representere bondens rettsindighet det er nu engang trettens
kilde fremfor noen i Norge
- var det rette til å løse den
gordiske knute, som den av
Moskva inspireI1te (dikterte?)
utrenskningsaksjon av antikommunister i Norge er blitt
til.,
Senterpartiet er altså ikke
det?

.,:<..V.
Tankene går i denne forbindelse ,tillbake til statsminister Johan Nygaardsvold,
som om det såkalte 'rettsoppgjør uttalte de betydningsfulle ord: «Det er det værste
jeg har måttet gå med på.»
Nygaardsvold måtte nok gå
med på litt av hvert, men
det var vel dette han røk på
som politiker.
Man skal lade Nygaardsvold som menneske at han
var den som først og fremst
og vd:sstnok alene, ikke
gikk de store gutta i London under øynene.

Så kom den da allik'evell' de betalt forfatteren forskudd
før jul den norske overset- på honoraret, trakk seg tiltelsen av Ralph Hewins' me- bake. Så var det det berømget. omdiskuterte Quisling- melige berg,enske tvtiJlingbiografi. Det ble, som våre trykkeris tur til å demonstrei1:esere vil vite, lagt allehånde 'æ norsk ytringsfri:het. Men
vanskeligheter iveien slik en nævmere om' det senere i
kunne vente seg det i dette denne artikkel.
forløyede Olg forhyklede land.
Da den britiske utgaven
For er det ikke karakteris- av Ralph Hewins' bok om
tisk at her diskuterer et helt Quisling forelå fOT trekvart
land en britisk bok som ingen år siden, skrev undertegnede
har lest, knapt nok de som ,i dette blad bl. a.: «Naturlighar anmeldt den med de al- vis kan det påvises både uler g'roveste skjellsord både i korretktheter og enkelte feilV.
presse, kringkasting og til og tolkninger i boken. Legen(Forts. side 6)
NygaardsvoIld var altså
med i Stortinget!? Den har
under press, selvfølgelig fra
jo bare foreEgget på et for
Moskva
(jfr. Trygve Lies
nordmenn temmelig tunglest
opplysninger), men leser man
engelsk, men likevel uttaler
det ufyselige referat fra
kreti og pl'eti seg, med stor
Niirnbergprosessene
med desakkunnskap om boken - til
res «vitneprov»' fremtvunget
og med Svertre Løberg i sin
ved ametrikansk tredjegradsbestseller!
forhør , unngår man ikke en
Vi skulle tro at i hvilketmistanke om at USA også
somhelst.'annet Iland i verden
har hatt en finger med i presenn nettopp dette toppdemoset, formentlig på grunn av
kratiske Norge, ville forlegmanglende forståelse av progerne løpe bena av seg for å
sessens virkelige hensikt.
sikre seg overseUelsesretten
(Idag betaler USA i Vietnam
til en bok som var kommet
regningen for sin mangslik i rO'rgrunlJlen i diskusj 0lende
skarpsindighet
og
nen. Her hjemme flyktet de
fremsyn i Niirnberg.)
derimot i patriotisk redsel
lengst mulig bort fra den!
VI.
Selvet elilers forholdsvis! anstendig forlag som hadde sikEr den nuværende statsret seg ovevsettelsesretten før Quisling under et regjeringsmøte, sammen med fra venstre til høye: Prytz, Lippestad, Lie og Skancke. minister også under press og
diskusjonen og hetsen tok til,
fra hvilket hold? Neppe fra
Illustrasjon fra boken
(Forts. side 2)
og som såv~dt vi fO'rstår had-
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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 dera:s 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
000 røtt. Omslagsbilden «Livets krona» efter måling av Sjalsliirans oversattare konstnar Arthur Andersson. Pris pr. ex.
sv. kr. 12.
DEL Il och III finnes endast i begransade stencilerade
upplagor. Varje ex. specialillustrerat av oversattaren. Pris per
del sv. kr. 25. Vid likvid och rekvisition per postgiro sandes

bockerna portofritt.
W ARENDSBLADETS FoRLAG

Alexander Langes artikkel andre med seg, lot sine landsDu skal elske dine fiender! i Folk og Land for 29. oktober menn i stikken og søkte ly
1966 henleder oppmerksom- hos sine fremmede herrer.
Ja, er det noen som burde heten på C. J. Hambros bllodDa Tyskland den 8. mai
eIlsike sine fiender må det tørst.
1945 hadde kapitulert, vendvel være SveI1re Løberg.
Et spørsmål av interesse te de tilbake til fedrelandet,
Hvor vlille han stått idag uten langt ut over C. J. Hambro hvor de ønsket å ha det godt
sine fiender? Hadde han vært personlig er dette: Hva var og fremfor alt ikke å bli
stortingsmann med 49000 det som gjorde denne i flere trukket til ansvar og satt unpluss svære dietter? Hadde henseender vel utrustede der tiltale.
han hatt stoff og tid til å mann blodtørst,ig?
For å få dette ønsket oppskrive om s1tt hat, uten disse
Det riktige svar er antage- fy<lJt måtte de ikke bare avvelsigna fiender?
lig dette:
'lede massens opmerksomhet
Hadde han blitt l!agt merke
Såvidt vites har det norske fra deres folkefordervelige
til i det hele tatt, og i særde- folk aldri ønsket at Norge forgåelser, men også uskadeJeshet i partiet? Under valg- skulle komme i krig. Sann- Hggjøre de mennesker, hvis
kampen høsten 1965 ble han synligviser det mange hund- kritikk de fryktet. Det krafspurt av adv. Mustad i Union rede år siden nogen norsk tigst virkende middel til å
Co. om han kunne påvise en konge ønsket det. I begynnel- oppnå begge dele, var å få
eneste ting han hadde utført sen av september 1939 kunn- nogen dødsdømt.
til fordell for arbeideI'lIle. Ad- gjorde den norske regjering
Med Carl Joachim Hambro
vokaten tilbød til og med uttrykkelig Norges nøytralli- i spissen søkte de derfor, og
premiering hms han kunne tet.
fikk de til uutslettelig skam
det. Tilbudet står sikkert
I løpet av de nærmest på- for Norges storting og for det
åpent fremdeles. Ikke heller følgende syv-åtte måneder norske folk, dødsstraff innfølte noen av paJrtifellene seg prisga visse pe1rsoner uten ført. Og det med tirrbakevirkallet til å fremheve noen av bemyndigelse og uten det kende kraft. .
hans gode gjerninger.
norske folks vitende denne
Under a't'beiJdet for at dette
Sverre Løberg har tjent nøytralitet og nødte derved skulle lykkes, under frykten
stort på sitt kveruJlantiske Tyskland til å anvende en del for at det skulle mislykkes,
hat, tro om han også føler av sine stridskrefter til okku- og under forutføleisen av at
den indre fred og lykke? Han pasjon av Norge.
der, hvis det lyktes, engang
sielT jo selv at han får våke- -... Da tyskerne den 9. apI1il ville komme -et t~lbakeslag,
netter bare av å lese Hewins' 1940 i full overensstemmelse våknet og vokste C. J. Hambok. Ja, sannheten kan være med folkeretten rykket i~n, bros kamptrang og blodtørst.
sk'remmende - - - .
stakk disse personer av, fikk Og ikke bare hans. All stygDet er en grav, Løberg,
gedom sprer seg lett, især
oppe på Gjerpen kliTkegård,
når den positivt, målbevisst
der hviler støvet aven stor,
VIII.
og iherdig, innpodes .
edeL marw· En m;aPrr,sQl:n of=.
En ,innsender i denne avis
Både. hans, da medinte,plilS.. rret alt, til og med livet. Den foreslår at regjeringen, dvs. sertes og deres drabanters
mann elsket, han hatlet ingen, stotrtingsflevtal~et
(vippe- blodtørst bidrar til å belyse
han ville det gode.
mandatene) flyttes tilbake opprinnelsen til og beskaffenKunne du, Løberg, ofre til Arbeiderpartiet ved neste heten av den antagølig innoe? Den mann som ligger stortingsvalg, fordi der intet teressanteste, største og styggravIlagt oppe ved Gjerpen er gjort med revisjon avgeste skandale i det norske
kirke skylder du meget av «retts »oppgj øret.
folks historie.
din karriere, Løberg. Du burResultatet av at regjeringsHvis dette svar ikke skulle
de ta med deg noen blomster makten gått tilbake til Ar- være det rette, efterlyses et
og gå dit opp.
beiderpartiet vil praktisk talt I1iktigere.
Det er en vei til Damaskus. utelukkende vise seg på skatHvis et riktigere svar ikke
Han som gikk den, gikk også tesedlen og i form av økede blir gitt, spør vi pånytt: Hvo'T
med hat og hevn i sitt hjerte. avgifter. For NS kan dette lenge skal det vare, før det
Hva v1dere skjedde vet vi jo. være hipp som happ, for NS- norske folk
Med sitt hatvnIe, denne medlemmene er forllengst
manns navn aldri blitt husket flådd gjennom dommer og 1) våkner,
'av eftertiden.
forelegg (til erstatning!) «folr 2) forstår at det er b[øffet og
Husk dette Løberg, er du å få alt med», som daværenbedratt,
heldig kan kanskje et lys gå de riksadvokats kuriøse aropp for deg.
gU!mentasjon lød i en sak i 3) skaffer de forurettede!
opplteisning og erstatning
Omnia vincit amor.
H.R. hvor han selv var aktor.
og
Capitano
--o-IX.
4) tar rette vedkommende
Vi får foreløpig en tid avunder passende behandvente reaksjonen blant velling?
gerne i begge leiirer . SannheDen gordiske knute
ten trenger til til å søkke i
Hvor lenge vil de forstanfolk og utsiktene till en for- dige og rettsindige mennes,..
(Forts. fra side 1.)
andring ved neste valg· litt ker, som ~nnu ikke har reist
egne velgere. Hans 'rettsin- tid til overveielse.
seg, vedbli å tie?
dighet er det ingen som' beDet den enkelte NS-mann
Christan Bekker
tviler.
nu først og fremst kan gjøre,
--0-er å utbre denne avis,. ikke
VII.
bare som nu ved å la den - - - - - . , - - - - - - - - A propos Nygaardsvold! gå på omgang til det bare er I ;
;
Hvor blir det av hans erind- fillene igjen, men ved å teg-'l\ Hvorledes er det ~
ringer? De har hittil støtt ne abonnementer.,'
~
på de saJmme «kalde føtter»
Gå igang siraks! Det lønmed
som synes å være blitt en
fa't'sott blant. forleggere og ne~!~~~enges adskililig utluf-I ~ BLADPENGENE? ,
trykkerier m. v. i dette land. ting på :Illere hold her i lanKiosker '0.1. sees omsider så det.
~
Har DE betalt?
noenlunde å være kOIlJhlet
Olaf Holm
~
--0-over skrekken.

I

O

Moheda
Tel. 0472/76133
(Te1.tid efter kl. 20.00)

B'øaf",rsfeø

Et ord til
Sverre Løberg:

pSJfchøsøph.,

Postgiro 58 21 73

Jeg ble harm

SN

da jeg for noen tid siden fikk helhjertet gikk inn for det
meg oversendt årsoppgjøret de mente var en god sak.
for Forbundet for Sosial Opp- Med flisespikkeri og snurre.reisning, og så. gj ennoru de pipe:ier forsøker makthaverfors'kjellige poster. Tenkeseg ne hele tiden å gi sin hårdtil at de tidligere NS-folk hendte behandling av oss et
viser så liten interesse at skinn av rettferdighet, og det
dette vårt prisverdige fore- skrikes hysterisk opp når utagende må gå med under- hilde de menn - som tidligeskudd! Her sitteT et lite an- ve var våre motstandere tall mennesker og arbeider slik,e som Hewins, Hedem og
for liten betaling iherdig og andre klarlegger de faktiske
samvittighetsfullt, for en sak fotrhold og avdekker «rettssom ligger oss aUe på hjertet, oppgjøret»s svake sider.
nemlig oppreisning for all
Vil du, som har vært NSden urett som er blitt oss til mann .ellerNS-kvinne,atdine
del etter okkupasjonen tok barn og etterkommere skal
slutt.
betrakte deg som en kjelAlt dette er så tragisk at tring? Det har vi så menn
her kan man med rette snak- ikke fortjent. Nu som det
ke om «blod og tårer». Hadde kan spores en lysning med
vi enda vært oss bevisst at hensyn til våJrt krav om en
vi hadde gjort noe galt, så revisjon, gjelder det mer enn
hadde vi nok rimeligvis fun- noensinne at vi støtter opp
net oss i det uten å kny. Men også økonomisk under Forvi gjorde alle det vi kunne bundets arbeide for å nå et
makte for at Jandet vårt skul- heldig resultat.
le komme best mulig ut av
For min del legger jeg ved
knipen etter at det VaT blitt 200 kroner, og appellerer til
hærtatt på grunn av de sty-_ dere at dere gjør det samme,
rendes forsømmelighet med så det i alle fall blir balanse
hensyn til det militære bered- i dette års budsjett. Det! ville
skap. Til tross for denne vår ellers rent ut være en skam
patriotiske adfærd - som for som vi som ærlige mennesøV'rig var i full overensstem- ker ikke kan være bekjent
meIse med Haagerkonvensjo:" av. Det haT vært godt stoff
nen - skal vi altså kalles i våre folk, og mange har
«,~andssvikere»
og straffes. nok tross vanskelighetene
Våre motstandere, «seierher-I kunnet arbeide seg opp, og
rene», ville også helst at vi kan uten særlig savn yte et
skulle ligge på kne og be om bidrag som ovenfor nevnte
tilgivelse. Man hva skal vi be beløp. Det er bare tiltaket
om tilgivelse for? For at vi som skal til. Om dere abongjorde vår simple plikt, og nerer på «(Folk og Land» eller
ikke har gjotrt noe galt? Jeg ikke, ha'r ingen betydning
snakker her om den store dette tilfelle.
masse av NS-folk, de som
Altså: Gå i vei!
har rent rulleblad og som
Tidligere NS.
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Veien frem

Frøken Aagot Graff av Øhr
er gått stille bort i en alder
av 91 år.
Frøken Graff var et aristokratisk menneske i sinn og
skinn. Beskjeden og stille i
all sin ferd.
Hun hadde sine meningers
mot og støttet alt som hun
syntes var rett og riktig, selvom hun skulle gå mot strømmen.
Våre sårete frontkjempere
og falnes efterlatte lå henne
meget på hjertet, og hun var
en av de mest trofaste bidragsytere.
Like ttil sin død var hun
meget interessert i alt som
foregikk og stelte seg selv
uten å ligge noen til byrde.
Vi lyser fred ovetr hennes
minlIle.
Hennes venner

I vår daglige kamp for å ge Wbake. Situasjonen er ikholde fut og andre kreditorer ke håpløs, det er heller ikke
på avstand har storparten av bare håpløse mennesker. Det
det norske folk nærmest som fremfor alt mangler er
mistet evnen til selvstendig aktivitet, stillstand er tilbatenkning.
kegang, gjør silutt på den!
Gjennom hele vår histol1ie,
Forbundet for Sosial Oppden eldre, er det en ting som reisning og avisen Folk og
klart har skilt seg ut, pør- Land har gjennom siH flersoniligheten og offerviljen. årige virke lagt grunnlaget
Forfalskningen og forflatnin- for at sannheten om beg.ivenDet er jo vanlig skikk dette ved nyttårstider å kaste et
gen av vårt lands historie- hetene som førte til 9. april
blikk bakover på året som gikk.
skrivning fra vår tids histo- 1940 og skandalen av 8. mai
rieforfalskere hatr til fulle 1945 må frem i lyset. De ofVi har tidligere pekt på at det rundt omkring i verden
maktet å viske ut alt som har fentlige myndigheters tauskan spores visse løfterike nasjonale luftninger, selvom de
med personlighet og offer- het og den vedvarende og
både er svake og iherdig fornektes av den vestlige pre~sle.
vilje å gjøre. Dernest er det dels tiltagende hets- og løgnDet vi da her skal ise tilbake på er de innenrikspolitiske forlykkes å få vekk ansvar, plikt kampanje er det beste bevis
hold. Og her.er det dessverre lite av frisk luft å spore. Hvis
og rettskjensle. For den opp- på at sannheten er i ferd med
voksende generasjon er dette å vinne frem.
det ikke var for etikettens skyld, så ville det visselig ikke
helt
ukjente begrep, men
De mener kanskje denne
være lett for noen å oppdage at det nu er en borgerlig regjefremfor a1lt er disse begrep vei har vært Ilang og resulring som har avløst den sosialdemokratiske. Det humper og
ukj'ente av. makthaverne av tatene små, men hva har De
--0-går i de gamle spor med bevilgningskonkurranse og annet
«i går og i dag» så vetl på så selv gjort for å gjøre det
sosialistisk arvegods med derav følgende inflasjon. Dårlistatsplanet som ned til det bedre?
SannsynLig stemt
kommunale plan. De siste «borgerlig» og gitt tilskudd
gere enn det vi har vært vitne til i året som gikk fra den
har ennu igjen å debattere i øst og vest, men glemt de
nye regjerings side kunne visst ikke engang Gerhardsen ha
om hvem som muligens kan organer som hele tiden har
gjort det.
få ·selge øl til jul, men større stått Dem nær. Om De med
Under slike forhold er det naturligvis heller ikke noe nytt
betroelse e'r det ikke av be- samme iver hadde støttet
STAVANGER
AFTENå spore i vår bedrøvelige utenrikspolitikk. Lyng reiser rundt
tydning.
Forbundet for Sosial OppBLAD har gående en serie
Denne tilstand må snarest reisning og spredd avisen
som en annen og slettere Lange med løfter og tåpelige ut- med småberetnin:ger fra «For
Folk 00" Land ville resultatet
talelser. Skal tro om det er den gamle motdagismen som 25 år siden» og der kan en ta slutt.
Anden den nasjonale, vært langt større.
tyter frem igjen? En må ha lov til å spørre slik når kommu- f,inne litt av hvert rtaI~t henden friske og skapende er enPå fallll1epet av året 1966,
nistenes FRIHETEN efter Lyngs Moskvareise over mange tet fra bladet dengang. Såle- nu till:stede, om enn innhyHet som både begynte - og vil
spalter berømmer ham for der å ha uttalt det norske folks des dette under 6. desember «i asken», rede til å tjene det slutte - med ufred i verden,
1941:
,gode bHr den bare næret. sørg for å gi bidrag til Forfryd og glede over Leningrads tapre forsvar under verdensFor
25
år
siden
Den nasjonale livgivende bundet for Sosial Oppreiskrigen! I kampen om dette Leningrad stod det adskillig
6,
de.rember
1,94;
ånd
skal ennu en gang fylle ning, og sør for Deres eget og
hundre norske frontkjempere som satte livet inn for å avSensasjonelle
opplysninger
om
lIJerte
og sinn hos hver norsk et nytt abonnement på Folk
gjøre kampen mellom øst og vest dengang. Til Lyngs fryd
.
kvinne
og mann og på norrøn og Land. De vil deI'lriled glede
razziaen i Stavanger
på vegne av det norske folk lykkedes det ikke å få en slik
andre og Dem selv og medStore varelagre forseglet.
vis.
avgjørelse, med det resultat at hele den vestlige verden senePoLitidepartementet melder:
Gjennom den sanne læ're virker til at sannhet.en seirer.
om vårt land og folk og ved
Det nytter lite å dvele ved
re har levet i frykt og redsel for Leningrads tapre forsva1. desember i år gjennomførte
o t
'k k l f Ik t O t t
fortiden.
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d
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e n- fremover. Fremtiden er det
på
flere
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landet
en
unvel
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}Id
stanN
eser
]h
ter stiller Norge i forreste rekke når det gjelder å ødelegge
h h Id ne se om e
orge som ar viktigste, men den må byg..
dersøkelse av pnvate
us o t
d t
k l bl'
norsk økonomi ved deltagelse i allehånde aksjoner mot hvite
ges på fast grunn. Et nasjo.
Ak
.
h
'
k
I
vær
,
og·
e
som
Ulnger,
sJonens enSl t var
H
f'
d t sa
It L
. 21 o ? na[t og demokratisk Norge i
rundt omkring i verden for å tekkes de nye negerstater som
o
f t 10 ' h 'Ik
k
'
vor
or
er
e
nø
l
ar.
a as sal Vl en utstre nmg E d t
l o
l'
'
of
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I' e mange pa person 19- en verden i fred.
i sine hjemland fremdeles lever i barbariet, sier seg naturvelsltuerte og ormuen e per- h t I d
ff
'l'
Vær aktiv for Fred, Rett
'k
f
e og mang en e o €'rYl le,
ligvis selv. Han følger trofast His Masters Voice, selvom
soner h add e Sl ret seg u or- t
kt' 't t f
h t og Ære.
holdsmessige
lagre
av
næringsro
dO~
a
IVI':t
~r
sann
e
den nu lyder fra den sosialistiske Mr. Wilson, som selv ikke
Lomen, desembelf 1966
og nytelsesmidler på sine lands- OgA e , somfre. efr.
h t
vil sette britisk økonomi på spill, men overlater sine vasalPaul J. Ring
'
B
h
Id
.
VInne
rem
or
sann
e
,
menns bekostnmg.
e o nmtt
d
f d
b t'
--0-ler å bære byrdene.
n
gen ble opptelt og midlertidig re t , or ehn tOg raket.e~+ te IE ge aven e og
lVlue. n
b l l t
Og Lyngs kolleger lufter også trofast sin sosialisme slik
EINAR TVEITO
eSpagl't~gf
'Il kt' H
f
samling av alle positve og
at det vel må gå kalt nedover ryggen på alle borgerlige med
o 1 1 U me 19
uuse or- k
d k f . .
.
va'r telemarking, født i hart~ller
til
Aftenbladet
at
det
er
s
ap.en
e~e
ter
l
en
h~r
forstanden i behold.
f .. t P fl 400 k'l k' tt momsk, naslOnaldemok'ratlsk dal, og ikke i Arendal slik
un n ; o p 1 kk . 1 o d Jø l' bevegelse vil gi styrke og det feilaMig var anført i ar:"
Rgjeringen Gerhardsen satte som kjent i sin tid igang et
6O k10
smør, se eVls me me, f
f
ill
'
storstilet sosialiseringseksperiment med jernverl;;: og srtålopptil 1500 bokser hermetikk, reDmgan g odI' a e. l
90 000 tiklen om ham i julenumret..
--0--'--.
.
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k
ersom e om ag
yerk i statsregi. Det måtte nemlig være ganske åpenbart for
1 tusenvls av o ser og es· er av
d' kt bl b
enhver hva en her tok sikte på, nemlig å vise hva som kunne
annen konservert mat, 50 kilo per:oner sOd·m . ·lre el et et - MINI-EMPIRE
sjokolade, hele sekker med kaf- rør l kav
e~94~ors z;:e s \~
I DEUTSCHE WOCHENgjøres med henblikk på å sosialisere industrien. Resultatet
P
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og
opptil
tusen
flasker
bren«ga
s
a
a~
t
»edr
se~
Sl
I
ZEITUNG
klipper vi' «Efter
var visselig ikke oppmuntrende. Men hva gjør så den nye
"
ansvar b eVlss, er ·et .lngen
.
neVln
,og
vm.
Store
mengder
umulighet
å
vinne
frem
til
den
kongelige
ordensregn
borgerlige regjering istedenfor å avvikle hele skandalen
forsynmger av alle sorter ost, f Il
hl"
N
over the Beatles har den
og overlate driften til private? Den overtar trass i alle anegg i hundrevis og melkebok~ U oge reV.ls]on av 01'.
o
•
•
'o
ges
størst,e
skandale,
«vannengelske
dronnmg ogsa dekogrepene før valget hele Gerhardsens sosialistiske jernverk!
ser 1 kassevls, for lkke a snakke v~ddet av 1945»,
trert oppfinneren av miniDen kaster bort 82 millioner av statens, eller rettere sagt,
om manufakturvarer og skotøy.
Et betydelig antall av Nor- skjø!1tet, Mary Qua:nt, med
:skattyternes penger og overtar dermed også ansvaret for de
ges beste kvinner og menn den ~ritis~e. Empireorden.
feil Arbeiderpartiet har gjorH Nøyaktig slik som de i 194.5
Vi tror at hvis regjeringen er i løpet av disse 21 år gått Men sa er I'lktlgnok the Emovertok ansvaret sammen med Arbeiderpartiet for den poli- Borten slik på alle fronter bort, noen ble myrdet, andre pire nu b:are et Mini-Empi1re
tikk som førte til okkupasjonen, og isteden kastet seg over svikter sine velgeres tillit, så er falt p. g. a. forfølgelse også.»
'm. m., men ennu er det man- ~~
de potensielle borgerlige velgere i NS.
vil det tvinge seg frem en ny
Godt nyttår
Det er en bedrøvelig vei de borgerlige partier følger. Alle I partidannelse her i landet.
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

Aret som gikk
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«Samkjensle» under
okkupasjonen

må forstå at bidraget til Jernverket bare er det første av sta-I
dig nye. Selv det store svenske malmbolaget har gått til store!
innskrenkninger og regner med et tap på 100 millioner krO-I
neI' iår. Hva så med det lille og svake norske?

At utilfredsheten hos de. tidligere NS-folk er stor og alminnelig er vel kjent, men nu
har den bredt seg langt,

langt inn i de borgerlige par- ønskes alle meningsfeller,
tiers egne rekker. Det er særlig dei i Bløt'ekjær og
Supl,andsfoss.
Igrunnen bare man n e n
'H'l
l sen
en nu venter på.
N. Fjellstøllien

.

I
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Krigføringsproblemet 1940-19451 MED EN SOVJETSOLDAT
.

En redegJørelse bygget på kjensgjerninger og solide
kilder av avdøde major og byråsjef i Forsvarsdepartementet Finn Kjelstrup

I VERDENSI(RIGEN

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian.

HITLERS BILLEDE PA
HUSVEGGENE I KERTSJ
Tyskerne var fremsynte
mennesker. De sørget for å
sikre sine brensEllforsyninger
allerede i september, før vinteren satte inn. Det var vel
omkring tolv krigsfanger,
blant dem også jeg, sOim ble
kjørt i to lastebiler til byen
Kertsj for å hente ved. Det
var seks krigsfanger og to
væpnede tyskere på hver
bil og vi hadde med oss verktøy, såsom spade, hakke
spett, økser og lign. Rett som
det var måtte bilen stanse
foran et eller annet nedbombet hus midt i gaten, ødeilagt
under krigen ved flyangrep
eller a'rtilleriild og som nu
lå de'l' øde og forlatt. Det
var et trist syn å se disse
husene, som det var mange
av der i byen.
Så fikk vi ordre av tyskerne om å sette igang med nedrivning, og å begynne med
hustaket for å fjerne alt som
vaJr tj enlig til brensel. Vi
gjorde selvsagt hva tyskerne
ga oss ordre til. FcCk i nabohusene, mest kvinner og
barn, så nyssgjerrig på oss da
vi tok fatt på å rive hustaket.
De så engstelige ut, redslen
for krigen hadde ennu ikke
forlatt dem, men da de fo','sto at deres hus ikke skulle
rives kunne man tydelig se
deres um~ddelbare glede.
Kvinnene satte i med kjærlighetssanger rettet til oss
krigsfanger som var iferd
med å rive opp bjelke'Y mens
alt det forferdelige støvet
føk opp fra hustaket og
hvirvilet omkring i den klare luften.
U ndertiden var dette arbeide direkte livsfarlig. Rett
som det var måtte vi opptire
som de rene balansekunstnere på hustaket forat det
ikke skulle falle ned. En dag
vi holdt på med å rive opp

bjelker ramlet en del av taket ned på det sted hvor jeg
og min arbeidskamerat Artasj holdt på. Artasi falilt
de norske frivillige.
saJmmen med bjelken han
Angående den norske maslet med, men så fikk han i
rine
har general Ruge i «Ansiste øyeblikk tak i føttene
«Hærens overkommando»1
nen verdenskrig», Bind I, anmine slik at også jeg gikk
i London hadde ingen befatført at «på norsk side gikk
samme vei. Til alt hell fikk
ning med krigføring og fikk
praktisk ,talt alle fartøyer av
jeg tak i en bjelke som jeg
det heller ikke etter de furan
noen
kampverdi
tapt,
likekunne
holde meg i og slik
nevnte avtaler. Denne komsom flyvåpnet og hæren måtslapp vi med skrekken. Både
mando-instans var av etikettte den no1rske marine bygges
han og jeg ble hengende i
messig art, - noen hær fanopp
igjen
fra
nytt
av
over
luften.
Med begge hender
tes ikke. Overkommandoens
i England.» 6 motortorpedoholdt han seg fast i føttene
oppgave var (ifølge skriv fra
båter som var under bygging
mine mens jeg holdt fast i
daværende K. G.) å formidle
for Norge bile overtatt av
en svær bj eIke som lot til å
de frivilliges militære utEngland og innlemmet i den
være den eneste faste bjeldannelse, som fant sted unbritiske. marine. (U. K. I, s.
ken som var igjen av taket.
de'r engelsk ledelse. Deres
56-57), i likhet med de enMen innenfor husveggen
senere innsats fant sted i en2 ) som kom
kelte
småfartøye
r
'
svevet
vi begge i luften i to
gelske forband undE '! ' engelsk
over til England. Det ble også
etasjers høyde. De andre arledelse og i engelske uniforoverført 4 sjøfly og noen få
beidskamerater kunne ikke
mer, d.v.s. som engelske so:lspeiderfly.
Ingen
av
disse
foreta
seg noe. De rakte fordater.
korn til anvendelse, da de var
tvilet armene i været o~
ropte av sine lungers fulle
1) J;v Inns~. <;UX/49, side 34, I folkerettsstridige a:csjoner.
av tysk konstruksjon og rekraft mn hjelp, for de sto selv
fremgar at regJenngens opp~e[telse I Ifølge Ljungbergs prov i serve deler manglet.
for Ilangt borte. De to tyske
av norske kommandomyndigheter Skancke-saken er det på det
2
.
o
i England skyldtes Grunnlovens rene at den norske deltagelse
) 2 Jagere (1 ~:lmmel), l ubat,
vc.ktene våre rørte seg ikke
av flekken. De sto der ved
"§ 41. Det gjaldt at det «kunne i engebke styrke,. fremdeles 2 motortorpedobater, . noen patr:sies» at Kongen var «i feh> u,en- var av utelukkende frivillig ~artøyer .. Ingen :lV d1sse. kom tlll
inngangen stille og rolig Ul1lands. Ifølae general Ruges prov i art ved s' f "Lift t . F _ mnsats 1 kamp. Stortmgsm:lnn
der ove'rvåkingen av arbeib
I
Je S0~L e l
or W· h l ' l'
Li .
det og for å passe på at inS~:lnck.e-saken v;r det hensikten i svarsdepartementet (20. mars
n,f!: t ~pp yste ~2 .. J~ 1 19.'S 1
l. Id t SLorLmge, at ekszllegJetmgen tkke
( 1 apnl 1940) a sende en ba'al-' 1942) . l'l'h
gen foretol.;: noe fluktforsøk.
I
' l h ec ,med f or:lO
e 'dd f
k'
k .
jon til England av hensyn til i 1940 ifølge uttrykkelig an- /Ja ll e, olk'ektatt JøP ~dv . rzgm7ateDe sto der som noen raringer
Grunnlovens
§§ 11 ocr
41 (Arb . bl . I f ørse
' l l. N
d'
og betraktet vår farlige stil•
b·
ygaar
svoIds 'f oran yte l o l/pasJonstt en, bortsett
o
28 .. nov. 1947). Den således på- nevn t e ra d' 10
. t
I
. l' fra
ling, hver på sin mate. Det·
a e ,
a'l 25,. ]un~
d noen lab speIderfly
'l·
. (endel
. satenkte fiksjon av statlig krigføring 1940.
.
anne var esU t f~r mvasJonen.
var jo ikke sikkert hvor lenI august 1942 ble første of- :orf..s .anm.). H~n tilføyet: «Norkom imidlertid ikke til utførelse.,
ge vi kunne bli hengende slik
r . 11 t'lt k
b t d'
ge etel tkke et e,zeste av de krzgsom kreftene ikke strakk til.»
I
'~cle e
L a
av e'y mng skip som i dag seiler tinder norsk
«Dere klarer nok å komme
I februar 1942 ble det opp- tlll rorbe'redelse av g]enoppI'
re,ttet en «Forsvarets over- tagelse av statlig krigføring ~lagr» (lflg. Morgenbladets reopp igjen uten hjelp», sa den
ene av dem. «Det er ingen
kommando» i London. Denne tatt ved en forordning som era.)
sak for sllike ,akrobater som
hadde heiHer ingen befatning førte t,il en slags «mobiliseRaidene på norskekysten
dere», føyet han til. Men den
rned ledelse av militære ope-' ring» av nordmenn i utlani
1941
var helt og holldent enannen var enda ver're. Han
'rasjoner. Ifølge opplysninger det, i form av oppfordring og
lot til å tenke bare på arbeigitt av general Hansteen (i samling til frivillig tjeneste. gelske tiltak med enkelte
dets utfør"else, alt annet var
skriv av 4. apr.il 1948. Se for- Ifølge Innst. O. IX149, s. 42, norske delta,gE're (kjentmenn)
uten betydning for ham. «Nå
rige nr.) innledet den kon-1oppnåddes ikke adgang til De ble iverksatt uten eksilfår dere se å komme dere opp
tormessige forbindelse med tvangsutskrivning, hVE'rken i regjeringens vitende (Aftenposten
28.
oktober
1947)3).
I
og fortsette arbeidet, vi har
den engelske administrative England, U.S.A. eller Canada,
ikke tid til slikt», va'T det han
ledelise av aksjoner i Norge. de eneste Iland som det her den britiske marine fikk inhadde å si.
Dette samvirke med Foreign kunne bli tale om. Først om- gen norsk frivilLig tjenesteMed en plutselig kraftanOffice (i «Anglo-N o'rwegian kring å'rsskiftet 1943/44 fikk gjøre som telegrafist. Det er
strengeise som nesten overC.ollabora.tion .Comittee»)
de norske militære myndig- på det rene at nO'rsk marinesteg våre krefter, klarte vi å
gJaldt hemmelIge tiltak, SH- heter i England rekvisisjons- og flypersonell senere gjorde
komme oss ut av vanskeligbotasje o.l., altså vesentlig rett for nødvendig utstyr tn god innsats i den engelske
krigføring som del.tagere i
heten ved egen hjelp. Kamengelske forband. Ved invaeraten min som hang i mine
sjonen i Norfnandi deltok såben, tok plutsellig tak i mine
ledes adskillige norske friklær og halte seg opp villige, hvorav 43 falt (hermens jeg i fortvilelsen over
av 34 i ma'rinetjeneste). I
kreftene, som syntes å minsel ve landstigningen deltok
ke, av det ytterste ansiirengte
imidlertid kun 11 norske frimeg for å holde meg fast i
villige (hvorav 4 fallt).
bjelken. Jeg følte hvordan
kreftene mine ebbet ut ogieg
3) Lagmann Solem har i en dom
var på vei til å slippe taket i
( og i tilsvarende meddelelse til
bielken, men hver gang jeg
pressen) henvist til disse raids
l ville til å sllippe, samlet jeg
som bevis for norsk statlig krig'TIine siste krefter. Heldigføring.
ris lykke des det i\rtasj å få
tak i bjelken og å hale seg
A v norske fri villige i bri,pp. Dette hjalp selvfølgelig
tiske landstridskrefter falt el,g jeg pustet lettet. Dermed
ler omkom i årene 194,J -45
kunne Artasj denne gang
som før nevnt ialt 165 mann Ljungberg bekreftet at nor.rk de/- hjelpe meg ut av min forHjemmestyrkene tJar partisaner uten rettigheter som soldc:ter. Mil.org. (iberegnet 55 mann i Linge- tagelJe i engelske styrker uteluk- tvilede stiilling, så jeg kunne
kompaniet og 15 etterretk'r'avle meg opp på b;elken
ble da også først mobilisert ved den tyske kapitulasjon
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kende var av frivillig art

(Forts. Jide 7)
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! Hans Egede Nissen:

GLE N G :

En høsttur gjennom jernteppet!

Flammehav
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Dresden til Vest- og østBerlin, over Hannover til
Hansastaden og opp gjennom
Jylland helt til Skagen, hvorfra vi seilte med den nye bilferjen «San Marina» ttl Fredrikstad, og så var vi hjemme
i Oslo igjen den lO, oktober
etter en ovelrmåte vellykket
ferie med mye sol og varme,
og uten det minste uhell av
noe slags,
Spalteplassen er begrenset,
så jeg får bare ta med de
ting som kanskje kan ha spesiell interesse for Folk og'
Lands lesere.
I 1959 fortalte jeg fra et
besøk i Vest-Berllin. I å'r ville
vi se litt mer. Før starten
var j eg i en vesttysk fotoforretning og kjøpte film,
J eg kom da tH å nevne for
ekspeditøren at vi skulle til
Praha og Berlin. - «Skal De
til Dresden?», spurte han, «Ja, vegen gåtr jo gjennom
Dresden», svarte jeg. - «Jeg
el' født i Dresden, og bodde
der til i 1948, da jeg flyktet
til Vest-Tyskland», sa han så.
«Var De der under det
fryktelige bombardementet i
1945?», spurte jeg. Han svarte: «Ja, det huset hvor jeg
bodde, bile t'ruffet av 3 bomber og jeg ha!r ennu arr på
kroppen av bombesplinter.»
-- «Vet De hvor Il1c2.nge mennesker som mistet liV1et i
Berchtesgaden med Watzmann (2714 meter) i bakgnnmen
Det var et oppsiktsvekken- i menter o~ nihilistiske psykoDresden i fosforbombenes inferna?» «Ingen vet noe de t~legram som st.od publi-I pater. Den;1e heltedyrkel.sen
Den økende velstand i ·Nor:P/Un kone og jeg startet ITa med sikke>rhet, da Dresden sert l den demokratIske pres-I av «proteseanter» som VIser
ge har medført at flcre og Oslo om Ll~rg~nen .23., s~~-I' var overfyllt av flyktninger se en av de siste dager i no- åpen tross, bryter med resflere nytter sin::, Iei.'-'ier til ~, temb~r o!~ vI.kJørte l ;Vår ?ll fra øst, s. ærl.ig kv. inner og vember ifjor. Et formidabelt- -okten for lov og rett og bireise i inn- og utland. De den oagen gjennora ~venge barn så man antar at det be- budskap fra USA's mektige drar till øket kriminalitet.
fleste menneskeT får fericfri ti!} København . Videre fort-I fant ~eg over en miHion men- øverste pOllitisjef Edgar Hoo-, Så langt Hoover. La da
om sommeren, men flere og sat~e vi. via Eødbyhavn ~g I nesker i byen da. En regner ver, lede'ren for F.B.L, de fø_I John Steinbeck komme tilflere begynnc"' å spre ferie- ferJe nI Tyskland og VIa I med at mellom 300 og 400 tu- derale politistyrker. Tele- orde. Han fikk Nobelp'risen
reisene til både høst, vinter Hamburg til Køl~, og ,langs I sen måtte forlate denne jam- grammet lød således: «Sje- for sin beryk:tede bok «Alle
og vår, ja tilogmed til julen, Rhinen om BO~1n tll Koolenz, merdal da», svarte han.
fen for det føderale ameri- tiders torsdag», som handler
som jo ticl:iger var en hjem- hvor vi igjen kjørte opp P~
Hver gang jeg biler gjen- kanske politi, F.B.L, Edgar om en flokk landstrykere og
mets høytid.
autostradaene med besøl~ l nom Tyskland, må jeg be- Hoover, erklærte igår (23. vagabonder, om bordeller orr
Personlig foretrekker jeg Stuttga'rt, Augsb1.u'g, Mun- undre det gigantarbeide som nov. 1966) at det ame'rikans,- sm~akeasu-buler. Han c:1<riå reise om høsten når det chen, så en .a~tikker ti~ er gjort ved bygging av au- ke folk er truet av et «for- ver: «Mack og hans venner
gjelder utlandet. Om som- Berchtesgaden l .lyrol før VI tostradaene og vedlikeholdet bryteIsens flammehav. Iste- hadde levet så lenge i skygmeren finnes der ingen bed- passerte grensen til 0ster- av dem. De går jevnt over denfor å gå til aksjon mot det gen av løsgiengerlloven at
re feriemål enn vårt eget rike. ved Salz~)Urg, besøk i berg og dal med fremragende man er vlitnetil, lukker fol- den var blitt som et skjold
land, enten det er syd, vest fabnkkbyen Lmz, Melk med ingeniørarbeid på ofte gi gan- ket bare øynene.» Hoover k!la-1 og en Daraplu for dem. Deres
eller N ord-N orge med mid-! det veldige slottet, så till ltiske broer. Der er ikke snakk ger videre over ungdommen meriter med hensyn til tyvenattssolen. Og så kan jeg ko- Wien, en 2 dagers tur til Un- om noen «Sinsenkryss». Alle OP' særlig over den spesielle ri, underslag, løsgjengeri og
se meg hjemme i julen med garn, gjennom Tsjekkoslo- vegkryss er planfrie, Og det protestholdning som ida"" alle former for sammensverfilm, fotos og fargelysbilder vakiet ovelr Prag (Praha), inn går just ikke med Ringveg- skaper i visse kretser heroer, gelse, var ikke bare kjent,
fra årets ferieturer.
Øst-Tyskland,
gjennom tempo ved Gaustad. Nei, det av opplagte kriminelle eIe-I
(Forts. side 8)
gjelder å ha med de aller.:.--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nyeste vegkart, for elle'rs kan
det gå som for meg med et 5
år gammelt kart, at ikke autostradaen mellom Munchen
og Wien var antydet engang,
og nå viste det seg jamen
at en ny, superfin autostrada
var fullført nesten heilt til
Wien!

I

I1

Berch tesgaden
Det var kjempefint sommervær da vi kjørte ut av
(Forts. side 7)
Hitlers hus Berghof i Obersalzberg i Bayern før og efter 1945
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:lllyktig gjennom den nomke
utgaven»:

,I

« - meget av det som ble
sterkest kritisert i den britislie utgaven er tatt ut.
Professor Skodvin er av
den mening at det er heldig at boken nå kommer
på norsk slik at den kan
bli gjenstand for saklig og
veloverveid offentlig di!Skusjon - - - »

Verdens Gang er tydelig
misfornøyet med dette og har
begitt seg ut på vrkingtokt til
«juridisk sakkyndige», men
fflir ikke rare trøsten der heller, for de
«uttaler at hvis de mest
åpenbare injurier er tatt
ut, så skulle det ikke lenger være grunnlag for en
prosess mot forfatter og
forlag.»

på dette tidlige stadium, at monarkiet var stilt i bero. For
påstand om å ha gort det samme ble Quisling skutt.»

Hew-insboken

utgaven har kunnet unngå da vel med normal deltagelse «retts»oppgjørets forsvarere
i en viss grad å sette sitt preg av begge parter, herr Skod- så nødig vil at folk skal få
på den.
vin?
Ilese.
'
På den annen side er det
*
Det var nemlig ikke hele
da heller ikke de små uoverVi skal her ikke komme satsen bergenstrykkeriet utensstemmeIser nflir det gjel- nærmere inn på de enkelte si- leverte. Det hadde foretatt
der fremstillingen av hen- der av boken td!l Hewins. Vi en privat sensur og fjernet
deIser og synsmåter som lig-, har jo da den engelske ut- det en ikke ltkte folk, skulle
ger et kvart århundre tilba- gaven forelå g~tt en inngå- få lese. Og her dreiet det seg
ke i tiden som er det vesent- ~nde omtale. Men, det eir en rngenlunde om «åpenbare inlige i boken - det er som ting vi gjerne vil sette fin- jurier», men om forfatterens
kjent noe som heter «inte- geren på, forhåpentligvis og- vurdering av hendelseir og
ressebetonet
erindringsfor- så til glede og ansporing for forhold. Utgiverne måtte sørskyvning» og som ingen av kjøpere av den norske utga- ge for å få satt opp igjen de
partene i stdden omkring ven - og det går Vii ut fra I fjernede avsnitt, men da en
okkupasjonstiden kan si seg iallfall må være alle tidli- ikke hadde samme skrifttyhelt fri for. Heller ikke er det gere NS-medllemmer. Som per som bergenstrykkeriet,
briten Ralph Hewins' pollitis- vå're lesere vil erindre nektet vil en interessert leser med
ke syn når det gjelder tysk bergenstrykkeriet Eide med I sans for detektivv!irksomhet
nasjonalsosialisme somsådan, sin tvilling Bergens Tidende, kunne ha meget glede av å
på rasespørsmål O.l. som i før- hvor finansministeren er st y- i undersøke det som ble senste rekke vil interessere en remedlem og v,el øver avgjø- surert vekk! Leserne vil legnorsk leser. På disse fe1t!e 'r føl- rende innflytelse, å la boken ge merke :til at foruten når
ger jo forfatteren trofast det som det hadde påtatt seg å det gjelder fotnotene, så er
autoriserte syn. En tenker trykke gå i pressen eHe'r at visse avsnitt inne i teksten
faktisk uvilkådigdenformas- den var ferdig oppsatt og satt med mincke typer enn
telige tatnke at han kanskje ombrukket. Firmaet rikk resten. Det dreier seg da om
også i andre henseender ville imidlertid tilslutt med på å avsnitt en har måttet sette
komme tm nye resultater utlevere satsen, noe som mu- 'Opp igjen fordi Bergenstrykhvis han i likhet med hva liggjorde at et Osllo-trykkeri keriet hadde fjernet dem.
han har gjort når det gjelder kunne fullførea'rbeidet innen
Vi skal nevne noen få ekNASJONAL SAML1N9 og jul. På dette punkt kommer sempler, men overlater ellers
n'Orske forhold tok andre det imidlertid inn en liten den nærmere gransknLng til
sYI1!Spunkter også opp til un- pik,ant detalj, som vi gjør vå- de enkelte lesere.
dersøkeIse. Men, som sagt, re lesere oppmerksom på forFørste gang bergenssensudet vesentligste ved bok~n er di den så eklatant avslører ren trer i virksomhet er såden redelighet forfatteren både hykler,iet med «de meSit vidt vi kan se på side 251,
har vist når det gjelder Quis- åpenbare injurier ( som nu) hvor kollega AFTENPOSling og okkupasjonstiden og er tatt ut» og hva det er TEN får sitt pass påskrevet.
de r'esultater han på helt flritt
Vi siterer' annet avsnikt· av
grunnlag er kommet til som ~~ det nyoppsatte:
utlending og ikke direkte
I
part i saken. Ja, han kunne
«Aftenposten tok også Quisfaktisk ikke engang kallles
lings avis Fritt Folk med som bien helt upartisk uUending da
lag - og dette ga den langt
han' startet arbeidet. Han
større utbredelse enn det hadde
ha, dde allerede under «retts»-,
vært mulig ellers gjennom vanoprVl'iøret tatt standpunkt fO'r
lig distribusjon. I dag påstår
dette og mot Quisling i bkAftenposten at det skjedde som
het med de fleste andre uten
følge av «rekvisisjon», men
å undersøke nærmere. Desto
Quisling hadde ikke [p.akt til
mere prisverdig er det at han
slikt 10. april. Overlevende NShar kunnet vise slik objekfolk hevder at Aftenposten
tivitet og modig har lagt ['
gjorde det «for fortjenestens
frem synspunkter som han
skyld», og at den også imisterte
visste ikke vilile være popupå daglig forskuddsbetaling for
lære.
å utføre denne tjeneste,»

På side 282 likte ikke berut f'ra sin jøssinginnstilIling at forfatteren slår
fast at «Administrasjonsrådet
var ikke av samme kaliber
som Quisling-regjeringen» og
den nærmere vurdering av
rådets enkelte medlemmer.
Det samme gjelder omtalen av Londonregjeringen på
side 290. Her er noe ,av det
en ville sensurere bort:

Igenserne

«Regjeringen forhøyet snart
sin egen lønn og trakk seg tilbake til et landsens hus (Vekk
fra «Blitzen». Vår bemerkning)
Fra 1941 og fremover utstedte
den lover som skulle sette dem
istand til å opptre mot \~<quis
lingene», deres politiske motstandere, med et skinn av legalitet i tilfelle av alliert seier.
Alle disse lover er tilbakevirkende, i grov strid med paragraf 97 i Grunnloven.»

SN

O

Dertil er å si at det naturkommer an på hvor,
tykkhudet man er i dekretser 'Som har ansvaret fo'l' histovieforfalskningen og for det
såkalte rettsoppgjøret. Det er
naturligvis lettere å skyve
avdøde f'Oran seg enn selv å
svare fo'l' onde gjerninger under en rettssak. Hvorledes det
nå enn er med dette, så har
iallfaIll tydeligvis professor
Skodvins 'Ord til VG om at
det nu bør komme en «sakli"" 'Og vel'Overveid offentlig
diskusjon» ikke vakt større
anklang i de toneangivende
«anti-Bewins-kretser». Iallfall har vi ikke merket spor
av noen slik diskusjon i Oslopressen innen dette skrives
,ikke engang en anmell-,
deIse av boken! Kommer det
noen innen dette trykkes, ber
vi om unnskyldning for vår
mistro, men må iallfall kunne slå fast at det i alle tilfeller krevet forbausende
lang tid for anmelderne å
fordøye den. Kanskje en faller tilbake på det gamle og
velprøvede midlet, som en
av «retts»oppgjørets fedre
Og sett på bakgrunn av det,
beklaget ikke var brukt på
Hewinsboken fra begyrmel- får vi da bare slå fast at selV-I'
om vi ikke i ett og allt kan unsen av: å tie den ihjel?
dem'krive
alle resultater for-I
*
fatteren el' kommet til, og
Men tilbake til den no'rske selvom vi nok kan ha inn-'
400 sider,
utlgaven slik vi ser den.
vendionger å gjøre både på
illustrert, heftet kr. 20,La oss da straks slå fast at den ene og den annen måte,
boken naturligvis il{ike er noe så haT vi all grunn til å være
NS-produkt. Den avviker på forfatteren dypt ta~knemlig
en rekke punkter fra det syn fordi han med denne sin bok
vi har, iallfall her i FOLK har demonstrrert for det norsOG LAND, og fremstillingen ke hjernevaskede folk hva
av visse hendelser faller hel- det virkelig l,igger i dette en
STORE BJØRN
ler ikke i ett 'Og alt sammen så lettvint tar på tungen:
med hendelsene slik vi kjen- meningsfrihet og y.tlringsfriBestun, Oslo
neI' dem. Det har heller ikke het. Han har bragt en affektvætt til å unngå at enkelt- betonet strid spekket med
Boken kan bestilles i FOLK
personer i noen utstreknång skje]l!soTd og maktovergrep OG LANDS BOKTJENESTE,
har fått anledning til å mele over på et sundere og mere (postgiro 16450). I tillegg til
sin egen kake. Det kommer demokratisk plan, så 'Overbe- prisen kommer forsendelsesporjo så meget an på øynene som visernde at altså selv profes- to med kr. 1,30. Skal boken
ser og det ville være ut/rolig SO'l' Skodvin nu vil ha «of- sendes i oppkrav kommer oppom alle så hendelsene på fentlig diskusjon» og ikke bakravsgebyret i tillegg.
samme måte. Helller ikke den, re ensidig offentlig fordømsom har forestått den norske! meIse av Quisling og NS. Og
ligv~s
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I

Naturligvis likte en hellerr
ikke oppgavem over stor,tingsmennenes
avstemning
dengang de vilile fj eme kong
Haakon og hans regjering under riksrådsfO'rhandlingene.
Spesielt denne treffende bemerkning av forfatteren natur ligvis:
«Disse tall gjør det effektivt
av med bildet av nordmennene
som sto skulder ""d skulder bak
sin elskede konge.»

Vi skal ikke her komme
nærmere inn på det som er
sensurert bort. Det dreier seg
s'Om en ser slett ikke om inju'rier mot enkeltpersoner, men
ganske enkelt om forfatterens vurdering av hendelser
og forhold. Selv denne fillen
med «grove injurier» kan altså det offisielle Norge ikke
lenger dekke sin nakenhet
med. Det dreier seg ene og
alene om en grov og udemokratisk undertrykkelse av
meningsfriheten.
Vi overlater da leserne til
en videre god jakt på de bortsensurerte avsnitt. Til hjelp
for mindre sakkyndige lese're skal Vii imidlertid henlede
oppmerksomheten på følgende sider bortsett fra de foran
nevnte: 261 - 262 - 281 - 291 302 - 345 - 366 - 371 - 376 377 - 379 - 380 - 381 - 382.

På side 279 omtalies oppl' et,telsenav administrasjonsrådet. Det var høyesteret'tsjustitiarius Paal Berg som
uten å ha fått kongens tilIalteIse sammen med tyskerne
laget dette styreorgan til erstatning for Quislings norske
apr:ilregjering.
Forfatteren
konsta1erer i den anledning
bl. a. følgende som er sensurert bort i Bergen:
Boken er som før nevnt
«Berg og Høyesterett hadde oversatt ,av et team, så det
imidlertid fritt valg. Ville de har naturligvis ikke vært
også presse på uten hensyn til heilt til å unngå at det i en
Kongen, eller ville de trekke seg viss utstrekning forekommer
ut av hele foretagendet nå da stilbrudd, men alt i alt synes
de ikke kunne få kontakt med Vii det er et imponerende arham? I motsetning til Quisling bedd som er utført under slihittil, valgte de å ignorere Kon- ke omstendigheter, og æren
gen. Sant nok hadde Kongen og for det må vel da i første 'rekhans råd faktisk trådt ut av virk- ke tilskrives Hans S. Jacobsomhet, og ved å holde frem sen, som også på andre måter
med
«Administrasjonsrådet» ' har utført et -storlt og beunuten hans samtykke, innrømmet dringsverdig arbeid med å
Høyesterett stilltiende, allerede få ut den norske utgaven

*

I
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En høsttur-

SIDE 7

-

Sovjetsoldat

(Forts. fra side 5.)
var kolossalt mange spase- over husveggene overalt for
autostradaen for å besøke rende på hovedgaten, som å feire republikken DDR.
(Forts. fra side 4.)
På veien gjennom byens
Berchtesgaden, som ligger vatr like bred som Karl Jo- Vi rette lenge før vi kunne med de siste krefter jeg had- gater kunne vi se Hitlers
dypt nede i dalen med høye han,
Studenterlunden og få kjøpt et prospektkort til de tilbake efter krafttaket. billede hengt opp på husvegfjell på alle k,anter i et fan- Stortingsgaten i Oslo tilsam- postlegging, men endelig fant
Nu kikket de to tyske vok- gene flere steder. Det va'r
tastisk vakkert stykke Bay- men. I fortausrestaurantene vi en kiosk da vi holdt på å tere svært så fornøyd på oss første gang vi fikk se Hitlers
ern. Etteir at min kone hadde var mat og leskedrikker me- gi opp letingen. Det ble fOir- og ropte til oss: - «Sånn ja, billede. Og mange i arbeidskjøpt seg en ekte Tyroler- get billig.
talt oss at det fantes bare en nu var dere flinke karer», og kompaniet spurte oss senere
hatt med diverse tilbehør,
Neste morgen var vi tidlig gullsmedforretning i hele de lo seg mest ihjel som om ut om hvordan Hitler så ut
bestemte vi oss for å besøke oppe for å se byens ,severdig- Øst-Berlin, men den var mo- de frydet seg over den ulyk- på billedet. Vi ble ikke så
ruinene av «Ørneredet». Vi heter. Prag ble grunnlagt år derne innrettet.
ke, som kunne ha rammet oss forbauset over det, da ingen
visste at det hadde ligget 890, da den eldste kirke i
Etter etpar t,imers oppholld om vi begge var falt ned i av oss som nevnt hadde sett
høyt oppe i fjellet mot syd. Bøhmen ble bygget på bor- i DDR's hovedstad var vi for- materialhaugen under oss. Hitlers bialede hvel'ken før
Men det viste seg vanskellig gen Hradshin, hvis veldige nøyd og tok undergrunns- Og siden fortalte de om epi- eller under krigen. Ja det er
å få opplysninger om vegen bygninger ligger på en høyde banen tilbake til Vest-Berlin. soden til hele arbeidskompa- vel ingen overdrivelse å si at
av stedets folk. Vi var ikke på elvens vestside. Den med
Vi hadde inntrykk av at niet og karlte oss enestående det brede folk i Sovjet-Russriktig kla'r over om det skyld- skulptureir rikt utsmykkede vest-berlinerne var meget sirkusartister.
land ikke hadde gjort seg
tes skamfullhet over deres Karlsbrlicke fører over Mol- nervøse. Men det var sikkert
Uten pust måtte vi forts et- 'noen forestillinger om Hitdype fornedrelse, idet Adolf dau mot borgen. Byen, som ikke uten grunn. Før vi skul- te vårt arbeide med å få løs le'rs utseende. Den forhatte,
Hitlers tidlgere så vakre rek- har 1 000000 innbyggere har le kjøre vestover mot Han- bjelken som nu ble så meget diktatoren Stalin var faktisk
reasjonssted i de Bayerske bevart en mengde bygninger nover, kjørte vi en rundtur fatrligere fordi det bare var det eneste statsoverhodet
Alper, «Ørneredeb, ble ~ulll- fra middelaldetren og det er i vestsonen av byen og for en bjelke tilbake - den vi hvis billede bile trykt i Sovstendig rasert og ødelagt av ikke bare kirker som er ut- å få et siste utsyn fra Bran- holdt '-å med.
jetunionens aviser så å si
seierherrene.
styrt med tårn.
denburger Tor til Øst-Berlin.
NaturHgvis var det hyg- hver eneste dag. Og plassert
Men «Ørneredets gjestestue
Forretningene var godt ut- Vi måtte kjøre langsomt en gelig for oss å komme til overalt ellers også.
på fjellets t'Opp var bevarlt 'Og styrt med varer. Vi kjøpte runde sammen med flere tu- byen Kertsj og selv de ellers
Turen til Kertsj foretok vi
dit opp gikk det buss fra bl. a. 6 vakkert dekorerte ristbusser, som ikke fikk lov så påpasselige tyske voktere på samme måte hver dag en
et hOItell nær «Ørneædeb. vinglass i Bøhmisk krystall til å stanse. Tause mennesker kunne undertiden vise seg hel uke, og vi vendte tilbake
Derfra er det en vidunderlig for kr. 21. Den prisen skulle stod og vinket t11 hv~randre fmholdsvis humane, for ek- med fullastede biler med ved
utsil;Æ, slik at det var kø ,av det vel ikke være noe å si på! over den usynlige barrietre, et sempel når vi slo an en liten både til tyskerne og itil oss
turister for å komme med
Men vi skurne videre. Da vi vitnemål om menneskenes prat med de sivile i byen. krigsfanger. Og hver gang
bussen.
fra høydene kastet et blikk dårskap.
De hindret oss heller ikke i oppdaget vi Hitlers billede i
Efter besøk
Salzburg, bakover til den vakre by,
På vegen til kontrollstelle å ta imot av sivile i bven Kerts~ et eller ~nnet sted.
Mozarts fødeby, hvo'r også måtte jeg tenke på boken vest er det flere km gjennom flru.kt, som ferskener og ek- Den slste?agen VI hentet v.~d
filmen «Souds of lVIusic» ble «Dødsdansen i Prag», ifølge ingenmannsland. Det står en sotiske va!m:n:el~ner uten ve- fra Kerts], tok de tyske ~Ja
innspiillet, og Wien, tok vi en den boken kostet frigjørin- stor tank oppstilt ved vegen d~rlag. Nal'. VI sa hadde fvIlt. f~rene med ~eg fra Kerts] et
kort tur med buss over gren- gen mange menneskeliv.
der en kjører inn i russisk ~are lasteblIer. ~ed st~r. og b~llede av ~ltler, som ku~ne
sen til Ungarn og besøkte
kontro'Uert område. Akkurat l:teno ved, dr? VI hllbak~ Igjen I VIses ftrem hl de andre kngsbyen Sopran, 6 km innenfor
Inn i Øst-Tyskland
I da var det ingen andre biler tIl vart arbeidskompam.
I fangene.
grensen. PassC1s;FTPnp hll'
Billedet
forandret
seg I å se. Jeg stoppet og ba min
nøye kontroller! av 2 solda- svært da vi skulle inn i øst- kone gå ut av bilen sllik åt
ter med maskmgevær ved Tyskland På grensen hang ieg kunne ta et bilda av hen K' f '
Vi b
kt·
.
'.
..
.'
c
rlg ørmgspro bl ernet - , ~~ Må n a d s b l a det ~
gre~seovergangen. v ~ o eS0~ e det en mengde propaganda-/ ne mot tanksen. Men det bilo~sa en ~altgru.be og pa vel.en plakater. Men fotografering det ble aldri tatt, for vi hørte
(Forts. fra side 4)
~
'(
dIt ble VI fo;-evlst et st.ed hvor var forbudt. Etter en drøy ti- et vreI fra et vakttårn, så ningsagentelr). I marinetje-I ~
F H I HIl G
~
de tapende. l dborgerkrigen
bl.e
me
var
ane
fODmalitete'r
vi
hoppet
som
et
lyn
inn
i
bineste
omkom
eller
falt
650
~
~
'~
k tt O.gsa.' er.' h ers k e t « S el- overstått og vi kunne be- len og k]'ørte avsted. Vi så da i mann og av flypersone]] 288. I ~ Frisinna helse·, tidtrøyt. og v
su,,
h
t I
I v diskusjons·blad.
Siste store
er errens ]USI IS. .
'gynne
nedstigningen
fra piggtråden utenfor vegen. Den frivillige deltagelse i ~
l'
Q .r
Det var e.ller5 mgen form. Karpaterne till Dresden. Her Hva har du nå lag.et istand, vest må således sies å ha ~ opp ysmgs·emne: UH mg og
f
k
t
d
'
~ ret,tJoppgjeret.
Fylgjetong:
or
• omums
også en mengde trans-! sa min bekymrede kone. Vi vært av beskJ'edent omfang. ,v D en spanand e l'lvssoga tI'1
S
All propagan a l hanfI
~
optran..
le ung are: som parenter, flagg og plakater ventet oss litt av hvert ved
Med hensyn til tapene un- ~ Jack London, ill. og utar.
passer sm dont lever tIlsyn:- på husvegger og andre ste- kontrollsbasjonen. Min kones der den likeledes frivillige ~ beidd etter beste kjelder.
latende g?dt. Men ?e far de!r. Gjenoppbyggingen på- hjetr'te banket heHig da hun innsats i øst henvises Hl an- ~ Arspris kr. 20,-. Postgiro
~remdeles Ikke le~e a:Tlser fra går, men mye står igjen før ble spurt om vi hadde foto- førseil tidligere. En sammen- ~ for bladp. 80821. Utgjevar:
Jernteppets a~nen sld.e. Det en kan si at alle spor etter grafiapparat, som hun selv- lignende kursorisk betrakt- ~ Erling Seim, Kinn.
~
~kull; lmdlerhd ha o bl;tt 1et- en av de største krigsforbry- følgelig måtte svare ja på. n~ng av deltagelsen i øst og ~
~
kere . ()Ir 'Uftar~rne a ~a besø- telser under siste ve'rdens- Men intet skjedde. Bilen ble vest, sett unde't en storpoli- ~.o.o~~Q
.~ sme sl e tnmger l øster- krig er utslettet.
grundig kontrollert. Et spjut tisk synsvinkel, følger i eget
ri e.
Tuæn fortsatte til Vest- ble stukket inn under setene. kapitel - som epilog.
~~~
Til Prag Berlin. Vi måt,te kjøre ca. 2 Der kunne kanskje ligge en
Handelsflåten var allerede
Vas ki m a I ing,
Så dro vi VIQere nOIrdover mil rundt byen før vi kom til flyktning? Det var kvinner fm september 1939 disponert
t a p e tse r ing,
fra Wien mot Tsjekoslovakia. kontrollpunktet.
som kontrollerte bilen. Det til engelsk tjeneste og bie
m ø n ste r m a I ing
Kontrollen på grensen her
Neste morgen lot vi bilen var det også ved Dresden. bundet hertil ved spesifisert
va'T ikke så streng.
stå og vi tok undergrunns- Hun bladde så nøyaktig gjen- avtale av 11. november 1939.
RIM E L I G
Praha er en meget vakker banen fra en stasjon aike ved. nom et dansk ukeblad at min De inngikk hverken i norsk
1. KLASSES FAGMANN
by, liggende på begge sider l Etter å ha byttet tog, befant kone sa til henne at hvis hun eller engelsk krigsmakt. At
av elven Moldau. Den kalles I vi oss snart i Øst-Berlin. Vi ønsket å lære dansk, skulle f,artøyene etterhvelrt ble ut- Telefon 2655 30 gjerne for den gyldne by med hadde visum for 7 dager, så hun bare beholde bladet., styrt med skyts til forsvar
de 100 tårn. Om kvelden var det gikk greit for oss utlenE,uer en times opphold mot u-båter, og med kursut- ~~~~
vi ute og så på folkelivet. Det ding er å trave opp og ut på kunne vi begi oss ut på den dannete kanonskyttere W beKRIST N EVE N N E R
galten. Vanskeligere er det 15 mil lange kjøreturen gjen- tjening av skytset innebærer H d I t t'l o
ff
l
' E n h oIl an. dk'
.
. , . .l han-I ar . u t ys
1 a tre e gam event 'r:ass l. a Il evans'k te l'19h etene. f or ves tt ys k erne a fOd
a or net nom øs t
sonen.
s Ikke
noen forandrmg
åt
T IK'
Den knappe tid eftelr at ber- alle formalia.
frue sa til oss: «Jeg reiser delsflåtens kamkter folke-I;r ,1 e p~n ~1 Jø f -; frtS~ne
genstrykkerliet plutselig fraUnter den Linden, som fø-aldri mer bak jernteppet.» rettslig sett. Også nøytmile h ellnerå m; .e~ nt ørs ~3 r~
sa seg' trykningen, nyoppset-j rer opp til Brandenburger Før mørkets fr~mbru:dd så har rett til selvforsvar'
ver ~ ne ~ 0b et sga~e . Ler
tingen av så mange' avsnitt, Tor er flankert av nye prakt- vi vakttårnene hist og pist et
.
~n:l t~ e er' l et l ~vert~Ing og an·
og presset på alle medarbei- I bygninger med moderne bu- stykke ffa vegen. Alt vi'rker ~~ e( nIng tI ~e s cape 19 samvær.
derne som følge av situasjo- tikketr. Stadig står det folk så øde og få mennesker var
Møtetid kl. 19.30.
Tannlege
nen, har ført till at boken ikke på begge sider av Bmnden- å se. Omsider passertes koner helt fri for ,trykkfeil. Men burger Tor og speider mot trollstedet for zone vest og M ART I N KJE L D ..4. A S ~o-o-O'~o.o.o.Q<,O-.o.o.o.oo-.o.o-·
også på dette område er den hverandre. Bak praktgaten vi var atter inne i den enorHansteensgt. 2
Dit t blad
langt bedre enn man hadde ser vi ellers overalt hæslige me trafikken på de vesttyske
Tlf. 44 7S S4
er avhengig også av din
lov til å vente seg.
I ruine'r fra siste krig. Flagg autostradaer på veg til det
støtte!
Siegfried
I og transparenter henger ned- kollde nord.
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FlslDlDehav
ber pressen være oppmerksom på farene USA står over,for.
Hans bror, nuværende senator Robert Kennedy, var i
EKSPRESSEN-SKANDA-I' lag» og derefter forelegge' kongen, som han mente var
1961 og til presi:dentens død LE~, som. vi har omtalt ut- saken for Stor~ingoet. S~ vil dor demokrat,isk».
i Damas justisminister. Hans, førlIg her l Folk og Land ved det vel atter ga bade vmter
program va'r bl. a. (sitat fra flere anledninger, er nu fore- og vår. Bakgrunnen· for detVERDENS GANG 5. aug. løpig avsluttet med at man- te el' at det berømmelige JØDISK BOIKOTT AV
1961: «Kamp mot den orga- nen som skulle omstyrte hele «Kulturrådet» i en uttalelse OBERAMMERGAU
niserte kriminalitet ved hjelp Svea-Rike, Bjørn Lundahl ble I erklærer at «fuHførEi~se av
Den
ame'rikansk-jødiske
av føderale lover. Organisert frifunnet praktisk talt på alle monumentet ikke kan sies å kongress i New York oppkriminalitet drives idag som punkter. Det eneste han ble ligge innenfor Kulturfondets fordrer til en «verdensomren fOrTetning, lederne er an- dømt for var for ved siden virkeområde.» Men ikke nok fattende boikott» mot die
sette forretningsmenn med av de av poUtiets lisensierte med at professor Wilhelm Passionsspieile in Oberramstore,
elegante
kontorer, våpen å ha hatt i sin besid-I Rasmussens seirende utkas~ mergau i 1970. Kongresspremange av dem med i vel an- deIse to gamle pistoler uten I fira den store konkurrane l sidenten selv, Joachim Prinz
sette firmaer som styremed- polititillatelse. Straffen for 1925 altså ikke har noe med skal 'reise til Europa for å
lemmer eller direktører, en «høyforræderen» hvis navn kultur å gjøre, så har kultu- skaffe tilslutning til denne
rekke av dem har viktige po- gikk verden over, ble 300 rens forvaltere i dette land boikott, som skyldes at en i
ilitske verv. De er med i en kroner i bot! EXPRESSEN også andre innvendinger. Oberammergau ikke vil endganske omfattende forret- fikk gjennomgå hårdt i ret- AFTENPOSTEN
ref,ererer re pasjonshistorien overensningsvirksomhet,
kanskje ten for sin befatning med Dem slik: KultU'rrådet på- stemmende med de jødiske
den største i USA. Deres' affæren og måtte dessuten peker videre at søylen skulle ønsker. Bølgene når vel da
nettofortjeneste etr utregnet punge ut under bordet med fremstille Norges histor,ie fra snart Norge og en kan vente
til 9 milliarder dollars årlig. efter sigende 60000 kroner vikingetiden frem til Eids- at Ragnar Kvam og hans
Lederne beholder omtrent til Lundahl for at han ikke vollsverkeit, med Riksløven sengehester tre'r frem på arehalvparten av dette beløp, skulle gå til rettslig aksjon på toppen. Senere omarbei- naen til jødedommens fremresten - 4,5 milliarder dol- mot bladets medarbeider det billedhuggeren utkastet: me.
lars - betales till politifolk, Michanek, som skandaløst« Vikingene» ble dominerenpolitikere, dommere, som er nok fortsatt er formann i det de og Hellig Olav til hest erhelt og holdent i ledernes svenske journalistforbundet. stattet med Riksløven på top- BENJAMIN VOGT
klør. Når man hører at den Det hører med t:i:1 presse- pen av søylen. Det er viktig har litt vanskelig for å få læsamlede gasje for alle politi- skandalen at de aviser her å være kJlar over dette, idet ren om demokratiet og dets
folk er på en milliard dollars, hjemme som ivrigst fulgte søylen ikke lenger kan sies verlsignelser til å passe med
forstår man at det ikke er opp i EXPRESSENS spor, å være et Eidsvollsmonument andre sider av propagandasmåtterier som betales ut i deriblant VERDENS GANG· med de krav dette stiller til materialet. I en artikkel i
bestikkelser. Bordeller, nar- og ARBEIDERBLADET nu plassering.» Hertil bemerker FARMAND som går ut på
kotika, spillebuler er ledd i har 'tapt både munn og mæle. monumentkomiteens
for- den gamle forvrøvle de leksen
trafikken. Det er betertnende Det er slutt med de store mann. arkitekt Blakstad at om at nas:ionalsosialismen og
at da Kennedy fremmet visse oppslagene og sjikaneringen billedhuggeren alt i 1930- kommunismen egentlig var
føderale lovforslag i Kong- av nordmenn i sakens anled- årene ønsket å forandre topp- ett og det samme, skriver han
ressen, strømmet det tilbud ning. Vi har faktisk ikke figuren og at søylen i stor- om Hitler at «det var proleom bestikkelser til kongress- kunnet oppdage noen med- tingsdokumenter for 1935 er tarene han appellerte til akmenn for å få stoppet lovfor- deleise om utfallet av Lun- gjengi:tt med ryttermotivet kurat som Liebknecht og RosLagene.»
dahlsaken engang! MOR- som toppfigur. Han hevder sa Luxemburg - Massen.»
Klassisk er følgende fra GENBLADET har derimot også at det ikke er tillfelfet Men når demokratiet nu
DAGBLADET juni 1964: bragt en interessant og av- at «vikingene» e'r blitt mef1e engang legger den parlaGangstere
bestakk
New slørende kronikk om skanda- dominerende. Vi skulle kort mentariske makt i massens
York-politiet. Korrupsjons- Ilen, skrevet av Stolpe.
sagt anta at det er andre hender, så var han vel nødt
skandalen får veldi0'e dimenting enn Hellig Olav og vi- til å appellere til velgerne
sjoner. Der er nedsatt 3 kinger som bekymrer det (massen) hvis han ville følge
tre - juryer, som skal prøve EIDSVOLLS SØYLEN
venstreradikale kulturrådet, Benjamin Vogts vanlige deå komme tilbunns i forbry- er nu ute på en ny rundgang. først og fremst kanskje dette mokratiske spilleregiler?
telsene. Slikt er daglig stoff Stortingets
presidentskap at Rasmussen va'r medlem av o.o.o.o.o.o.c?-O'.o.oo-.o-o-o.oo-.o.o.o.o.o.c>
i amerikansk presse.
har bedt BondeViiks depar- NS.
Arkitekt
DAGBLADET har 29. nov. tement om å vurde're saHUSTAD
1963 føilgende: «Kennedys ken på nytt «på fritt grunn«FN BEHERSKET AV
nærmeste medarbeidere ble
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern
ZIONISTER»
kalt '«den irske mafia». JohnTelefon 5561 29 - Oslo
son har nok av venner som
En spaltelang artikkel om
Den syriske piresident Atkan overta jobben deres, men det Inferno USA er idag, assi erklærte for flere hunforeløpig vet man ikke om munne'r ut i følgende konklu- dre tusen tilhørere i Damas-I
OG
det vil dannes en «sørstats- sjon: Intet sted i verden sel- kus at FN var «en sammenKierschowsgt. 5, Oslo 4
mafia».
ges så mange voldsforherli- svergelse behersket av zioTelefon 37 7696
Boks 3214 - Sagene
VERDENS GANG 23. april gende bøker eiller vises så nister», som man ikke kunne
1966 forteller iikefrem ~t så mange sadistiske filmer. In- vente noen 'rettferdighet av.
Ekspedisjonstid: Tirsdag til
fredag fra kl. 10 til kl. 15.
er tilfelle: Det står en «usyn- tet sted er vold i en så høy
Mandag og lØrdag holdes
lig recr;erinp'» bak L"ndon grad hverdagskost. Daglig
kontorene stengt.
Johnson. Den kalles også bæres nøring til det flamme- HERTUGEN AV WINDSOR
Redaktør
Melsom kan bare
Texasgjengen og avisene hav som politisjefen Hoover OG MUSSOLINI
påregnes truffet efter forutDen britiske regjering har
sier: Johnson omgitt av nik- sier truer USA. Pseudodemogående avtale.
kedukker.
kratiet knuser frihetens epi- offentliggjort offisielle dokuAbonnementspriser :
Når man vet at Steinbecks goner.
menter og rapporter som viKr. 40,- pr. år, kr. 20,nobellprisede bok gir uttrykk
Var det ikke en viss Mr. ser at kong Edward VIII, den
pr. halvår i Skandinavia
for et generelt prinsipp, for Eisenhower som talte hen- nuværende hertug av Windutlandet kr. 25,- pr. halvår. I nøYtralt omslai' inden alminnelige livsstandard ført om et korstog mot Tysk- sor, i 1936 forsøkte å få istand
nenlands : Kr. 50,- pr. år,
i De fOiI'ente Stater, da for- land i 1941-45? Det hadde en amianse mellom Storbrikr. 25,- pr. halvår.
står man bedre følgende vel vært mere logisk med et tannia, Frankrike, Tyskland
Løssalg kr. 1,-.
overskrift med svære typer korstog mot USA, hvol{' for- og Italia for å sikre freden i
Bruk
postgironr: 16 450.
i VERDENS GANG 25. nov. bryteIsenes flammehav luer Europa. Så det er ikke rart
utgiver AlS Folk og Land.
1963: Dagens bønn fra ame-, opp fra New York til San a t han måtte fj e'rnes. Det heter ellers at Mussolini berikanerne: Redd oss fra oss Francisco!
Viking Boktrykkeri
selv!
Hans Egede Nissen
klageligvis ikke stolte på

*

I

SN
O

(For.ts. fra side 5.)
men var også til en viss grad
en kilde til stolthet for innvånel'ne i Camery Rows. Men
de var usky:ldige lam og rene dydsmønstre sammenlignet med Joseph og Ma'ria. Alt
han gjorde viste seg helt
selvfølgelig å være lovstridig. Dette hadde holdt stikk
fra hans tidligste barndom.
I Los Angelos, hvor han var
født, var han leder for en
bande pachucos da han var
bare gutten. Første gang han
ble knepet, var det fordi han
satte falske penger i omløp.
Så å si fra han (lå i vuggen
forkastet han teorien om privat eiendom, rett til rørlig
gods. Da bandekrigene i
mexikanerkva'rteret begynte
i Los Angeles, fikk Joseph og
Maria en stor tid. Han anskaffet seg en ambulerende
butikk, vel assortert med dolker, flobberter og slåsshansker, og for de fattigste kunder strømper fylt med sand,
billige og effektive våpen.
Tolv år kvalifiserte han seg
for en forbedringsanstalt og
to år senere var han fulllbefaren i alle opptenkelige
forbryterknep og kriminelle
finesselr. Den pene gutten,
fjorten år gammel, kunne
greie sifferlåsen på et pengeskap med bare fingrene eller
i nødsfall med stetoskop. Han
kunne klatre oppover husvegger som om han hadde
sugeskåler på føttene.»
Boken til Steinbeck beretter videre om Joseph og Marias forbryteriliv til han ble
med i narkotikatrafikken.
Og litt senere drev han det
vidt i innsmugling av illegale immigranter til det teo-'
retisk sett lukkede land USA.
Såvidt Steinbeck, belønnet
med Nobels litteratU'rpris for
dette nærbilde av undergangsmentaliteten i «Gods
own Country», hvor frihet er
identisk med loviløshet og amoral.
Desembernumret av «Det
Beste» adviserer en kritisk
analvse av Steinbeck i janua'r
1967 av det amerikanske
samfunn med dets raseuroligheter, voldsforbrytelser og
moralske forfall midt i en 1.1hørt velstandsperiode.
Steinbeck kan støtte seg i
sin ,analyse på de høyeste autoriteter i USA, først og
fremst
avdøde
president
John Kennedy. Hans tale i
Washington 27. april 1961 for
den amerikanske presse, referert i VERDENS GANG
28. april 1961, er berømt. Han
sa 1)1. a.: «Vi står i verden
overfor en veldig og hensynsløs sammensvergelse som i
første rekke nytter seg av
skjulte midler for å utvide
sin innflyttelsessfære.» Kennedy nevner forbrytelser som
ødeleggelser, trusler og terror, gerilja ved natt. Og han
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