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Bva]~er hemmeligheten bak 
vietnamkrigen? 

Ter hovens kODlDlissarvir ke 
i Norge 

ER DET ATTER BLOD SOM UTGYDES FOR OLJEINTE
RESSENES SKYLD? HANS HJELPERE OG MOTSTANDERE 

Det er nok mange av de mindre godtroende om har speku
lert på hva den virkelige bakgrunn er for USA's «rednings
aksjon» i Vietnam. Det lyder jo noe for utrolig dette at de 
hardkokte amerikanere av bare pure menneskekjærligheten 
skulle ofre soldater og dollars utelukkende for å redde sør
vietnameserne for kommunismen. En har hatt følelsen av at 
det nok var noe annet som skulle reddes, men hittil har 

I okober 1944 satte 'russer
ne plutselig inn en stor fly
styrke, som bombet og brente 
byene i Finnmark, Kirkenes, 
Vadsø, Vardø, Berlevåg, 
Honningsvåg og andre større 
steder på kysten; der stoTpar
ten av folket i fylket bodde. såvidt oss bekjent intet sloppet frem i pressen om hva det 

virkelig dreier seg om. Det har nok vært krefter påferde for 
å sikre hemmeligholdelse også. En artikkel av Morris Bealle 
i «The American Mercury» avslører imidlertid nå hemmelig-

En russisk offensiv med in
vasjon i Finnmark var be
gynt, og velinformerte kilder 
fra London hvisket om, at 
russerne sku]le befri Norge 
søtrover til Dovre og Stadt. 

heten: Olje. Her er artiklen: 

I den epidemiherjede jun
gel i Vietnam foregår idag 
verdenshistoriens besynder
ligste krig: En krig som ingen 
ønsker - bortsett fra «finans-

interessene». Det kalte nem- Det var avtale. Ryktesentra
lig senator Goldwater USA's lene satte samUdig i gang 
usynlige regjering i Rocke- en herlig propaganda om 
feller-Cente'r. Bestemmende Stalins omvendelse og store 

kristendom. er ene og alene den kjens-
RelChJ!Wmmlssar J'erboven kjempet tlf sIste stutt og med atle midler 

mot Quisling og fikk «gode» hjelpere i bokstavelig forstand 

gjerning at produksjonen og Tyskerne tok seg av de 
foredlingen av «Standard mange utbombede mennesker 
Oil» på den indokinesiske i, Finnmarksbyene som" stod I 
halvøy kan fortsette uforst r- der uten hus og mat, og "end- . . . 
ret så lenge amerikan:ke te demovestover. ~en de møt-I ~gltasJonen, . men flJ:mmark-lland~t ble en ny slagma'rko' 

President Johnson og uten-l SIV or a I!l'ui e rUSSIS e- usserne e stans~, l 0l.:' Sl re o ?rgesr: e~ Vl~J' an 
tronper of'rer sia blod deLl t; °fgS;1, odPh"r; ~~lSSlSl,p. °kffeb12- In?R"eDP hle lblklPvel hJut]~e~, f' O:~k møNre hva dfe hkunnh-t> fOdT a 

riksminister Rusk begrunner I settelse av Fmnmark og deres Varanger og den russrske be- det sa gIkk med kngen. Man 
krigen med våre forpliktel-' videre planlagte ferd mot settelseav Finnmark forhind- kan undre seg over at Quis
~er». Ingen a~ de to har noen- ! vest og sy~, og tok. i bruk ret. o Gene'ml R~:rdulic ble da ling på de~ tidsl?unkt brydde 
sinne trukket opp disse fO'r- den br~nte Jords takhkk, sor:n og~a blankt frnunnet av en ~eg. med s!hkt. TIl det eor bare 
plikteiser eller bare ant det alle kngførende brukte. Vel- allI:rt domstol for den stra: a Sl, a,t dette var to maneder 
hvem som har underskr~vet er og bruer ble sprengt og te.gl han var anklaget for l før HItl:r fo;bød bruk~n a,; 
dem. Og visselig finnes det landet lagt øde. Folket ble Fmnmark. ~1emmehge vapen og veIen la 
ingen dokumenter som kunne sendt sydove~. Men den ~nsrettede .norske apen for den fred folket øns-
angis som grunn til denne Da s~tte~ Igang en .vold- presse .har hl. denne t,rd om- ket. . 
forbrytelse mot den ameri- so~ ag~tasJon om a~ mgen hyggelIg fortIet at det verr .T~rboven f:y~tet f?r Sl~ 
kanske folkesubstans og mot matte hJelpe eller ta Imot de russerne. sOim bombet og shnl~g da QUlslmg reIste hl 
de amerikanske skattehetale- e,:,akuerte menneske: fra bren.te Fmnmarksbyene:. Berlm, og derfor dro han med 
're. Man kan rolig si at slik FI,nnmark. Det var nazls~enes I .l.anuar 1945. var ~Ulslm~ I en ga.ng etterr. M~~s han var 
som det russiske folk er a _ saK, for det var de som Jaget og Fmn Støren l Berlm for a I der flkk han meldmg om at 
sperret ,med et jernteppe ;g I dem u.t. ~ndel prester va'r de I få . slutt. på Reichs~ommis-I sabotører hadde spre~gt Jør-
det kinesiske folk med ~t aller Ivngste 1 denne hets- sanatet l Norge, hmdre at (Forts. SIde 6) 

bambusteppe, slik henger det 
et humbugteppe foran det ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... ---....,.-----------..., 
amerikanske folk. 

Den eneste «forpliktelse' 

er den USA-regjeringen ha" 
_ K()mmunl~tblocket 

til å beskytte «Standard Oil»-
som bl e forferdende tydelif ~~~~~~~~~~~;æ~~~~ 
foretagendene i Thailand Of ~~g]m§;~~~~~~~~~~ 
Burma mot den besværligE: ~ 
konkurranse fra andre mak- E~~~" 
ter på den indokinesiske halv- J--~ 

l RMOS 
§ ~eutrala 

~ONG • ~ ----------Lat. Z I: 30 ' ~,.-----t 
KONG' '~ 

~
.: ~ S.E.A.T.O. 

øy. Mao Tse-tung truer med 
å fO'I'styrre forretningen, for 
innenfor hans maktområdE' 
ligger en av de rikeste, fore
løpig ennå uåpnede råolje
felter i verden: Kinas Schelf
kyst, og denne strekker sef! 
fra Hongkong til Vietnam, 
Burma og Thailand. I begge 
de sistnevnte land utvinne'" 
«Standarrd Oil» daglig veldi
ge oljemengder, betegnendE' 

SYD- ~ Ovriga vastaJbev:ade 

""--,, • .:..- VIETNA11'OPÆ. 

BR.I ~FILIPPINERNA 
BO O ~'" , .".":".' 

CELEB'ES (VAST-IRIA~) 

:~~~~rK- ~,~derliindSka, Australienslska 
~'>-f.'1l\. o C)~ ,.., 'UINE~ -=-'... Q~' 

nok i dypeste hemmelighet, o 500 1000 km 

I «Moody's Manual of In- I.' --"-' _.....J' v 

~~~~.~-IN~T~DONE~N ~b\ . '. du ~ •• 1I I • 
~ • • _ flMOR (Port.) PL"· • 

dustriaIs», fortegnelsen over~---~-~--~-~~--~-~------~~~~~~~-~~----~~ 
(Forts: side 6) Kart gjengitt fra den svenskegeneralstabs atlas «En de/ad Varld» 
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SIDE 2 

Hybel søkes 
1. juli eller før av undertegnede redaktør av FOLK 

LANDS UngdDmsspalte. Henvendelse redaksjo.
telefo.n 37 76 96 tirsdage, o.nsdage, torsdage eller 

t red. Melsom privat. 

FOLK OG LAND 

Tilgi 
LØRDAG 13. MAI 1967 

Da vi stolte på England 9. april 
1940 

OG DERFOR BLE TATT pA SENGEN 

Stud. fil. Hallvard M. Paasche 

N o.en må begynne å tilgi 
er det sagt. Rikhg no.k var det 
våre mo.tstandere so.m sa det. 
Men det er ingen grunn til 
at vi ikke skal følge den pa-
rolen. Da vi i 'r'adio.en o.m mo.rge- netto.pp hadde vært i OSilo. og 

Tilgi, det er ikke det samme nen den 9. april 1940 hørte at hentet pengene sine so.m lå 
som at vi skal innstille vår tyskerne hadde besatt a[le i et jernskrin i et ildfast 
kamp fo.r rettfe'r'dighet, men l~ndets betyde1i~ste byer o.g hvehr i Sto.rting'et. «Jeg had
vi skal gjøre det saklig o.g tIl o.g med NarvIk, trodde vi de nemlig bare et kvarter å 
uten hat eller ukvemso.rd. i·kke våre eg~e øre.r. Hvo.r-I gjøre på fo.r å komme meg 
Det er på den måten en vin- dan kunne slIkt skJe? Hvo.r ut av Oslo.,» sa han. «Et kvar-En stanset vandrer 

En av perso.nene ho.s Knut sene o.g trøste seg med at ner frem. var være militære o.g de so.m ter?», sa jeg. «Vi hørte jo. i 
Hamsun sier: «Jeg er en stan- etter' oss kan syndflo.den A tilgi - nå, det er vel ikke skulle styre landet? Ennu Iradio.en den 8. april at den 
set vandrer». ko.mme, det kan ikke ung- så vanskelig å tilgi en del al- brenner dette spørsmål ,i tyske flåte var på veg no.rd-

Da verdenskrigen var vun- dommen, den følerr tiden 'minnelige mennesker, fo.r de mangen no.rdmanns sinn o.g o.ver.» - «Ja», sa han, «'men 
net, da atombo.mben var so.m en stanset vandrer. vet ikke bedre. De har ligget det er derfo.r gledelig at litt vi drømte jo. ikke o.m at de 
sprunget var det skapt en ny Den no.rske nasjo.n [at so.m under fo.r pro.paganda, løgn etter litt ko.mmer sannheten skulle gå i land. Vi tro.dde 
situasjo.n, en ny ver'den, en den var lei av Gerhardsen o.g og bedrag, så det er kanskje frem. bare de skulle ligge og passe 
ny virkelighet. Seierherren hans so.sialdemo.krati, og ikke no.e videre å gjøre med I en a'rtikkel i «Helgelands på engeilskmennene.» 
var demo.kratiet: fo.lkedemo.- valgte «borgeI'lig». Og bo.r- dem. De dilter jo. i spo.rene til Arbeiderblad» fo.r 28. des. -66, «Nei», sa jeg: «Det var nok 
kratiet so.m so.sialdemo.kratiet gerlig ble det med en agro.- dem so.m går foran o.g ser giengitt i «Fo.lk og Land» 18. ingen so.m hadde regnet med 
som liberaldemo.kratiet, o.g no.m og en sakfør'er so.m lan- hverken til høyre eller venst- feb. 1967, fo.rteller fhv. stor- at det. tyske luftvåpen var 
so.m seierherre hadde demo.- dets ledende menn. Men så tre, bare ser ryggen til dem tingsmann Haako.n O. Wika så sterkt.» Det var han enig i. 
klr'atiet so.m o.ppgave å stige skjedde den forunderlige ting som leder. De kan irritere litt o.m bakgrunnen: «l hem- Flere åtr etter krigen fo.re
frem for verden og forkynne at den borgerlige regjering ikke så lite, men de må tilgis. melige møter i regjering og la jeg dette fo.r en annen av 
den neste stat. trutt tråkket i so.sialdemokra- Så er det de som er o.ppmerk- utenrikskomite var det fast- mine venner blant sto.rtings-

To og tyve år er gått, o.g tiets gamle sp Dr. Her har vi so.m på at no.e er g'alt, men slått, at klatrte vi ikke å hol- menn fra den gang. - «Jo.», 
etter det SDm er skjedd eller i praksis fått demo.nst'I'ert den feier det av med: «Nå får vi de DSS utenfo.r krigen, så måt- sa han. «Det kunne nok så 
ikke er skjedd synes jeg en sosio.lo.giske lov som sier: Li- glemme det». Det er lett å te vi manøvrere o.ss inn på være. Selv hadde jeg 2 timer 
med full rett kan si at demo.- beraJldemo.kratiet fører til so.- snakke slik, men hva med «den rette sia», so.m KDht sa. å gjøre på, men det var jo. 
kratiet er en stanset vandtrer. sialdemo.krati o.g sosial:demo.- oss, so.m har lidd umenneske- Dette var jo. også de fleste ikke alle so.m hadde t'elefo.n.» 

Engang hersket den hvite kratiet fører til fo.lkedemo.- lig og lider fremdeles? Men av sto.rtingsrepresentantene At tro.en på engelskmen-
mann o.ver verden o.g var dens krati, dette er veien. o.gså dem må vi tilgi. enige i.» n;ne var sterk f'remgår jo o.g-
læremester til godt o.g vondt. Historien etr en farlig viten- Verre er det med. de an- sa av ko.ngens ord til sto.r-
Idag står den hvite mann o.g skap, særlig når den utarter svarlige, de so.m en kan vente Videre skriver Wika: «Bå- tingsmann Gunnar Bakke 
er høylig forbauset over at til historier. Når en nasjo.n bedre av, de som vet o.m uret- de blant være høyere mili- gjengitt i radiDen 1. august 
negeren oppfør'er seg so.m ne- hengir seg til beruselse i far- ten fo.rdi de var med å sette tære, såvel ho.s admiralI Die- 1965 kl. 19.20: «Ho.ld dere i 
ger o.g at kineseren o.ppfører ne dagers sto.rhet i miniatyr den ut i livet. Det blir kan- sen so.m blant elldel frem- nærheten, for når mine ven
seg som kineser'. Og enda ver- da er det no.e galt påferde. I Skje vanskeligere å tilgi dem stående ?olitikere, var det ner engelskmennene kommer 
re, den hvite mann driver o.g de to. siste årene har no.rd- men det må til ellers blir våt; den almmnelige o.ppfatning skaI vi få Irasket ut.» 
fjo.lller bo.rte i New York med mennene hengitt seg til dette: kamp for rettf~rdighet hyllet den~ang at d~n eng~ls~e flå- Nå ville det være hyggelig 
å gjø'r'e alle folkeslag til de- Det hendte for 25 år siden. inn i hat o.g svekket av hevn- te vllle være Istand otII a sto.p- o.m flere stortingsmenn ville 
mo.krater. Negeren handler Alle stender, alile yrker er begjær. p~ et tysk fo.rsøk pa o.kkupa- fo.rtelle o.m sine o.Pplevelser, 
på sitt vis, han styrt'er inn i :J1rempå i presse, TV, film og Den kjente amerikanSkelSJonoav No.rge.» . o o.g Dm sitt syn på om vi vir
fDrsamlingen og gjør 'alt det litteratur. Men ungdommen misj.onær Stanley Jo.nes sier: .varen 1941 traf~ Jeg pa kelig var i krig med Tysk
spetakkel han makter, kine- minnes kanskje Ibsens ord: «Kng fo.rgifter luften med r~Ise en gammel, kJent stor-Iland etter kapitulasjo.nen 10. 
seren ho.lder-seg, mandarin- «E:i dverg blir mandshøj, løgn. Den første som dør i tmgsmann so.m fotrtalte at han juni 1940 og etter at offise-
vis, helt bo.rte fra forsamlin- skJønt han har en Goliat til· krigen er sannheten. Løgn- rene hadde avgitt sitt æres-
gen. I Afrika bårer o.g bry- o.ldefaer.» pro.pagandaen besørger det». f o krav om rett- ()Ird og soldatene fått lo.v til 
ter det og i Asia driver USA Den siste i minnealbumet Ja, det er lenge siden sann-! /e~~e vart å reise hjem. 
sin håpløse jungelkrig. er en herre i «Farmand», og heten døde og hetsen og [øg- e~Ig t~t. L h R. 

Men demo.kratiet har da han minnes med intelligens nen to.k plassen. ar m ut ~r King har '@,'@,'@,'@,~'@,'@,~'@,~'@,~~'@,~'@,~ 
skapt økonomisk oWlgang, kraft o.g velde. Han ko.nk1u~ La oss vise oss så storsin- sagt at rettferdIghet er fre- ; @l 

har skapt velferdsstaten. Men derer' med: «Major Quisling net at vi greier å se bo.rt dens forutsetning. ~ Målla:dsbladet i 
hva med ~gdommen, ver'-I historiens største klossma~ fra løgn og hat Dg på en . Det er k~nskje ~erfor det @l FRI HUG @! 
dens fr:emtId? Ungd~mmens jo.r». Vi har bare å bøye o.ss o.bjektiv p}attfo.mn søker' å hl enhver tIl etr' kng og uro. ~ @! 
svar poa dag~n og. tIden er fo.r en slik grundig kjenner o.ver sto.re deler av verden. ~ Frisinna tidtrøyt- og opp- ~ 
enten.a hengI seg tIl en for- av verdenshisto.rien i sin al- Quisling var histDriens største Det er fo.rdi rettferdigheten $ lysningsblad. Fritt ordskifte ~ 
ferdelIg dump likegyldighet, minnelighet o.g av verdens klo.ssmaj()lr', et firkantet hode ikke råder, men makten, ha-I ~ om NS, rettsoppgjeret m.m . .. 
eller den pro.testerer heftI·g kloss· . d l h fylt a f . d·d' t tet o.g hevngJ·erlrigheten. Fo.r@!FylgJ·etongarom Hunzafol- ~ 

. . maJDrer l sær e es et. .. v o.rvIrre eTeer, a @l ~ 
ved tø~le~løst. å hengi seg til Men hva hjelper det landets han var leder av den verste han mente vel ikke rettfer- f!il ket, Jack London (ill.), sjø- @! 
sex, knmmalItet o.g narko.ti- ungdo.m der den virrer rundt bande av udueligheter, at dighet bare for de fargede i romanar m.m. Arspris kr. ~ 
ka. De eldre kan lukke san- i skyer av marihuanarøyk, at hans ferd og snakk var van- fo.lkeslag? i 25,-. @! . . La o.ss gå foran o.g ikke ~ ~~_______________ VIttig, at han var en vemme- b t l Postgiro for bladp 80821 .. 

~ -----------~-~~~ lig manet, at han var fYI·llt av are pra e om ti givelse, men .. @l ~ o.gså praktisere den. Utgjevar: Erling Seim, Kinn ~ 

propos boken til Hewins I virringens apostel, en mann Olga Bjoner ...... ~"' ... ~ ... '@, ...... ..,~~~~ ~ A l fOI-Ir'ykt herskertrang, en fo.r- ~ 

V. h fO så hatet at da han lå død etter 
1 ~r att tak i et lite opplag aven av de kildeskrifter Ralph henrettelsen var der dem som ,.,.,.,.,_.,.,.,.,.,.,.,., ___ .,.,.,.,.,_.r.r.,_.,#.,_.,.r_ 

HeWlllS anmerker i sin bok om Quisling: general admiral Her- ~ pirket borti liket o.g høylydt 
mann Boehms «Norge mellom England og Tyskland», som kom ~ ga uttrykk for sin avsky. 
på Store Bjørn forlag i 1957. ~ Vi kj.er:n. er til at avlivingen 
Suppler lesningen av boken til Hewins med denne høyst interes- av QUIslmg ble utsatt i to 

b k timer fO'!' at en pro.minent 
sante o aven tysker som fulgte begivenhetene på nærmeste hold. dansk bladmann kunne være 
Boehms bok kan kjøpes hos oss for kr. 15,- pent innbundet. til stede. 

Ved forskuddsbetaling fritt tilsendt, eller mot oppkrav med til- Og ungdommen, hvilken l fremtid ser den i en slik t]l~ 
egg av porto og.oppkravsgebyr. bakeskuen? 

FOLK OG LANDS BOKTJENESTE Jo., sannes må det, innen 
vår intelligentia finnes der 
no.k av stanse de vandrere. 

A.D. 

NOEN EKSEMPLARER AV KARL HOLTERS 
«F R O N T KJE M PER E» 

som lenge har v~rf utsolgt, har det lykkes oss å skaffe tilveie. 
Vi selger bøkene så langt opplaget rekker for kr. 10,- pr. stk., 

fritt tilsendt mot forskuddsbetaling, eller mot oppkrav med 
tillegg av porto o.g oppkravsgebyr. 

Benytt anledningen til å sikre Dem et eksemplar av denne interes
sante og sjeldne bok. 

FOLK OG LANDS BOKTJENESTE 
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FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

En rabiat 
I Ungdomsspalten i forrige nummer gjenga vi et innlegg i 

ARBEIDERBLADET av gymnasiast Arvid Tønnesen, som 
påtale den «helte»dyrkelsen ungdommen var utsatt for 
ustanselig og den hets som stadig pågikk mot oss på den 
annen side. 

Vi tror at dette innlegg er nokså typisk for hva selvtenk
"Cnde ungdom mener idag. Vi får stadig beviser på det. Like 
bedrøvelig typisk er midlertid reaksjonen fra den hatefulle 
del av den eldre generasjon hver gang en slik ungdom ma
ner til besinnelse og forsoning på sannhetens og kjensgjer
ningenes grunn. 

Gymnasiasten som :slapp til i ARBEIDERBLADET fikk da 
naturligvis heller ikke være ifred for slike hatets apostler, 
som absolutt intet vet og kan ut over dette ene å hate og å 
hetse. Påny og påny bringes gamle og forlengst motbeviste 
påstander til torvs, påny og påny belastes det norske parti 
Nasjonal Samlings enkelte medlemmer for forbrytelser som 
tyskerne påstås å ha begått langt utenfor Norges grenser. 

Et spesielt karakteristisk innlegg i ARBEIDERBLADET 
som svar på gymnasiastens innlegg tar vi frem idag fordi 
det i all sin hatefulle stupiditet og ondsinnete løgnaktighet 
nærmer seg bunnen av det som vanligvis presenteres fra 
den leir. Karakteristisk nok undertegner han seg også ano
nymt«En far» når han går løs'på gymnasiasten som navn
ga seg. 

Vi skal ikke her gjengi hans utgydelser om «nazistenes 
grusomheter» med gm"ikamre og konsentrasjonsleire, tortur 
og andre ufyseligheter, men det må dog være oss tillatt å 
spørre hva Nasjonal Samling, som gymnasiasten !Skrev om, 
har med disse ting å gjøre? Det skjedde bak vår rygg og 
hvor partiets folk fikk rede på overgrep mot fanger og lig
nende gjorde de :sitt beste for å få slutt på det. Vi minner 
bl. a. om at FRITT FOLK, partiets hovedorgan i forbin
delse med en rettslig aksjon mot en statspolitibetjent som 
hadde slått en fange - han fikk 10 års fengsel- tok skarpt 
tilorde mot denslags og også med sikte på tyskerne slo fast 
at det ikke var germansk skikk å mishandle vergeløse. Vi har 
ikke sett at noen av dagens stortalere tok samme risiko -
dengang det var farlig. 

Men, la nu alt dette ligge. Vi har jo stadig her i FOLK OG 
LAND forsøkt å sette tingene på sin rette pl~ss når det 
gjelder okkupasjonsforholdene og vi skulle tro at det vi 
legger frem bygger på ganske annen solid grunn enn den 
«En far» kan påberope seg. 

Det er imidlertid en annen :side ved innlegge,t, som tydelig 
viser hva som ligger bak slik hets nu tyve til femogtyve 
år efterpå: den skjære misunnelsen over at NS-folk har 
klart å hevde seg i samfunnet trass i alt. Han skriver så
ledes bl. a.: 

«Så skulle man kanskje tro at våre nazistiske forrædere 
- uten anførsler (<<gåseøyne») - var glade over at deres 
misgjerninger var glemt og at de kunne få leve sitt liv 
i stillhet. 
Men nei, med stOlr frekkhet albuer de seg tilbake inn i 
toppstiHinger, de skal trenge seg inn i foreninger som 
bærer «kongelig» i sitt navn, de tyter opp i oppdrag, 
hvor det blir deres oppgave å ønske de kongelige vel
kommen, de skal inn på steder, hvor de kan fO'rpeste I 
livet for dem som var på Norges side i krigen.» 

FOLK OG LAND 

«Sverm av løgner 

om vår samtidshistorie» 

I MORGENBLADET for 
25. apriil har Ida'r Aarheim et 
innlegg «Myten om Guerni
ca», hvor han drar i felten 
mot all løgnen som presteres 
både om Guernica og andre 
ting. Vi har merket oss før 
Aa'rheim som en uredd skri
bent som våger å stå opp mot 
tidens guder. Han skrev bl.a.: 

Igår fikk vi atter servert myten 
om den spanske borgerkrig og 
Guernica i særdeleshet, slik den 
ble skapt i Kreml og distribuert 
av den radikale så vel som av 
den moderate verdenspresse. 
Frekt, uten motforestillinger, 
provoserende mot enhver som 
søker historisk etterrettelighet. 
Men iallfall vi yngre er efter
hvert blitt temmelig hårdhudet 
overfor den sverm av løgner 
om vår samtids historie som vi 
daglig utsettes for gjennom ra
dio og presse. 

Og når det spesielt gjel
der den spanske borgerkrig, 
så skriver han som konklu-
sjon: 

«Kanskje var den spanske bor
gerkrig en kamp mellom kultur 
og barbari, men for en gangs 
skyld var det i tilfelle kulturen 
som seiret over anarkistenes og 
verdenskommunismens makt
drømmer.» 

Og kan det være noen nor
mal person som skriver det
te?: 

«Men det finnes flere felter 
hvor de gjør ubotelig skade. 
Jeg tenker på jurister som skal 
behandle familiesaker - skils-

SIDE 3 

Svensk radio deltar i 
hetsen mot Hewins 

SOM IKKE LAR DEN DØ I SYNDEN OG TRUER 
MED SAKSANLEGG 

I Sverre Løbergs hofforgan I eller gi meg en mulighet til 
(ved siden av DAGBLADET) å forsvare meg selv eller min 
TELEMARK ARBEIDER- bok, som er blitt mottatt fair 
BLAD, kunne en før påske og objektivt i Britannia, USA 
lese et stort oppslag med re- og andre stedetr utenfor Skan
klame for en opptred~n av dinavia. 
den utrettelige Sverre Lø- Det ha'!' ikke vært frem
berg i svensk radio 3. påske- lagt noe bevis i Norge når det 
dag. I bladets overskrift het gjelder å gjendrive noen 
det «Sverre Løberg med kjensgjerning av betydning 
sterkt stoff også for de norske i «Quisling, profet uten ære», 
lyttere». Og så fikk vi høre og heller ikke har man gått 
den gamle leksen om «maje- til noen jU'ridisk aksjon mot 
stetsforbrytelser» og «histo- meg eller min forlegger i 
rieforfalskning» som skal væ- Norge i løpet av de siste to 
re begått av Hewins og Hans år til understøttelse av Lø
S. Jacobsen. Programmet løp bergs ondskapsfulle og ære
også av stablen som bebudet krenkende uttalelser i Sveri
og Løbetrg utfoldet seg efter ges Radio og annet steds. Jeg 
gammelt mønster. oppfordretr også Sveriges 

I den anledning har Ralph Radio til å legge frem noe 
Hewins sendt Sveriges Radio slags bevis som kan stadfeste 
dette brevet 20. april (Vi Løbergs uttalelser. 
gjengir det i nQrsk overs et- Angrepet 28. mars var en 
telse): uansvarlig, uprovosert og for-

«Jeg forstår at et nytt nærmende baktale'lse av meg 
fiendtlig, ensidig og injuri- og min fO'rlegger, skikket til 
erende angrep på meg og min å utsette oss begge for latter 
bok «Quisling, p'rofet uten og forakt - i stil med Deres 
ære» ble bragt av Sveriges program om samme emne 29. 
Radio 28. mars. desember 1965. 

Denne gang var fornærme- Jeg viser til mine protest-
ren, na.z: jeg fått vite, den brev 10. januar og 10. februar 
gamle norske arbeiderparti- 1966 nå'r det gjelder mine tid
po,utiker Sverre Løberg, som ligere innsigelser og de rele
fortalte at min forlegger, vante kjensgjerninger. 
Hans S. Jacobsen - og, un- Det minste De kan gjøre 
derforstått, jeg - er «alle for å råde bot på den gjen
tiders største historiske løg- tatte skade De har forvoldt 
ner» og «den største forfals- meg i løpet av de siste fem-misser og barnefordelingssaker. I 

Hvilket helvete kan da ikke en ker og forkludrer av norsk ten måneder er å sette meg 
historie i den nyere tid». opp på Deres progr~mplan til nazi-jurist som i overens stem-

Som De vet er f'remsettel- å forsvare meg selv mot Lars meIse med det offisielle syn har I 
f sen av slike anO'rep i et svensk Orups og Sverre Løbergs in-ått sin licentia practicandi til-
bake av justisdepartementet, lage organ .for opinions~annelse jurier og å betal~ et passe.nde 
for en far og hans barn, fordi undergItt legal a~sJon for h?norar for mm medvl'rk-
faren var jøssing? I grov ærekrenkelse l henhold nmg. 
Det finnes o aO • tr h t, .·1 Hl svensk lov og for idømmel- Jeg forbeholder meg rett 

gs u o us ruer l k d . t'l o o t'l . 'd' k k' dette land Sett at h t I se av svær s a eserstatmng l a ga 1 Jun IS a sJon 
finner seg' en tidlig:~e nU:zf~ bygget på den~konomisk~ mot Sveriges Radio i denne 

l k '1 k'll VO skade som er forarsaket - 1 sammenheng. som eser oa VI S -1 es. are . o l h . 
selsomme lo~er og vårt retts- ~ette hlfell~ pa det bet yde- Ra p Hewms.» 
vesen benytter da anledningen hge (potenSIelle) salg av den 
til å håne en tidligere jøssing nors~e utgave av o min bok i 
med å sende hans barn i klørne Sven~e --: og ~gsa krenkelse 
på nazisten, særlig fordi hustru- av mm mtegntet som for
en også har en nazi- 'urist i fatte'r o~ so~ en person som 
saken. J er vel kjent 1 Deres land. 
Sett at jøssingen ble angitt av Jeg t e~ d~rfor R f~.Tba~set 
norske nazister under krigen og over a veng;s ~,1O pany 
arrestert av SD (Sicherheitsdi- har lat~ seg lane ~ll ~t for
enst). Sett at kansk' e akkurat nærmehg ang~ep pa mm bok 
hustruens elsker var Jden nazist fra r b noto'n~k ~otst~nde: 
som anga mannen som bekjem- ~~~sul~~::g~~genpå v~~r~ån~ 
pet terroren og torturen. Kan en 
far og hans barn hånes ster
kere ?» per å bruke krigstidens midler 

UTLODNINGEN pA 
ARSMØTET 

På årsmøtet i FORBUN
DET ble det loddet ut et ma
leri. Vinner ble lodd Z 88 
('rødt). Vinneren bes henven
de seg til FORBUNDET i 
Kierschowsgt. 5, Oslo. Hen
vendelse må skje innen ut
gan,gen av mai måned. 

for å få dem vekk fra et så SKA L D E H AEN G A V E 
Han avslutter da også de 

faderlige og fedrelandske 
skrekkvisjoner med dette 
som lyder som en trussel: 

«Og så får Arvid Tønnesen la 
meg kjempe for å få vristet 
mine barn ut av klørne på na
zistene. La oss håpe at jeg slip-

svinsk miljø.» elle'r et bilde til Dem selv, så 

Kanskje vår gesl{jeftige husk K a i N o 'r man n s 
påtalemyndighet, som ellers vakre, fargerike akvareller. 
så trofast trer frem kunne ha Pris i glass og ramme kr. 125 
en oppgave her. For «krigs- pr. stk. Henvendelse Eckers
tidens midler» må da være bergs gt. 24, Oslo, tIf. 56 60 88. 
noe verre enn et hakekors på 
en dove'J!!!? ................ ,;..,.", ... .,.". ... "" ... .,. ......... " ...... 
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 13. MAI 1967 

FOR UNGDOMMEN 
Bed.: Hallvard •• Paallche 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VE'RDENSKRIGEN 

Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg "av gruset, 

For FOLK OG LAND lIfI lIrmøneren lerwaflli Dshaniaff. 

og borni spring pa tun att og tindrar i sol 
og nye bjørker syng sin song kring huset. 

Ungdomskriminalitet 

I tiden efter siste verdens
krig har ungdomskriminali
teten fått stadig økende om
fang. Samtidig har gjennom
snittsalderen for unge lov
overtredere sunket i urovek
kende grad. 

neIse er avheng~g av -andre 
nasjoners ros, og da førli: og 
:lremst de europeIske, for ikke 
å miste ansikt utad. Det syn
ges da også i høye toner om 
hvor fredselskende og om
gjengelig denne nasjon cr i 
relasjon til sine onde naboer. 

Lyng uttalte ved avreisen 
at han synes Israel var et fre
delig land - også ved Gene
saretsjøen. Kanskje det kun
ne være en tanke at han 
fjernet skylappene ved neste 
besøk. 

d. 

. Hva er så årsaken til dette 
onde? Svaret ligger snublen
de nær. Ungdommen har in
gen faste holdepunkter i li
vet, ingen nasjonalfølelse, i 
det hele tatt ikke noe nasjo
nalt å være !Stolt av og kjem
pe for. Den føler seg sviktet 
av sine egne og kommer der-
med i opposisjon til sitt folk. Dystre perspektiver 

Det å være nasjonalbevisst Psykologene har aldri kun
har i den senere tid blitt net bli enige om hvorvidt arv 
synonymt med rosemali11lg~ eller miljø har hatt mest å si 
bunader og NS. med hensyn til personlighe-

Den bevisste hets !som har tens utvikling. ' 
vært drevet fra (u)ansvarlige Men på ett område kan det 
hold mot alt nasjonalt har ikke herske noen tvil. Den del 
ført ungdommen i retning av ungdommen som misbru
r~dikalism~ og internasjona- ker narkotika, det være seg 
bsme, hVIlket. h~r t,nedført hasjis eller sterkere gifter, 
rotløs~et, og krImmalItet har har ikke arvet trangen til 
fulgt I dens spor. Dette har denne i sannhet degenereren
vi~ere resul!ert i at vi har de gift. 
bbtt en nasJon av husmenn, Dette misbruk av naTkoti
vi tØ! ikke løft,: .blik~et og skemidler har stadig grepet 
vedkJenne oss var naSJonale om seg. Smuglere og haier 
arv.' har kastet seg over nye og til 

«Moses" hedres 

Den 9. april var nåværen
de kommandant på Oscars
borg, kommandørkaptein 
Hans Sollie og fhv. komman
dant majar Vagn Enger sam
let rundt «Moses» for å min
nes kanonens innsats for 27 
år siden. 

Men det er i høyeste grad 
tvilsomt om mannen bak sik
tet, artilleriløytnant Bonsak 
ble verdilget en tanke. Han 
som gjorde sitt beste for å 
hindre invasjon mens det 
norske folk sov på sitt grønne 
øre. 

Politikernes Mekka 

Nå er utenriksminister 
Lyng vendt tilbake fra 
offisielle besøk i Israel. 

dels -ubenyttede markeder i 
Skandinavia den senere tid. 
Er dette en av styggesidene 
ved veste'rlandsk kultur som 
'en må godta, eller er det be
visst politikk for å ødelegge 
et folk og få det i sin makt? 

Det er mye som kan tyde 
på at radikale krefter står 
bak, hjulpet av storkapitalen, 
for å svekke motstandskraf
ten og vurderingsevnen hos 

JEG BLIR AVSATT OG 
SENDT BORT FRA 

ARBEIDSKOMPANIET 

Nyttårsdag hadde vi alle 
sammen fått fri fra arbeidet. 

nasjonens fremtidige håpe- Mange av oss besluttet oss 
fulle. P.arallellen finner vi i derfor til å holde fest denne 
RuS{>land før revolusjonen, dagen sammen med de sivile 
om ikke på samme område. unge kvinner i landsbyen 

T,iJl å begynne med fikk vi som vi hadde gjort bekjent
narkotiske gifter til Europa skap med. Allerede kl. 8 af
via USA med svarte jazz- tenen i forveien kunne man 
musikere o. ·a. som kom til merke at skolebygningen var 
oss far å «berike» den hvite blitt lite folksom, for over 
europeer med sin «kunst». Vi halvparten av arbeidskompa
har i sannhet mye å takke niet hadde allerede begitt seg 
Amerika for, som Osloavise- på bes,øk til venner blant si-
ne skrev 10. aprH! vilbefolkningen. De fleste 

Paa. hadde tatt med de nyttårsga

Hva menes det egentlig? 

I VERDENS GANG leser vi at 
studentprest Bjørn Willoch skal 
forlate sitt virke blant studentene 
på Blindern og isteden dra avsted 
som misjonær hos inkaindianerne 
på Andesfjellenes høysletter. Bla
det mener at det vel blir «litt 
aven overgang», men presten 
svarer: 

«Ja, det er klart, men oppgaven 
og målet blir det samme.» 

Vi vet ikke om studentene på 
Blindern skal føle seg smigret 
eller det motsatte? l 

Forskjellig målestokk 
Med 262 mot 178 stemmer 

lykkedes det de konsetrvative 
studenter i Studentersamfun
det i Oslo å få vedtatt en 
avstandtagen fra Bertrand 
R ussels krigsforbryteTprosess 
mot USA's Jedere." I den re
solusjon som ble yedtatt på
beroper en seg at «domsto
len skal undersøke hvorvidt 
USA har gjort seg skyldig i 
brudd på internasjonale over
enskomster i forbindelse med 
krigen i Vietnam. «Domsto-

{Forts. side 8} 

vene vi hadde mottatt hos 
kompanisjefen Flrantz. Alle 
hadde gitt meg løfte om å væ
re tilbake innen kl. 12 samme 
aften, det vil si nyttårsnatt 
for å overholde det av tysker
ne fastsatte ordensreglement 
for oss krigsfanger. 

Som de andre dro også 
jeg ut i landsbyen til mine 
vanlige bekjente, de to rus
serinner Dunja og Agvipina 
som bodde en fem minutters 
vei fra skolen. Som russiske 
bønder flest holdt de to søst
rene til i et rurn med hønse-
hus og fjøs vegg i vegg, slik 
at fjøsduften vanskelig var til 
å unngå. Det forekom riok 
også ofte at høns og kyllinger 
trengte inn i rommet og efter
lot sine visittkort til de to 
søstres forbitrelse. For begge 
var renslige og holdt opp
ho,ldsrummet i ordentlig 
stand ved siden av sitt dag
lige arbeide på gårdsbruket. 
De hadde en bror og en far 
som valr ute etsteds ved fron
ten, men hadde ikke hørt noe 
fra dem efter at tyskerne 
hadde besatt Krim. Like fullt 
klarte de seg ganske bra 
skjønt de ennu var ensomme 
unge kvinner. Det var for
øvrig slik over hele lands
byen, for kvinnene måtte ut
føre mennenes arbeide under 
deres fravær, ved fronten. 

e::::: - De to søgtrene var" over-
c::::.:::.... strømmende, da jeg innfant 

meg med gavepakken og 

Det var en ren luksus i disse 
krigens dager, da det var 
plent umulig å få tak i noe 
slikt. Selv hadde de kokt 
bortsj, en ekte russisk nasjo
nalrett, en suppe med avkokt 
kjøtt tiJlsatt alskens grønn
saker' og med en misstanke 
om fløte sOom fløt ovenpå det 
hele. Til dette hadde de stekt 
blinitski, det vil si små panne-

Det ser ut som både nu
værende og tidligere regje
ringer beundrer den oppkon
struerte stat Israel grenseløst. 
Med jevne mellomrom reiser 
en eller flere statsmenn til 
zionistenes høyborg innerst i 
Middelhavet. Alle sammen 
kommer tilbake og roser isra
elerne opp i skyene for den 
s!ore innsats på samtlige OID

rader. 

~l~ kaker. Og. vi koset oss med 
" bortsj, ved siden av sjampag-

Det er tkke så lett for de eldre lenger a fa legenden til å stemme med ne. 

Det er meget som tyder på 
at denne tvilsomme statsdan-

virkeligheten. D.e har nok. mange tunge og eftertenksomme stuflder.1 o Derefter kom. samovaren 
{Tegnmg: Der TagessPiegel} pa .bordet med tek~nnen ko-

. sehg summende pa kransen 

anbragt omkring røret med et 
tynt papir under. Denne sva
ke summingen er et slags 
stillferdig akompagnement til 
tedrikkingen. 

Slik tilbragte vi nyttårs
aftenen og med det første 
sj ampagneglasset lykkøns
ket vi aUe tre hverandre med 
håpet om en snarlig fred på 
jorden. Det var det fastel 
nyttårsønsk'e bLant alle de 
klrigførende hva enten venn 
eller fiende. Forøvrig takket 
vi Gl.ld for at vi ennu var i 
live mens millioner av men
nesker fremdeles var utsatt 
for krigens redsler på de far
skjellige fronter. 

Under en slik uvant hjem
mehygge går tiden hurtigere 
enn man forestiller seg det. 
De to søstrene va'r mer enn 
villige til at jeg ble hos dem 
så lenge det var mulig. Og 
det hjalp ikke hvor mange 
ganger jeg forsøkte å komme 
meg ut for å være tidsnok på 
skolen til avtalt tid. Jeg ble 
hver gang stanset av dem 
med den bemerkning at «det 
er jo nyttårsdag». Men da 
jeg så til min store skrekk 
oppdaget at klokken alt vatr 
fire, for jeg avsted som en 
avskutt rakett. 

J eg sprang avsted så fort 
jeg kunne for å være på sko
len innen morgendemring, så 
jeg ihverfall hadde den trøst 
at jeg muligens ikke var blitt 
oppdaget. Det var så meget 
mer om å gjøre som jeg per
sonlig hadde innestått for at 
alle de utgående krigsfanger 
skulle være inne i skolen noe 
før kl. 12. Men idet jeg nær
met meg skolens område 
hørte jeg en tysker snakke 
med patruljen vår, noe som 
både forbauset og forskrekket 
meg. Da forsto" jeg at noe 
usedvanlig var påferde, noe 
som ikke stemte med tinrrenes 
d~gilige gang og det var et 
faretruende varsel om at ube
hagelige ting foresto. 

J eg gjorde et forsøk på å 
unngå dem, jeg ville jo helst 
ikke la dem oppdage at jeg 
kom altfor sent hjem og få 
det avslørt at jeg hadde over
nattet hos sivilbefolkningen, 
utenfor skolebygningen. Jeg 
snudde derfor straks og gikk 
bak skolebygningen, hvor jeg 
krøp opp over den tre meter 
høye mur, som omga skole
bygningen og jeg kom meg 
over og ned på skolegården. 
Like forsiktig klatrte jeg å 
komme inn i bygningen. 

J eg tok til å kle av meg i 
håp om at jeg ikke var blitt 
oppdaget av tyskerne. Men 
deri tok jeg skammelig feil. 
Akkurat som jeg såvidt var 
kommet i seng kom en av , 

(Forts. side 8) 
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RELATOR: 

Små kulturportretter post mortem 
Pornografispeknlasjonen 

Danmark 
• 
I 

XI. 

ALEXEJ ZAITZOW 
Om det okkuperte Norge «hvor et forrædersk mindretall 

svælgede i luksus og kvinder»! 

Krig + Erotik = 40 år, så lærte han egenmg 
aldri å snakke flyt-ende nO'rsk. 
Ja hans venner påsto at hans 
norsk Ul og med ble slettere 
med årene. Einar Sch i b -
bye uttrykte det slik i en 
tale på hans 60-årsdag: 

sted, så må mari atter og 
atter forbauses over den lan
ge rekke av kulturpersonlig
heter dette opp-propagander
te hat er rettet mot. Det er 
vel nettopp fo'rdi kvaliteten 
av de forfulgte kunstnere er 
så overveldende at det aldri 
later til å bli slutt på ned
rakkingen. Det kan derfor sy
nes rimelig nok at alle de le
dende teatermalere fant vei
en til den nasjonale beve
gelse. Foruten Zaitzow tellet 

Landsforræder! 
- På din 50-årsdag, Alex

ej, talte du noenlunde godt 
norsk, men det skulle vi ikke 
tro idag. Til din 70-årsdag 
må vi alle sammen lære oss 

svensk bog om norske tilstande un· 
den forhadte krig hvor et forræde· 

risk mindretal svælgede i luksus og 
kvinder. 'russisk. 

Utfattig og venneløs kom den betydelige talenter som 
Dette er den mest erotiske og 
krigsbog der nogensinde er udkommet 

han sammen med noen få Ola C o r n e ,l i u s og Adolf 
andre intellektuelle som had- E g e berg, to kunstnere som 
de unnsloppet bolsjevikenes vi gjerne skulle ha innlem
blodbad, hit til landet i 1918. met i vårt lille portrettgal-

på dansk. 
6,75 

LAGET OBe 
Situasjonen for flyktninge- leri. 

ne var fortvilet, og den skulle 
ikke bli bedre da depresjo- Da Det nye Teater startet i 
nen eiter første verdenskrig 1929 ble Zaitzow knyttet til 

En journalist spu'rte engang la sin klamme hånd over teatret som den ansvarlige 
Erich Maria Rem a r q u e: landet. Disse årene satte mer- for deko'rasjonene. Man må 

- Do you like Americans? keJr på de fleste av oss som vel i noen grad ha lov til å si 
Forfatteren rystet på hO-Il var unge dengang og som at teaterdekorasjonene hadde 

Det er ikke bare i Norge det drives grov spekulasjon med pornografi. 

En dansk leser av vårt blad har sendt oss ovenstående klipp aven annon

se i DAGBLADETS danske broder i ånden EKSTRABLADET, sam-

men med disse linjer: 

det: nettopp da skulle skape oss vært litt av et siedbarn ved 
- No. en start i livet. Uendelig ver- forestillingene. Man så på 
- Perhaps Englishmen? re var det for de fremmede dem som en selvfølgelighet, 
- No. som sto der uten midler og og bare sjelden ble det ofret 

J eg sender Dem vedlagt en I middagsblad: Ekstrabladet. 
lime, men nokså smagløse an- Dette dagblad, som mest brin
nonse fra det danske' efter- ger nøgne piger, sensationer 

og halve usandheder, er dess

- But Frenchmen? forbindelser og med et helt -en linje på dem i avisenes an- skuespilleJre som fremstilte 
- No. utilstrekkelig kjennskap til meldeIser. Det var vel først hans sønner: Tore Fos s og 
- Russians? sproget. . Jens W ang som brøt ut Lauritz L ie d. De siste tind-

No. I FO'r Alexej og hans kame- av denne anonymiteten·rende av ungdom - Lied 
- Germans? rater ble det o en kamp for Det nye Teater åpnet med fant under krigen sin natur-
- No. I rett og slett a overle. ve. Og Hamsuns dramatiske trilogi lige plass i våre nasjonale 
Intervjueren utbrøt erger- I ingen skal fortelle at den var og denne gang var dekora~ rekker hvor han utrettet et 

lig: I ~ett. pe som oppleyet disse sjouene så originale, egenart- uegennyttig og oppofrende 
- But whom in hell do ar VII huske de tnste køer ede 0'9' fenO"slende at de ikke arbeide for fedrelandet. 

you like? av arbeidsløse som slang lot seg ove;se. Zaitzows suk- Etter endel arbeidsomme 
Remarque så på ham og rundt på plasser og gatehjør- sess var uomtvistelig. år ved Det nye Te'ater kom 

svarte enkelt: ner. På kulturfronten var det Vi for vår del synes enda Zaitzow til Nationaltl'!atret 
- I -like my friends. ikke bedre. Ham sun s bedre om den fr~pperende, hvor han fikk et rikt virke-
Nettopp. «Jeg liker mine bitre skildring i «Sult» gjel- stilfulle 'ramme han skapte felt for sine evner. 

venner». Bedre kan det ikke der 90-årenes Kristiania, men om Johan Bo j er s «Bru- Men det var en kunstart 
uttrykkes. Nasjonalitet er u- den var sik~e'rt ikke langt fra tus» og som bidro til at den- som fengslet ham enda mere 
vesentlig. Det finnes gode og å passe på de hårde 20-årene. ne forestilling fremdeles er enn teatret, og det var filmen. 
slette mennesker i alle nasjo- Mot denne bakgrunn utvik- levende i vår erindring. Ufor- Lenge hadde han hatt lyst til 
ner - i etterkrigstiden har vi let Alexejs kunstneriske e;r- I glemmelig var også vår egen å prøve.seg der, men fø~st 
til fulle fått erfare at vårt ner seg. Og som det allhd l Johan H a u g e s mektige' under kngen kom anledmn-
eget folk har altfor mange går - i «normale» tider, ikke tolking av titelrollen og de to (Forts. side 7) 
av sistnevnte kategori. som nå da samfundet er gjen-' 

Vi kom til å tenke på Re- nomsyret av politisk gemen
marques uttalelse da vi for- het - vil talent og kvalitet 
leden under opprydning nlut- bane seg vei på tross av alt. 
selig sto med et bilde av tea- Man begynte å legge merke 
termaler Alexej Z a i t z o w til Zaitzows navn. 
i hånden. Han var russer, men Teat'ret - og senere fil
bedre venn kunne en ikke få. men - øvet en sterk tiltrek~ 
Alle som lærte ham å kjenne ning på den unge landflyk
måtte holde av ham. Man kan tige russer. I sitt eget lane 
vel med adskiHig rett si at ville han kanskje kunne ha 
han, den tidligere keiserlige blitt en fremragende iscene
marineofficer, represente'rte seter og/eller skuespiller. Her 
de beste egenskaper sam er kom han til å konsentrere seg' 
eller var et særkjenne for am dekorasjonene, og meget 
russerne. Han gjorde aldri sna'rt ble man klar over at 
noe særlig forsøk på å akkli- i ham hadde man en teater
matisere seg i den grad at han maler av rang. 

væflre meget udbredt i vide 
kredse. 

Jeg sender Dem dette ud
klip; fordi jeg regner med at 
det vil interessere Dem at 
se, hvor billigt man er i stand 
til at lave penge, også i Deres 
broderland Danmark. 

Annoncen vidner om bililig 
sensationslyst og trang til at 
lave en tid om til det rene 
gangstervælde . a la James 
Bond, således at alle over 
15 år må få lyst til at læse 
bogen. Naturligvis fortæilles 
alt således at det forekommer 
sandfæ'rdigt. 

Jeg tror man skallede læn
ge efter sådanne løO'ne og 
smagløsheder. Pænt sagt får 
man lyst til at smide en bom
be ind i det forlags kontorer, 
der er så lavt at det kan 
udgive sligt. 

Til stor Ulf'redsstillelse for 
mig, var det at læse at bogen 

'knap et par uger efter ud-

I
. givelsen blev beslaglagt, så
ledes at der kun er kommet 
et -'lr eksemplarer ud. Men 
grunden va'r ikke det falske 
historiske billede, nej, det var 

I alle de perverse og ækle af
snit som bogen indeholdt. Ja, 

I såvidt er vi altså også nu i 
: Danmark! Men hovedsagen 
· må vel være at den ikke kom 
: ud. Desverre udgiver dette 
· smudsige fo'rlag en række 
I andre bøger af lignende ka
I rakter, som må betragtes som 
· pletter nå dansk forlagsvirk
Isomhed. 

ville utgi seg for nordmann, La oss stanse opp et øye
men var alltid trofast mot det blikk. Når man ser på den 
han represente'rte: den intel- bølge av hets som dag etter 
lektuelle russiske overklasse dag, år etter år, strømmer 
som gikk under i bolsjevik- mot våre nasjonale kunstne
revolusjonen. Det er sympto- re, og den bevisste, umen
matisk at til tross fo'r at han neskelige, men også tåpelige 
hadde levet her i landet i nedvu1rdering som finner 

Alexej Zaitzow i full sving på filmatelieret. Han overvåket alltId selv I 
den minste detalj 

Med venlig hilsen 

Rob. Lux 
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SIDE' 

Terbovens kommissarvirke -

De årelange russiske flyangrep på Kirkenes kuliminerte med den 

voldsomme bombingen 4. juli 1944, som la omtrent hele by.en i ruiner. 

Bildet er hentet fra boken «Finnmark i flammer» av B. R. Hellesnes 

(Forts. fra side 1.) 

(Kragerø 1950) 

pet til det av såkalte gode 
ndrdmenn, som intet ante om 
avsettelsen. Sammenhengen 
er denne: 

Ved årskiftet 1941-42 sto 
Hitler som seierherre i Eu
ropa, og tyske tropper seiren
de på alile fronter. Og det er 
ikke helt ukjent at mange 
nordmenn har en fenomenal 
evne til å snu kappen etter 
vinden så de til enhver tid 
kan stå på seierherrenes side. 

FOLK OG LAND LØRDAG 13. MAI 1967 

Hva er hemmeligheten 
(Forts. fra side 1.) I Thailand - bortsett fra olje! hetsbyrå 1. septembe>r at 

industrielle storfirmaer an-I Ifølge den sa presidenten for 400 000 mann av deres egne 
fører Standard bortimot 300 «Thailand Oil Company» tropper hadde desertert (til 
utenlandske foretagendeJr, sannheten da han kjølig er- kommunistene). Mens vårt 
men kildene i Thailand blir klærte overfor meg: «Det fin- humbugforheng hindrer ame
ikke nevnt med en linje. Og nes ikke olje i Thailand.» - rikanerne i Vietnam i å få 
i «Moody's» siste utgave Men i mellomtiden måtte vite hvorfO'r de er satt inn 
mangler nå også oppgaver «Year Book» hringe en be- der - nemlig for å sikre 
over alle de andre «Standard riktigelse. Efter at jeg var «Standard Oib-verkene i 
Oil»-bedrifter i det fjerne vendt tilbake fra Thailand i Thailand og Burma - så slip
østen. januar 1966 hadde jeg gjen- per bambusteppet gjennom at 

Håndboken for økonomi, tatte ganger inntrengende det ikke er noen grunn for 
politikk og geografi «State- oppfordret' «Year Book» tE å dem' til å dø for «Standard 
mans Year Book 1966-67», gjøre det, ·og til slutt førte Oil». 
omfattende alle stater, regner vå're bestrebelser også til et Politikerne' i Washington 
opp ane større industrier i resultat. I oktober fikk vi en vrøv,ler om «mennene som 

skrivelse fra forleggeren: «De kjemper for sitt land i junge
thailandske myndigheter har len». Aldri noensinne før har 

påsken var en ny styrkelse av ført opp oljeproduksjonen et plaget folk blitt servert en 
hans stilling fordi den ga ham som hovedindustrL» slik flom av hykleri. Kampen 
påskudd til fortsatt å holde . For å 'vise at det var alvoT skjer ikke for Amerika, men 
ro i landet og hindre opprør. foranlediget «Standard Oil» fO'r «Standard Oil». 
Det så Hitler som det aller gjennom sin mann Rusk pre- Firmaet burde derfor tvin
viktigste. sident Kennedy til å sende ges til å skaffe seg betalte 

Dette gjo'rde seg enda ster- kamptropper i et ant aH av leietropper hvis det vil be
kere gjeldende i februar 1943 2550 mann til Vietnam og holde sin olje i fremmede 
da Terboven Hkk sin knus en- Thailand. Det var i 1961. I land. Alle tegn tyder på at 
de dom i Majavatnsaken. Da året 1962 fulgte 8 100 mann når «Standard Oil» er kom
var det bare hetsen mot ar- og i 1963 5000 mann. Da met så langt at det kan ut
beidstjenesten og påstått fa- Johnson ble president sendte bytte de samlede oljefore
re for uro og opprør som red- han ytterligere 7 000 mann. komster fdr det veldige re
det ham. Men fortsatt ble det dum- servoir på den kinesiske 

stad jernbanebru i Snåsa så 
et troppetog med soldater f'ra 
Finnlandsfronten ble ødelagt. 
Sabotørenes verk ga okku
pasjonsmakten grunn ttl 
drastiske inngrep, og Terbo
ven nyttet øyeblikkelig an
ledningen til å ta det stor
oppgjør med nordmennene 
han lenge hadde ønsket. Det 
skulle bli 'rommelig både i 
konsentrasjonsleirene og and
re steder. Ledice i Tsjekkoslo
vakia var et utmerket ek
sempel. 

Det var i dette spill det dristig hevdet at disse 23 300 Schelf-kyst, så vil dette skje 
Reichskammissar Terboven ble patriotisk i Norge å tale soldater var «rådgivere». under beskyttelse av våre 

manglet ikke tilbud om tje- med dobbelt bunn og to tun- I 1965 begynte man med å tropper i det fjerne østen -
nester og velvillige hjelpere ger og gjøre løgnen til rel,i- eftersende første brigade av med fare for at det fører til 

Han bestemte at 10000 i denne Hd, og fikk endog gion. marineinfanteriet og måtte da verdensk'rig III med Kina. 
nordmenn skulle skytes med skriftlige loyalitetserkilærin- Terboven oppnådde gjen- medgi at det dreiet seg om Toppen av frekkhet er 
en gang som sonoffer for sa- ger i1ra svært gode nordmenn. nom hetsen mot NS å be- soldater. Nyttår 1966 hadde nådd: de SEATO-allierte i 
botasjen, og fikk Hitlers god- Ærgjerrige marxistprælater holde sin stilling så lenge kTli- vi satt inn 184300 mann i Sørøstasia (de ikke:"kjempen
kjennelse på beslutningen, var ingen unntakelse. gen varte, men Quisling og Vietnam for å kjempe og dø de briter) holder på med å 
men med den betingelse at Prestestreiken eller ned- hans regjering hindret ham i fo'l' gode gamle «Standard hjelpe «Standard Oil» på sin 
Quisling også skulle skrive leggeIsen av embetene ble av- å sette iverk den terror og de Oil». 30. juli 1966 fortalte de måte. Skipslast på skipslast 
under. Ut på kvelden kom talt på Skaugum i flere vit- massakrer på nordmenn som offisielle tall om 285000 sol- befordrer de oljen fra bO'I'e
Te>rboven med den ferdige ners nærvær. Streiken var han planla, og hindret at Nor- dater med et tillegg av 50000 hullene til «Standard Oil» og 
ordre til underskrift. Den var Terbovens ide og ble satt ge ble et protektorat i likhet mann fra krigsmarinen i fra «Royal Dutch Shell Com
alt underskrevet av ham iverk etter hans anvisning og med Polen. nærheten av kysten og ferdig pany", som er i britisk 1,e
selv og Hitler. Quisling ba med hans velvillige overvåk- Norge slapp lettere og mer' til innsats. Idag taler man' siddeIse til Vietkong. Bare i 
Støren svare, og han sa tvert ing. Han brukte den som et uskadd gjennom krigsårene inoffisielt om «over 300000» I året 1965 leverte britene 136 
nei, og begrunnet det. Te'r- meget tjenestvillig redskap enn noe annet okkupert eller og det heteT at efter neste skipsladninger olje og annet 
boven fløy opp i raseri, men til å beholde sin stilling i Nor- krigførende land i Europa, ug presidentvalg vil dette tall bli krigsmateriell til havnen i 
Quisling sa at Størens svar geo Den ville han på ingen landet ble dertil utbygget for betydelig øket, og det vil Haiphong, til kommunistene. 
var også hans og sto fast. måte forlate, for det f.an- milliarder til fordel for næ- skatttene også i samme for- Det er grunnen til at US 
Terboven raste og spurte om tes bare en reichskommissar, ringslivet og f'ramtiden. hold. Air Force og krigsmarine ef-
de forstod fø'.}gene av å sette sa han i en spiss disput med Da kapitulasjonen kom ble Og hvo'r:ledes har forbunds- ter ordre fra Washington er 
seg opp mot der Fuhre'r'Sl Himmle'r. det tillyst takke- og freds.- fellene i SEATO «understøt- forbu.dt å bombe denne vik-
underskrevne ordre. Truselen Den morgen det ble kunn- gudstjenester både i by og tet» USA? tige utkastningsplass for 
var klar nok: og overhengen- gjort at biskopene hadde ned- bygd, og folket strømmet til Australia sendte 1400 in- k'rigsmateriell. Og slik opp
de. lagt sine embeter, fikk Ter- kirkene både i glede over fre- fanterister, New Zealand 150 nåt:s det at «fienden» holder 

I løpet av natten lyktes det boven en telefonsamtale med den og i takk fordi landet var artillerister. Og det er alt. det gående. Og mens dor
Quisling og Støren å få for- Hitler li Berlin og ropte i vit- berget gjennom Ragnarok. Eller kanskje likevel ikke? bundsfellen» Storbritannia 
bindelse med Goebbels i tele- ners nærvær: Men istedet for takk og Vi glemte nesten: Britene slik samarbeider med Ho Tshi 
fonen og litt seineJre med Det er opprør i Ndrge! fred ble det p'reket hat og sendte 11 politiinstruktører Minh for å ta livet av amer i-
Himmler, og få klarlagt situa- Hva er skjedd, spurte Hit- hets i de fleste kirker, dom og en p'rofessor i engelsk karrske unge soldater i. Viet
sjonen for dem og de følger ler? og død over landsmenn, og sprog, franskmennene 600 nam, presser president J ohn
det kunne få. De ble kJlar Landets biskoper har ned- bannstrålen rettet mot alle så skolelærere. Filippinene lovet son den tyske bundesregje
over det, og de to formådde lagt sine embeter og kirken ingen kunne kjenne seg trygg i fremtiden 2000 soldater, 'ring til å betale veldige sum
omsj,der å få Hitler til å til-I er iferd med å lage fullt for å bli mistenkt. Frykten, Pakistan og Thailand deltar mer for å støtte den britiske 
bakekalle sin ordre. opprør. Situasjonen er meget terroren og menneskejakten overhodet ikke skjønt USA -valuta. 

Dette var TeJrbovens størs- alvorlig, forklarte Terobven. ble organiseJrt og sluppet løs. nå har 25000 mann stående i 
te og siste planlagte terror- Opprøret må stanses straks, Korsfest, korsfest. Thailand for å forsvare dets DET STORE OLJETYVERI 
aksjon, som ble stanset og av- sa Hitler. Du må bli i landet Og standhaftige i trafik- «integritet» i tilfelle 'røde- I THAILAND 
verget av Quisling og Støren foreløpig og ordne dette. Du I ken har til denne tid trofast kineserne skulle forsøke å Også i Thailand, som an-
under helt dramatiske for- har frie hende'r, men ta kon- røktet hetsen mot nesten og bore efter olje der fra syd- givelig ikke fører krig med 
hold. De 10000 nordmenns takt med Quisling. gjort sitt beste for å holde ha- enden av deres kinesiske noen, står det 25000 mann 
liv ble reddet. Dermed hadde Terboven tet og angsten levende mel- Schelf-kyst. amerikanske tropper. Da jeg 

En kan undre seg over at oppnådd å få utsatt utvis- lom menneskene. Og hvorledes står det til var i Thailand ifjor, fant jeg 
Terboven, som i januar 1942 ningsordren fra Norge, men Biskop Berggrav fullførte i Vietnam? Mens amerika- 15000 amerikanske soldater 
faktisk bile avsatt fra stillin- tenkte minst av alt på å sam- sitt livsverk med «Folkedom- nerne har falt elleJr 'blitt så- der. En talsmann for hæren 
gen som rikskommissar, like- arbeide med Quislingregje- men ove'!' NS» og fikk stor- ret i et utålelig antall for «å forklarte: «Det er ikke inn
vel fikk herje så lenge i N or- ringen. Tvertimot fikk han kors. redde Sør-Vietnam» (for I satstropper, det dreier seg om 
geo Men forklaringen er en- satt igang prestenes hetspro- Quisling og Skancke ble kommunismen), meddelte forkommandoer far kamp
keI. Han fikk stadig fortsette pa,ganda mot Quishng og NS. dømt som landssvikere og samtidig regjeringen i Sør- troppene». Vi lot oss overbe
i stillingen inntil videre hjul- Prestestreiken som kom i skutt. X. Vietnam Scripps-Howard ny- vise: Det var pionerenheter 
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LØRDAG 13. MAI 1967 FOLK OG LAND SIDE 7 

SInå kulturportretter I -- For h forklare dette må I tenke på hvordan det vil gå 
jeg først gå mange år tilbake hvis bolsje:;isI?en seirE;,r. 
i tid.en, svarte han. Det er be- - Det gar Ikke an a sam
givellheter i mitt liv som jeg menligne Norge med Russ-(Forts. fra side 5.) ham rundt: «Men Reidar, 

gen. Det viste seg straks at hvordan kan du få det der 
her hadde man funnet den inn i kameraet?» «Nei, det 
helt ideelle mann for film- kan jeg ikke få», sva'rte foto
dekorasjonene. Ikke så å for- grafen. «Men hvorfor er det 
stå at tidligere dekoratør€ir bygget da?» spurte den be
hadde utført dårlig arbeide, søkende. «Det ,aner da ikke 
tvertimot, men på en måte jeg,» var svaret. 

aU verden skal de der tjene 
til?», knurret han, «det fin
nes ikke en chanse til å få 
dem inn i biLdet». Zaitzow 
førte rolig regissøren bort til 
en trapp litt unna dekolra
sj anen. .« Gå tre trinn opp 
der», sa han til filmmannen 
og rakte ham en vanlig ka
merasøker, «og se på deko
rasjonen i søkeren». Regis
søren så g;orde og utbrøt for
bløffet: «Død og pine, her er 
alt med til siste tomme. Bra
vo Alexej!» 

gjør fortvilete anstrengelser land, sa vi, det som hendte 
for mest mulig å viske ut av derborte kan ikke hende her. 
miI: erindring, men de ligger Zaitzow smilte, et sørgrno
der jo alltid. Hvor nødi~ jeg dig smil. 

var det som om ingen av dem Her innførte Alexej noe 
akkurat passet spesielt for helt nytt. Hver eneste av hans 
filmarbeidet. I film er det ik- dekorasjoner vær fot o g r a
ke nok å lage en første klas- fis k riktige, det ble ikke 
ses dekolrasjon. En av våre bygget en centimeter som var 
venner, en kjent filmkunst- overflødig. 
ner, fortalte et illustrerende En fHmregissør hadde gitt 
eksempel på det. Han avla Alexej frie hender til å bygge 
engang et besøk ute på film- en festsal som han skulle ha 
atelieret på Jar hvor man i en av filmene sine. Da han 
nettopp hadde lagt siste hånd kom ut i atelieret for å be
på en større dekorasjon, en siktige den ferdige dek<Yra
restaurant. Inte'ressert gikk sjon møtte øyet en rekke 
han rundt og kikket på den mektige søyler som øverst var 
og kom til en mektig opp- utstyrt med store dekorative 
bygning som i en spiss raket kapiteler. Mistenksomt kik
opp over dekorasjonen. Noe ket regissøren opp på de for 
tvilende bemerket han til norske filmfoTholdganske 
sjeffotografen som fulgte usedvanlige prydeiser. «Hva i 

vil må jeg ven~e tilbake til - Tro om igjen, sa han, 
dem. La meg derfor i aH kort- det er ;0 mulig at man noyer 
het f(lrtelle at hele min fami- seg med å slå forholdsvis få 
lie ble drept på den mest bes- ihjel, men det er andre me
tialske måte av bolsjevikene, toder, gode bolsjevikiske me
min mor, far og søskenene. toder. Er det bedre å bli gjort 
Jeg valr den eneste av dem fredløse i sitt eget land, «ære
alle som kom fra redslene løse», utplyndrete, stengt ute 
merllivet i behold. Jeg vand- fra aviser, forlag, ja enhver 
ret på mine, ben fra St. Pe- mulighet til å få gitt sin me
tersburg til Norge, og at jeg ning til kjenne så den kan 

Ja, bravo Ælexej. Han var kom frem er mer enn et un- bli hørt? Er den levende død 
blitt mesteren på sitt felt. der. Men ikke alene min fa- bedrE? 
Igjen viste det seg imidlertid milie drepte bolsjevikene, ag-
at hans talent spente enda så alle mine venr.er 0,<4 be
videre, men som på grunn av kjente, kolleg€ir, ja hvert en
de naturlige stengsler som este menneske som ble mis
han, den fremmede, hadde, tenkt for å være i besittelse 
ikke kunne nå frem til full av dannelse og kultur. Vær 
utfoldelse. Hans regitalent sikker på at jeg sluttet 0~'1-' 
manifesterte seg i den frriske om dem som ville forhindre 
og originale barnefilmen «Ti at bolsjevismen skulle bre 
gutter og en jente» som ble seg ytterligere inn over Eu-
den eneste film han kom til å ,ropa. Q u i s l ing er en stolt' 

som anla de stTategiske veier I mine. Men han visste ikke signere. Dette betød ikke at mann og glødende patriot _ 
fra Bangkok til den planlagte hvor Quartar ligger, hvo'rle- han ikke skulle få adskillig han forstår bolsjevismens 
flyplass 100 mil sydover -I des man uttaler det og abso- innflytelse i regiarbeidet. sanne vesen, han forstår den 
og til «Standard Oil»-ve'rke- lutt ikke hvorledes det sta- Det er en offentlig hemmelig- dødelige fare denne gift re
ne 600 mil nordover. J\Utt ves. I en kiosk ved Hotell het at en av etterkrigstLdens presenterer. Intet er rimeli
besøk i Thailand artet seg Erwana kjøpte jeg meg så filmregissører valr helt av- gere enn at jeg er med i den 
som en slags filmkomedie. et kart over Thailand OJ:; fant hengig av ham. Før innspil- bevegelse han har skapt. Han 
Thai-ambassaden i Washing- på dette kart oljefeltene og lingens påbegynnelse måtte er profeten. 
ton og Thai .... handelskamret i raffin€iriene nøyaktig angitt, Zaitzow tegne opp samtlige Med vemod minnes vi disse 
New York hadde meddelt de som ifølge presidenten i kamerainnstillinger som fo-

Zaitzows ord. Nå har små og 
meg at «Standard Oil» og «Thail Oil Company» ikke I rekor,n i filmen. Disse fUl,gte store Kaifaser i 22 å'r spyt-
«Shell» dag!lig pumpet 33 000 eksisterte. .så senere regissøren slavisk. 

tet på sin profet og gjort sitt barrei olje ut av jorden i Samtidig trykket den Som den overveldende ma- beste for å tilsvine hans min-
Thailand og bearbeidet den i «engelsksproglige» Bangkok joritet av de kunstnere som 

ne. Intet er nederdrektig nok raffineriene som var blitt) News en melding fra Burma var med i den nasjonale be- i disse bestrebelser. Sa vi 
on"'rettet av Thai-regjerin- i henhold til hvilken «uten- vegeise var også Zaitzow u-

Kaifas? Denne beryktede yp .. gen for Standard. landske firmaer» i året 1965 hyre enkel og fordringsløs. 
persteprest var formelig et Altså besøkte jeg i Bang- hadde hentet 40 millioner fat Han var aldri så lykkelig som 

o anstendig menneske sammen-kok ministeren farr' mineraler, olje fra burmesisk jord - når han isommermanedene 
herr Vija Sethaput og ba ham del av den kinesiske Schelf- sammen med sin hustru og lignet med de ynkeHge etter

følgere han har fått idag. om opplysning€ir' om Thai- kysts olj€ireservoir. datter befant seg på sitt lille 
Bare se på hva Aftenpostens lands blomstrende oljeindu- beskjedne landsted på sør-

stri. Men den smilende gent- landskysten. Her var han, den utrettelige hetsskribent nr. l 
DE GAULLE VET BESKJED er i stand til å prestere. «En lem an fortrulte meg at hæren tidlig€ire marineløytnant, rik-

Il h 'k o sinnsyk voldsmann» kalte stelte med dette. Følgelig be- President de Gau e ar l - tig i sitt ess nar han kunne 
• o l o han nylig den hvis skorem ga jeg meg til krigsministe- ke veket tilbake for a utta e tumle seg i sjekte og robat. 

riet. Med der meddelte en fet seg meget skarpt mot «Stan- Noen få hundre kroner var han ikke er vevdig til å løse. 
t h fl ' ff' dard Ol'ls» ol]'e-«politikk» i l" h l Hva skal så vi på vår side og mege ø 19 o Iser meg van 19V1S e e sommerens kalle hetsskribenten ? Vi har 

at utemiksdepartementets Vietnam. Han kjenner stillin- kapital - sjøen og jorden ga 
i pennen et ord som får det Protokolavdeling hadde tatt gen der, han vet at det viet- den lille familie det vesent-

, ovennevnte invektiv til å vir-fra ham ansva'ret for oljen. namesiske folk ikke har noen ligste av hva den trengte. 
o dd ke som det reneste kjelenavn, Denne erklæring var egent- interesse av a la seg «'re' e Hva var hans beveggrunne 

men vi far vel beherske oss. Eg ikke engang latterlig len- fra kommunismen». for å slutte seg til det nasjo-
ger, den var idiotisk. Pro- De Gaulle rådeir USA til å nale parti nålf etter alle sole- THbak~ til samtalen' hin 
tokollavdelingen i Thailand forlate Vietnam. Da amatør- merker å dømme det ville vå'rdag. 
har nemlig nøyaktig samme 'diplomatene i USA svarte at ha v;:prt langt mere lønnsomt - Jeg er pro-tysk fordi jeg 
oppgaver som overalt ellers i de måtte «stå fast for våre å være med jøssingene som er antibolsjevik av hele mitt 
verden. venner», sa de. Gaulle: «En så trutt la sten til byrden hjerte, fortsatte Zaitzow. Jeg 

Tilbake til bergverksminis- nasjon har ingen venner, ba- for dem som slet seg ut i den er imidlertid fullstendig klar 
teren med anmodning om dog 're interesser». Han va'r for indre opprivende kamp mot over at de fleste av mine 
å si meg sannheten. Han for- høflig til å betone at de «a- okkupa;ltene, jøssingene som kampfeller i bevegelsen ser 
midlet et møte med presi- merikanske interesser» var på en cildeles utrolig måte annerledes på det. 

- Alexej var brit 31. mars 
1896. 

Fangenskapet på Ilebu .f~a 
hans helse et avgjørende 
knekk. Vi glemmer aldri 
hvordan han så ut etter en 
av de rå og hensynsløse 
«straffeeksersiser». Utsultet 
og elendig, nærmere halvt 
hundre år som han da var, 
ble den for meget for ham. 
Etterpå var det nærmest et 
spørsmål om tid når han 

skulle bukke under. 
En stor sørgeskare var for

samlet i St. Nikolai-kapellet 
i Prestenes kirke for å høre 
abbed The r a p o n tale ved 
hans båre. Vi gjengir noen få 
avsnitt av abbedens tale: 

«Alexej Michailowitsch 
Zaitzow var en kunstner, 
kunstner i beste forstand. 
Han levet i kunsten og for 
kunsten. Hans hånd var i be
sittelse av evnen til skapende 
kunst. Han var benådet med 
talent til å forme det som 
inger, fOI1m hacJ"GE' og JleVe 
det op~ "1 det skjmme og 
harmo'1,'"ke El. så sterk 
kuns:n,:!01s];: natur som Alex
ej lVIichailowitsch var i ordets 
egentligste forstand en per
sonlighet og et karaktermen
neske. Hans vesen hadde 
preg og stil. Kanskje ble han 
ikke forstå~t av alle, for ha:, 
var russer, russ eir i beste 
egenskap. Også i det frem
mede følte han seg ansvarlig 
bundet til sitt fedreland. Det 
var for ham en bekjennelse til 
troskap, og for denne tro
skaps sk:} Id har han lidd. 

I denne lidenskap kom 
hans pelrsonlighets adel Ul ut
trykk, og denne hans karak
tersk.;ønnhet strålte fremfor 
alt ut over hans familie. 

Et edelt menneske er gått 
fra oss til den evige fred.» 

Relator 
denten for «ThaHand Oil «Standard Oils», og at hver- beviste sin «patriotisme» ved - Vi vil ikke ha tyskerne 
Company»: «Denne herre ser ken «Standard Oil» eller USA på alle slags vis å bekjempe, her, sa vi. Vi er med i NS 
alt, vet alt og sier alt som har hadde venner i de del€ir av ikke okkupantene, men sine fordi vi ikke ser noen annen 
med olje å gjø:re.» Imidle1rti,d verden. Han tilføyet: «De egne lanJdsmenn? H·an så jo utvei til å forsvare våre na- #-#,.....,...,.##'#.,. ..... ".,...,.~ 
var «denne herre» den mest forente Stater burde trekke at pr'estene «nedla sine em- sjonale interesser i den situa
komiske løgner av dem alle./ aUe de militære enheter ut beden, at lærerne «streiket» sjon som er oppstått. A kane 
Med absolutt alvorlig ansikt av Vietnam. De forente Sta- og at det ble laget all slags oss «nazister» er først og 
hevdet han: tDet finnes jo ter er ansvarlig fair' krigen, fadig tulliball som tjente flremst det rene vanvidd, men 
slett ingen olje i Thailand.» det ga foranledningen til u- tyskernes interesser og intet naturligvis er det også en 
- «Og hva fyller dere da bi- lykken. Man skal ikke gjøre anilet. djevelsk beregnet propagan
lene deres og de militære kjø- seg nO,e håp om at Asias folk Under en spasertur en vak- da fra venstreradikalt hold. 
retøyer med?» spulrte jeg. - vil underkaste seg lovene til I ker vårdag 1944 spurte vi - Nettopp, sa Zaitzow, det 
«Vi fåJr det fra Quartar» jlremmede som kommer over ham like ut hvorfor han var I er den bols; eviske ånd som 

KRISTNE VENNER 
Har du lyst til l treffe gamle ven
ner i et lpent miljø? - Kr;JI",. 
Venner møtes den f.este fredag 
hver mlned i Collettsgate ..(3. Etter 
en tale er det bevertning og aD
ledning til selskapelig samver. 

Møtetid kl. 19.30. 
svarte han med dypt alvorlig Oseanet.>, med oss. står bak. Jeg orker ikke å ____ , ____ , _____ , ___ _ 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 13. MAI 1967 

For nn;:dommen - 'J7~i;':;~P;;;'~ ~"" 
(ForIS. fra side 4) nytteIse av atomkra,ften, hVl .. ~_1 A~-U ti: 1/~L. .1J,.-1. 

len» skal defor uttale seg om ket de lks:e kan ga med pa. ,~ ~ . 
et juridisk folkerettslig spørs- Det som atomgigantene til- .---=-~. ... . u, ...... _ .......... 4 ...... a... • ::::. • 

. - ,. - _.. - - - - ,_.. - . -~ . 
mål. Da imidlørtid «domsto- sikter, er å ha monopol på 
len» er ensidig politisk ~am- kjernefysiske våpen, far å 
mensatt, og medlemmene i terrorisere oss til å være Jy- GENERALMAJOR 
«domstolen»s «Jury» på for- dige nikkedukker. De skal LJUNGBERG, 

denne hadde svart at «det I nrophet without Honour.» 
der kan du trygt skrive.» Boken er anmeldt av William 

hånd har inntatt et kla'rt med andre ord slutte avtaler best kjent som Nygaardsvolds 
partistandpunkt, for Viet- over hodet på oss, uten at vi forsvarsministetr i 1940, er 
cong og Nord-Vietnam, mot selv kan bestemme vå'I' frem- død 83 år gammel. Hendel
USA, finner vi at «dommen» tidi.ge skjebne. ,sene i 1940 rammet naturlig
med stor sannsynlighet er Dette er ikke noe nytt for vis denne ærekjære offiser 
falt på forhånd. Vi finner det europeiske stater, lignende hårdt - og efter vår mening 
meget beklagelig at rådets avtale ble undertegnet på også urettferdig. Og vi halr 
medlemmer prøver å ikle sin Jalta. lov til å ha en mening om 

Nå er også denne omstrid- L. Pierce, som . berømmer 
te mann borte og han kan den som et viktig verk til 
ikke lenger fortelle sine fremme av sannheten. Han 
landsmenn hva som er sann- er mindre fO'rnøyet med den 
heten. Som Ruge har han tvskfiendtlighet og «antina-
tatt den med seg i giraven. zisme» som han påstår pre-

* ger boken. Ellers bringer 

politiske oppfatning en viss Det som atommaktene lu- Ljungberg, fordi vi kjenner ET NYTT NUMMER AV 
juridisk relevans, og på den rer på, er å dele verden mel- ham godt fra hans tid som FRIHUG 
måten kriminalisere sine po- lom seg og ha oss i sin hule lærer på Krigsskolen. Han er kommet, og det er som 
litiske motstandere.» hånd. De tilsikter å diktere I var uten. sammenligning den alltid godt og innholdsrikt. 

Dette er vel og bra og na- oss i ett og alt i kraft av sine mest populære lærer og en Vi noterer oss bl. a. en lenge
turligvis helt riktig, det er atomvåpen. Vi kan i dette til-, gentleman i all sin fe'I'd. re, interessant artikkel av 
omtrent ord for annet hva felle tale om nyimperialisme, I Ljungbergs feil. :rar hans bladets redaktør Erling Seim 
en kunne si om den Nurn- og våre utsikter er ikke lyse. overveldende lOJalItet. Han om biskop Berggravs «Folke-
berg«domstob som i sin tid M. var en krigsskolekamerat av dommen». Vi anbefaler våre 
ikke bare dreven lek med major Kjelstrup og majoren lesere å abonnere på dette 
disse spørsmål, men som i FOLK OG LAND for halv pris fortalte oss engang at han gode blad, som så uredd halr 
kraft av de avsagte «dommer» hadde skrevet en artikkel om gått inn for å drøfte offent-Ved et rent tilfelle kjøpte 9 
tok livet av hele det tyske jeg nr. 9 av FOLK OG . april og den manglende Eg okkupasjonstiden med 
lederskikt. Hvorfor godkJ'en- L mobiliseiring m. v. I denne innlegg og synspunkter ogsa' AND, som jeg aldri hadde ner de konservative studen- f fremholdt han at når Ljung- fra den part som ellers aldri sett ør og så dumper jeg b ter denne Nurnbetrg«dom- erg ikke drev gjennom mo- kommer tilorde. midt opp i starten aven ny b'l' men» 'mens de protesterer llseringen ved hjelp av et spalte «For ungdommen». k b' , når en vil anvende samme a mettspørsmal, så var det * 

Det latør til å bli noe midt i ' praksis overfor en av Nu'rn- pa grunn av lojalitet mot 30 % AV KONSENTRA-blinken for nasjonal ungdom berg«dommerne»? kong Haakon, hvis adjutant SJONSLEIRRASJONEN 
som ikke finner seg tilrette 

Er det ikke aktuelt Jenger? han hadde vært, og som ikke i de gamle partibåsene og alt k 
Ikke rettere enn J' eg vet, så d øns et mobiJlisering. Kjels-·et intetsigende politiske 
sitter det til alle anstendige pjatt. trup hadde forelagt Ljung-
menneskers store skam frem- berg alrtiklen på forhånd, og Vi vil ha noe å tro på og 
deles et offer fra Nurnberg noe å kjempe fOT og vi vender 
i Spandaufengslet: Rudolf ryggen til våre fedres dvaske 
Hess, en hedersmann som ef- unnfallenhet. 
ter å ha satt sitt liv på spill Hva er det vi fores med Sovjetsoldat-
i et mislykket fo'rsøk på å idag? Bud og overbud når det (F I f 'd 4) 
skape fred i Europa og verden gjelder hjelp til alle slags or s . . ra Sl e. . 
ble dømt medskyldig i å ha kannibaler, likhetsjageri og i tys~er~e med. en I?arafmlam
satt igang en angrepskrig - nivellering. Forakt for vår pe l handen Inn l soverurn
en både før og siden helt' nasjonale egenart og d rk 1- met. «- Jasa, du har væ,rt 
ukjent forbrvtelse. Men ingen se av fremmede gud~ri ~u~st borte fra kvalrteret. i ~ele 
grupuetl' i Studentersamfun- og musikk. natt», sa han og før Jeg fIkk 

For 20 år siden, 29. mars 
1947, ble rasjoneringskort nr. 
100 siden krigens begynnelse 
utdelt til tyskerne. Med den
ne tildeling ble lavmållet i 
levnetsmiddeltildeIing nådd i 
Tyskland, den lå faktisk på 
30 pst. av de fastsatte rasjo
ner i konsentrasjonslei'rene. 
Jubileumskortene tildel te 
hver norma:lforbruker for fi
re uker 600 gr. kjøtt, 200 gr. 
fett, 6000 gir. brød, 625 gr. 
sukker og 62,5 gr. ost. 

det, hverken de denne gang Vi vil noe annet og n summet meg ga han meg et 
protesterende konservative mere. Og vi håper at «F~~! kraftig slag i a!lsiktet. N.u NY INNSAMLING TIL 
eller de antiprotesterende ungdommen» kan hjelpe oss 0v:erlot ha~ parafmlampen tIl WIESENTHAL 
venstretradikale hever sin å finne frem til oss ·selv. mm medhjelper Suren, s.om Simon Wiesenthal, jøden i 
røst til protest mot umen- La gå at veien til en bedre ~adde ledsaget !yskeren m!l \Vien som leder «nazijakten» 
neskdigheten. fremtid er smal og stenet. l vær~lset,. og ~a slo h~n tIl via de såkalte jødiske do-

Den over sytti år gamle Det er dog bedre a' g' d. meg pan" l ansIktet og l ma- kumentasjonssentrum, er ik-
h f aen J ' . 'd d k b'll' mann, som ar sittet engs- enn den brede vei til nasjonal :ren. e~'p~ mm Sl e. tur e e l 19 i drift. Han må fak-

let si.den 1941 skal få råtne i utslettelse i den venstreradi- Ikke sla 19.1:n, d.et VIlle ha tisk gjøre seg et bra leve
motstandernes fengsel uten kaIe menneskegrøt. forværret. sltuasJ.onen, som br?d av virksomheten, og så 
at en røst hevetl' seg i Stu- Jeg har ikke så stor gtreie var alvorlIg nok. lIkeve1. Han rna odet da innsamlinge~ til 
dentersamfundet eller noe på det FOLK OG LAND e1- var. her~e og Jeg bare, en for a kunne holde det gaen
annet sted i den forhyklede lers står for. Det stemmer io fattIg kngsf~nge, som matte I d~. Innsam~ingen skjer til det 
norske verden. ikke rart med det vi er blitt adlyd,e ham l ett og al,t. Jeg sak~lte Wlesenthal-fond og 

E.N. flasket opp med på skolen og ~orholdt meg taus og matte ta s?eslel~ nede'rlenderne er flit
ellers men det har vi io alle Imot slag efter slag, ganske tlge bIdragsytere. Ved siste 
sam~en hatt en følelse a· vOIldsomme sl~g. Flere kame- oppfordring kom det omgå-I 
ikke riktig stemte. Så argu~ ratetr sto omkrmg, men .uten å ende en halv million kroner 
mentene f'ra det hOild er san- foreta seg noe en:r Sl noe- fra Nederland. Det er også 
nelig verd å ta med seg g' somhelst. De turde Ikke blan- nederlenderne som har be-

Europas skjebne 

Det har i den senere tid 
vært drevet forhandlingeir 
som vil sikre dagens atom
makter monopol på å frem
stille atomvåpen og utnytte 
atomkrefter i sin alminnelig
het. Norge, som den mario
nettestat vi er, har e'rklært 
oss villige Hl å fraskdve oss 
enhver befatning med atom
våpen. Men .Jet el' andre l ar-l el 
sOim ser lenger frem i tidell 
og aner farc:n i denne under
tegl1plse aven atomsperl'e
avtale De bar resonnert som 
så, at avtalen kan kom",E! til 

Tegn meg sOim abonne~t ~1 de seg opp i skjermydselen. riket Wiesenthal med en dok
FOLK OG LAND for et halvt Jeg f~lte meg sk,am full , dels to'rgrad. 
år (til halv pris siden jeg er over oa ha overtradt forbud~t 
skoleelev). Liker ie!2' bladet mot a være ute lenger enn tIl 
skal jeg også anbefal~ det til kl. 12,. d~ls ved de~ ydmy~ 
mine venner og kameratf'f gende l a skulle fa en sa 

Gymnasi~~t voldsom irettesettelse uten å 
tmde ta igjen. Så hendte noe 

~.o-~.o-#.o-.o-~~ ganske uventet. Den tyske 
Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 
Hansteensgl. 2 

Tlf. 4475 54 

gefreiteren, som så fryktelig 
sint ut truet meg med ut
spilte fingre og sa «Du sl{al 
nok forsvinne herfra» og der
med ga han meg et spark i 

* 
«NATIONAL SOCIALIST 
WORLD», 

å omfatte også fredelig ut-.ø-<; ...... ~#-O"""'''''''t:N>~...:N~<>-O'''''''...,.. enden og forsvant. 

det store og fornemme tids
skrift som utgis av The 
World Union of National 
Socialists med hovedkvarter 
i USA, er kommet med sitt 
nummer 3. Av spesiell inte
resse for nolrske lesere er 
en lengere anmeldelse av 
Ralph Hewins' «Quisling 

heftet bl. a. et utdrag av 
Gottfried FedeTs brosjyre 
om pa'rtiprogrammets 25 
punkter, en artikkel «Docu
ments on the first World War 
from the research files of the 
World Union of National 
Socialists», en artikkel av 
«Erik og E. Paluen, oversatt 
fra en gammel utgave av 
«Das Reich» med tittel «I 
come to liberate Europe», 
en artikkel av Savitri Devi 
«Gold in the Furnace» m. v. 

* 
AV ANDRE PUBLIKA
SJONER 
har redaksjonen mottatt et 
nytt bind fra Studieselskapet 
Samfunn og næringsliv «Dis
trikt og sentrum. Veier og 
avveier i distriktspolitikken» 
og «Camping-journal - tids
sk'I'ift for caravan og cam
ping» nr. '. 2 for april. Tids
skriftet som byr på meget av 
interesse for campinginteres
serte utgis av H. Møller & Co. 

* 
Arkitekl 

HUSTAD 
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 
Telefon 5561 29 - Oslo 

Vas k, m a I ing, 

t a p e tse r ing, 

mønstermaling 

RIMELIG 

1. KLASSES FAGMANN 

- Telefon 265530 -

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag ttl 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdeø 
kontorene stengt. 

Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet etter forut
gående avtale. 

Abonnementspriser : 
Kr. 40,- pr. år, kr. 20,
pr. halvår i Skandinavia 
Utlandet kr. 25,- pr. halv
år. I nøytralt omsla, in
nenlands : Kr. 50.- pr. Ar, 

kr. 25,- pr. halvAr. 

Løssalg kr. 1,-. 

Bruk postgironr: 18450. 

utgiver AlS 1'olk og Land 

Viking Boktrykkeri 
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