
NR. 11 - 16. ARG ANG 

Ny svindel omkring gull«red
ningen» i 1940 

Nå må våre såkalte samtidshistorikere kunne forklare hvor
for gullflukten begynte alt 2. april 1940 eller før. 

OG 
LØRDAG 27. MAI 1967 LØSSALG 1 KRONE 

Fhv. rektor C. B. WAAGE: 

«Brev til en gammel venn som hl~ NS» 
Under denne overskrift stand til fienden»? for~ikke 

skriver Alf Larsen i Farmanc å snakke om den nu glemte· 
nr. 10 1967: «nasjonale. holdning». 

«Jeg vil ikke skjule for dir Videre skriver Alf Larsen: 
at jeg ikke kan komme dig Jeg har opplevet Quisling-
eller de gamle NS-folk ti styret og NS-regimet, da hele 
undsetning med en posith: vår administrasjon ble slått i 
anmeldelse av Hewins bok stykker, alle embedsmenn 
Skulle jeg skrive om den vil· kastet ut av sine stillinger, 
le det bli under tittelen Set lærere og p'rester 9g ung-
fra månen, og artikkelen ville domsorganisasjoner forsøkt 
~li så hard at jeg kvie';:" mer ensrettet, kort sagt hele sam-
for å skrive den av hensyn tr funnet omstøpt efter Vidkun 
g'amle venner fra NS-flok· Quislings firkantede hode og 
ken». - forvirrede ideeir. Og alt dette 

Dette var for så vidt pent på meget få unntagelser nær 
tenkt av Alf Larsen. Vi få - ved hjelp av den verste 
se å leve videre uten Ham bande av udue:ligheter som 
anmeldelse av Hewins. Al vel noensinne har prøvet seg 
Larsen har spart seg fO'r er på noe slikt. Og alt med vold 
'dnkig jobb. Hewins bok er i Urak/et på Iløme: ALf Larsen og makt. Og a,lt mot et folks 
::len grad tuftet på dokumen- overveldende flertal1.» 
taris~e fakta fra h~storien at ganger ble jeg reddet av NS-I - Men, h~or va~ dette fler
d.en Ikke. er lett a hans~es folk som jeg hadde oppført I tall.da det g.Jal?t a sette No~-
'ned. DerImot kan man skrIve meg menneskelig mob.*) ge Istand tIl a forsvare sm 

pel detaljisere triste erind- Så koker Alf La'rsen over proklamerte «fullkomne nøy-
rundt omkring og fO'r eksem-l den 3. sept. 1939 regjerings-

ringsbilleder av dels. «dum- igjen: «Det var et terrorregi- tralitet» og derved hindre 9. 
I me» og dels kobraaktlg'e NS- me Quisling innførte, ~angt april og de logiske følger? 

'''~~~''tJrø;lt:es tlert ./)er!iT~me~tge guttft.uklen i~pr(lSSenJ men mgen sknver medlemme'r på l'jøme under I verre~ enn tYStærne ville ha Tenker da i.i-.ke Tenkeren på 
. om flukten før 9. april 1940 okkupasjonen. - «Han (en gjort det. De hadde vært nødt årsak og virkning? På den 

SJØFARTSTIDENDE har direktør Kr. Gleditsch ved 
en nesten makaber interesse Norges Geografiske Oppmå
for det nO'rske gullet som ble ling ordet i NIORGENPOS
så mirakuløst «reddet» ut av TEN og slo fast at det var en 
,landet under den tyske be- ren fabel dette med «Alfhild 
settelsen i aprildagene i 1940. lI». For, som han sa «Ingen 
Tidligere har det bragt en enkei:t båt, enn si nskeskøyte, 
lang artikkel om. jernbane-I bragte «gullet fra Norges 
transporten av det gullet sonl . Bank» til England.» Han 
skulle «reddes» ut av NO'rge' fortsatte: 
og nylig leste vi i bladet en I 
notis orm bevaring av «gUll-I 
båten». Det dreier seg da om I 
«Ailfhild lI» som i henhold til 
notisen «under krigen førte 
gullet fra ~ orges Bank til I 
England.» Det· er sør .. Trøn-.\ 
delag Fiskarlag som ha'l' fått 
den geniale ide å overføre 
båten til «et museum som kan 
bevare den for ettertiden.» 

Noen dager senere grep 

2. Av Norges Banks gullbehold
ning ble omtrent en sjettedel 
sendt med britiske krigsskip til 
England fra Andaisnes før dette 
sted ble evakuert. Halvparten ble 
sendt til Tromsø med krysseren 
«Glasgow» som tok Kongen og \ 
Regjeringen fra Molde til Trom- ' 
S0. Herfra gikk den videre på 
britisk krigsskip til England.! 
Den siste tredjedelen ble først 

NS-ordfører) hadde imidler- til å beholde den gamle admi- majestetiske Wold som fulg
ti.d en sadistisk kone so.m nistrasjon i alt vesentlig iall- te? - Til Alf Larsens oven
gJorde meget ondt, hun tll- fal!», skriVE'r A. L. - Men hva stående uriktige bemerknin
lot seg bl. a. å undersøke våre hadde vestmaktene og den ger kunne man svare at dette 
pakker på ruteb~ssen». norske emigrantregjering un- er galt. Men da det er skrevet 

Det mørke bIllede hadde der Churchill sagt til slik «bi- i Farmand og Alf Larsen -
dog lysere trekk: - «'TIre gan- er det nødvendig å fremholde 
ger fikk dette pakk utstedt *) Se Achthon Aalls inserat i de faktiske forhold. 
arrestordre på meg, og tre Farmand nr. 16 og nr. 17 - 1967. (Forts. side 6) 

tatt nordover med DIS «Driva», 
etter at denne ble bombet, ble 
denne siste tredjedelen fraktet 
på fiskeskøyter. 

3. I denne skøytetransporten 
deltok ialt syv skøyter, fem fra 
Gimnes til Titran på Frøya, to 
større skøyter, deriblant «Alf· 
hild Il» fra Frøya til Tromsø, 
hvorfra også denne tredjedelen 
ble ført med britisk krigsskip til 
England. 

4. Ingen skøyte gikk med gull 
til England. 
Siden det norske gullet 

fremdeles befinner seg uten
for landets grenser, forvaret 
i Fort Knox i den utstrekning 
det fremdeles el<::sisterer da, 
så er det kanskje ikke så me
get å juble over at det ble 
«reddet» dengang. Og sl{ulle 
noen b8t ha soesie 1,1 honnør 
i den forbindelse, så måtte 
det bli en b<~t som hY'agt~ r~<;
tf'ne av gullet VE:I:t tilbal~e 
til Norpe. 

Ellers er det en ;:um.en si ne 
(Fort.r. .ride 7) 
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Vi har mottagit Edert brev av den 16 maj. Till svar 
får vi meddela, att cI;ø; .f.lesta av vdra fartyg på linjen 
Sverige - U.S.A. e~~~ fore 9 april 1940 gick in till 
Bergen for att lasta guld. Dessa fartyg, som alla var 
p~ 6000 - 1500ton d.v. var "Glimmaren", "Goonawarra", 
flHam.m!lren", "Innaren" , uTemrlaren" och "Vingaren ".. Aven 
fartyg tillhorande Svenska Amerika Linien anlopta fergen 
ett flertal ~dn6er. 
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SIDE 2 

Fornuttig japansk torslag om, 
atomsperreavtale 

Som Lyng også burde gå inn for istedenfor å være «ja
mann» for supennaktene 

FOLK OG LAND LØRDAG 27. MAI 196'i 

Spania Sannheten om Oradour 
Reportasje fra 

Men løgnene fortsetter i pressen fordi «folk vil det skal 
Vi sitter i salongen på et være slik» 

hoteLl i Spania en hel sverm 
med mennesker fra forskjel-
lige nasjoner, prater, drikker Aldri før har det vært løyet soldater opp. Maquisarden og 

Vi har tidligere ved flere få dem med på en felles f,ront og har det hyggelig. Post- så meget i verden som efter' sivilbefolkningen :lllyktet inn 
anledninger vætrt inne på den mot den amerikansk-russiske mannen kommer med dagens den annen verdenskrig. Også i kirken, som var ombygget 
uhyre farlige atomsperreav- nykolonialisme som truer ik- post. Det er massevis brev og hos oss notrdboer, som egent- til festning. Her var det stab
tale som de to supermakter ke baTe Europa, men hele haugevis med aviser fra alle lig hadde lælrt at sannheten let opp {llassevis av ammuni
USA og Sovjetsamveldet for- verden. verdens land og på alle språk. er grunnlaget vi lever på, sjon og våpen. Tyskerne var 
søker å pådytte verden som Japanerne skal efter hva I avishaugen ligger også gled den raffinerte løgn ned imidlertid for traske. De var 
en fortsettelse av verdensde- det forlyder ha satt opp føl- «Dagbladet» fra Oslo, som som varmt hvetebrød. inne i kirken før dørene kun
lingsavtalen i Jalta. gende krav som vi gir vår med kjempeoverskrifter på Aldri før har løgnen hatt ne lukkes. Tyskerne ~å da den 

I den fotrm disse makter vil uforbeholdne tilslutning for- første side forteller om de så lange ben. TV, kringkas- mishandlede kam:r:at (;este
ha avtalen er den forøvrig di de virkelig kan løse atom- fryktelige studentdemonstra- ting og pressen har stått uav- ne ,av ham). De sa ogsa am
noe gedigent sludder, fordi de bombeproblemet: sjoner i Madrid. brutt i Iløgnens tj-eneste, men munisjonen og våpnene. Og 
to makter ikke lenger har noe 1. Atomvåpenmaktene skal Sekretæren som sorterer nu smuldrer den langsomt dette var grunnen til at tys
monopol på atomvåpen. Det forplikte seg til innsktrenk- posten, som taler og leser alle opp. Både den ene og den kerne massakrerte alle de 
er tilstrekkelig å nevne at ninger på atomvåpenområdet sprog står med, «Dagbladet» annen som «var med på det» kunne finne.» 
England, Frankrike og Kina eller til effektive forholdsreg- og rister uforstående på ho- vil ikke lenger tie stille. De I Waffen-SS vatr det 
hwr slike våpen idag. Men ler på avrustningsområdet. det. Naturligvis har vi lest vil ha ren samvittighet når strengt forbudt å skyte fan
rent bortsett fra det, så løser Det er ikke tilstrekkeli~ at om dette i spanske aviser at Vårherre krever regnskap. ger uten rettergang. Den 
avtalen naturligvis heller ik- det antydes noe slikt i mn'" endel agitatorer fotrsøker å Og slik kom da også sann- kommanderende tyske offiser 
ke menneskehetens problem ledningen til avtalen. sp>re misnøye og skape uro heten om OradouT ut. under hendelsen het Dick-
med den dødsens farlige a- blant studentene. Naturligvis . Eventyrhistorikerne (og mann. Han ble stillet f~r tysk 
tombombe som Roosevelt og 2. Atomvåpenmakt'ene skal er «Dagbladeb>s reportasje dem kjenner vi også i Norge) krigsrett, og vallgte fndøden 
hans efterfølger Truman (og bindende erklære at de tek- sterkt overdrevet, og selvføl.; forteller følgende: Tyskerne i kamp. Han falt i et straffe
ikke Hitler!) skapte. nolo giske erfaringer de skaf- gelig er «Dagbiladeb> på stu- rykket inn, sperret befolk- kompani i Notrmandi. Den 

Det er ikke rart at land fer seg ved forsøksspreng- dentenes side mot landets lov- ningen inne i kirker og slak- mishandlede, forbrente og 
med en fornuftig utenriksle- ninger skal stå til fri for- lige styre. I slike øyeblikk er tet den så ned av ren mord- drepte tyske offiser var kom
deIse (i motsetning til ja- føyning for alle interesserte det pinlig å være nordmann lyst. «Det var en Waffen-SS- mandøren for 3: par:~erba
landet Norge) setter seg på stater. selv om man er helt uskyldig. forbrytelse av godt merke. taljon «D.F.», maJor ~ampfe. 
bakbena. Hittil har vi jo i 3. Overvåkingen av sperre- Selv folk av andre nasjoner Disse banditter!» Interessant er det a notere 
pI'essen så å si utelukkende avtalen skal ikke batre ut- er helt uforstående når det Hva er så sannheten? Det at selv om sannheten om Ora-
fått høre at det er de onde og strekke seg til ikke-atomvå- byttes aviser. I er best å la «fienden» selv douI' har kommet frem ved 
revanchelystne tyskerne som penmaktene, men også til den H f kl. alltid fortelle den: en franskmann flere anledninger, så lyver 
lager vanskeligheter for den fredelige del av atomvåpen- vor or. s a VI '. opp- som var med på det, men verdenspressen uhindret vi
ftremtidige verdensfred igjen maktenes atomenergiutnyt-I kaste oss til ddom~kkere ~ :.dtre~ som ved et tilfelle kom leven- dere. En redaktør som hører 
(den vi ble så velsignet med telse. 's~ke~? Var· et lee e a. de fu<a det. Han forteller sann- til efterkrigsti:dens mest kjen-
i J945!). Saken forholder seg _I VI ielde for egen dør, før VI heten i «Rivarol» nr. 707 for te,' svatrte efter at han ha{lde-·'·------
imidlertid noe annerledes. 4. Utredelses~lausulen skal feier for an~res? .La oss tenke 20. juli 1964, side 15: lest dokumentene om Ora-
Både Frank~ike og Kina har formuleres slIk at a.vtalepart- oss at Mad~1:d-avlsene be.gyn- «En høy tysk offiser fallt i dour: «Jeg kan da ikke øde-
sagt blankt nei, og for tiden nerne efter fem ars forløp te med. k]empeoversknftetr, våre hender (Maquisardens). legge avisen min. Folk vil at 
reiser en japansk delegasjon I innenfor rammen aven fel- f. eks. slIk:. «100000 .mennes- Vi bragte ham til1 Markeds- det skal være slik, og da er 
i reg;eringsoppdrag lrundt til les «overprøvingskonfe,ranse» ker uskyldIg dømt li. Norge» plassen, hvor han ble frykte- løgn sannhet for meg!» 
forskjellige regjeringer for å kan trekke seg ut av avtalen. - «48 nor~enn skutt og lig mishandlet og torturert. Mitt spørsmål: Hva står det 

Vi synes denne gamle karikaturen fra det tyske uk,ebladet «Das Reich» 

passer også til dagens situasjon. Den viser USA's Roosevelt som sier 
«1 come to liberate Europe» (Jeg kommer for å befri Europa) 

myrde~ ulovl.lg efter lover (Han skulle brennes levende). i det 8. bud? 
m7d tilbakeVIrkende k.raft». Tilslutt brøt fangen død sam
Sh~ - k~nne ~verskr~fte.ne Plutselig dukket tyske 
sknves l uendelIge vanas]o- men. Ivar Hjort Svendsen 

ner, for vi mangler slettes -------------------------
ikke sensasjoner. Men da 
skulle det vel bli dementier 
i den nydemokratiske leir! 

Nu må forresten ingen tro 
at ikke sannheten om det 
norske «rettsoppgjør» er 
kjent i utlandet. Det er langt 
bedre kjent der enn her 
hjemme, fordi der tør man tro 
på sannheten. Det finnes ikke 
mange som tror på en slik 
skrøne, at man kan lreise til 
et annet land og bestille en 
arme til revolusjon i sitt eget 
land, når dette annet land er 
i krig med hel.e verden. Det 
er bare i Norge man kan få 
innbilt folk slikt. 

En annen ting er: I Norge 
er det 6 patrtier. Hva har disse 
partier gjort som !ikke Spa
nia med sitt ene parti har 
gjort mange ganger bedre? 
Der er arbeidstempoet, ar
beidsgleden, humøret og sam
hørigheten mang,e ganger 
bedre enn her i landet, hvor 
alle er misfornøyd. Spania er 
Europas største marked om 
vi bare forstod det. Men før 
dette kan skje må vi slutte 
med å blande oss opp i lan
dets indre anliggender både 

Om å bringe seg 
i sikkerhet 

(Da trusselen mot Finn
land begynte var det enkelte 
finske borgere som forlot lan
det. Arbeiderbladet skriver 
24. oktober 1939 om dem:) 

«- Det er disse som i a11e 
land fører det store ord om 
fedreland og forsvar og søker 

«Ulovlig men 
nødvendig?» 

Som det er leserne bekjent 
søkte et stort antaill pres,ter 
om benådning for professor 
Skancke. Deres standpunkt til 
lovligheten er ukjent,men de
res standpunkt til «nødven
digheten» er innlysende. 

efter beste evne å mistenke- Da saken kom frem i stats
liggjøre og bakvaske den råd, skjøv den etter grunn
socialistiske arbeiderrørsla. loven ansvarshavende folr av
Men når det røyner på er de gjøreIsen den fra seg og toet 
også de første til å bringe seg S'ine hender, idet han over
sjøl og det de kan få med seg ilot den til parlamentarisk av
i sikkerhet.» - gjørelse innen regjeringens 

(Arbeiderbladets redaktørr medlemmer. !,,-v.disse stemte 
forandret mening om disse' to for benadnmg, nemlig 
ting et halvt år senere). Fra Mtisdals'hagen og Moen og 
o.r.sakfører. Ragnvald Huse skrev detrmed sine navn i his
- «Veien til 9. april. Slik den torien. Et par statsråder med
bile jevnet for tysketrne,» s.,64'. delte etterpå, at de ikke. had-

* de v~rt tilstede. Det vll vel 
si, at saken isåfall hadde fått 
et annet utfall. 

i aviser, og med å sende mi
sjonærer til å utbre kom
munismen i landet. 

, Z.O. 

Historien gjentar seg .. 

O.H. 

* 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



LØRDAG 27. MAI 1967 FOLK OG LAND SIDE 3 

OLAF HOLM: 

,( 
FOLK OG LAND 

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON J\ 
Redaktører: . 

ODD MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

Kaktus~ord 

sendt Det parlamentariske 
demokrati 

''-------

Beundringsverdig freidighet 
«Det er på tide at politikerne 
kommer i kontakt med sine vel
gere.» 

PV. i «Farmand» 

L 
Det er rørende å se at det er noen her i verden - og da 

naturligvis i Norge - som ikke er opptatt med å feie for 
egen dør, men har tid og krefter til å ta seg av uheldige 
foreteelser annet sted. For hvorledes skulle det gå i vår onde 
verden hvis hvert land fikk lov til å ordne sine egne saker? 
Hvorledes skulle det gå hvis det ikke var noen her i Norge 
som lettere så splinten i nestens øyne enn bjelken i det egne? 
Som ikke for eksempel hadde et større og varmere hjerte for 
negl'cne i Afrika, USA og England enn for Norges egen 
minoritet, samene, som det visst ikke er gjort for meget for? 

Det parlamentariske demo
krati e'r ikke lenger demo
k'ratisk. Det er endt i sin 
karrikatur, oligarki, d.v.s. få
mannsvelde. At velgerne er 
oppmerksom på dette forhold 

Slik presenterer HattgeJttnd Dag- ser vi jevnlig tegn til. 
blad Gunvald Tornstad som for-

Alt dette er som sagt både rørende· og røre te, men en 
anstendighetens grense burde det dog være for denne norske 
bjelkeblindheten, synes vi. Og den må vel være overskredet 
når ingen annen enn vår gamle London-venn og nuværende 
vokter ved Høyesteretts dør, Terje Wold, sammen med folk 
som Trygve Lie, O. C. Gundersen og' Johs. Andenæs ID. fl.
ialt 10 «kjente norske jurister», for å tale med AFTEN
POSTEN - er freidig nok til skriftlig å beklage seg til den 
greske ambassade over «at den radikale politiker Andreas 
Papandreou angivelig :skal stilles for retten tiltalt for høy-

rådte sine NS-venner 

En avis i min by sendte 
for en bd tilbake en repor
tasjemann til den herostra
tisk berømte Gunvald Tom
stad på Sørlandet. Resultatet 
ble en helside og med her,r 
Tom avbildet iført ~ hird
uniform! En uniform som av 
ham den dag idag betraktes 
som - et trofe! 

Jaja, når en vet at så me
get hvitt ble gjort Ul svart, 
og omvendt, etter 1945 hvor
for ikke da ta med denne 

forræderi.» tomske uanstendighet i til-
Når en leser det brev disse «kjente jurister» har avfattet legg? 

under ledelse av Terje Wold, så må en faktisk gni seg i I Arti~len nevn~e at herr 
øynene og spørre om den gode Terje ved et uhell skulle ha I Tom nao «~elst ogJemmer seg 

'0 Uftta:Hiet protest~revhan selv i sin ti? niottokun~er det I ~t:~ :~ ~~n h;~d>~'Vii~b~= 

IL 

De som her i landet først 
tok avstand fra parlamenta
'rismen var Johan Scharffen
berg og Vidkun Quisling. Den 
første betegnet den som for
dervelig og henviste til den 
sveitsiske konstitusjon som 
et følgeverdig eksempel, den 
annen viMe erstatte parla
meatarismen og dermed dens 
utall av partier med valg på 
korporativ basis i likhet med 
fascismen. Den såkalte 
dverl'politikk», som stadig 
oftere tas i bruk, er de første 
tegn på forståelse av parla
mentarismens manglende 
brukbarhet. Regj eringsskiftet 
i «Morgenposten» er også et 
tverrpolitisk tidens tegn. 

Ill. 
norske «retts»-oppgJøret og er kommet I skade for a sende I kreftede medansvarli~het i 
det til Hellas. at «Tirpitz» og «Bismarck» 

For sier ikke disse prominente jurister fra det norske gikk ned, plager ham, skal vi Der har i den siste tid vært 

ke demokrati førte hl anar
kiske tilstander i de forskjel
lige land, har Portugal, Spa
nia og Frankrike gått over til 
Cl styrke administrasjonen 
gj ennom en på åremål valgt 
mona'r-k, d.v.s. enestyrer med 
ansvaret for å lede den. Det 
har gjenreist velstanden i 
landet. I Vest-Tyskland og 
Italia har man søkt en løs
ning gjennom koalisjonsre
gjeringer. En tilstand som 
neppe er varig. Lipmann an
fører videre, at der også i de 
skandinaviske land foregår 
illevarslende gnisninger, og 
han har også sine tvil om at 
parlamentarismen i dens mo
derland kan bringe landet ut 
av dets nuværende ufø're. 
Slik tar altså situasjonen seg 
ut sett utenfra. 

V. 
Vi opplevet for noen år si

den et artig eksempel på par
lamentarikeres redsel for an
svar. En avgått statsminister' 
forlangte å få sine gjerninger 
bedømt av riksrett. Parla
mentarikerne sa nei. Det kun
ne jo bli smittsomt. 

Den hjemlige «parlamenta
riske» reaksjon på begiven
heten i Grekenland i disse 
dager er ganske artig. 

Debatten om 
landssvikoppgjørs tid bl. a. at «Vi ville finne det meget be- ikke t,a for helt god fisk. Me~ I an:re~dt meget o flid p~ for
kl r rk· bl fr t d d odd det tør hende at hans lyst hIl skJellig hold pa en pastand 

age 19 om en s I prosess e emme un er e ra en .e gjemsel skyldes hans svik. orr'I at fascisme, kommunisme L d ek · t 
forhold, av et styre som selv har satt store deler av konsb- overfor egne !landsmenn og I og nazisme er tre alen av an SSVI oppgjøre 
tusjonen ut av kraft.»! Disse herrer som for de flestes ved- det i hele tre ar.! Ut fra den- samme stykke. De tre sy ste
kommende altså selv deltok med liv og lyst i tusenvis av ne betraktning er følgende mer har det tilfelles, at de 

24. april 1964 

lignende prosesser i Norge efter å ha satt seg ut over «store 
deler av konstitusjonen»! Og hu:sker ikke de «kjente juris
ter» at en like kjent kollega har dosert at naturligvis vil det 
alltid bli spørsmål om «seierherrenes justis» under slike 
I·ettsoppgjør? 

Og fortsettelsen er såvi:sst ikke mindl·e morsom sett på 
bakgrunn av Norges eget «retts»oppgjør: «Hvis prosessen 
likevel fremmes, vil vi innstendig anmode om at Andreas 
Papandreou gis tid og midler til å forberede et skikkelig for
svar, at prosessen blir ført for de ordinære domstoler - -» 

kaktusord sendt denne mo- forkaster parlamentatrismen Debatten om dette opp
derne norske jesuitt: som ubrukbar i denne teknik- gjør (les utrenskning) er me

«Jeg synes at De i Deres ellers kens tidsalder, som er kom-I get interessant. Vi skal der
uomtvistelige nasjonalfølelse har met nokså overraskende på for eftel'hvert bringe noen ut
gått vel langt. Jeg kan ikke menneskene. Forøvrig er der drag til bL a. valgpolitisk 
se Deres forhold til Nasjonal ingen likhet mellom kom- orientering for bladets lesere. 
Samling under okkupasjonen munismens natu'rstridige og Vi starter med Statsråd Gun
som annet enn ynkelig. De del- udemokratJiske ideologi og de dersen: 
tok jo i årevis på organisasjo- to andre retninger, som beg
nens møter og var vel informert ge holder på den personlige 
om dens medlemmers like store eiendomsrett og heller ikke 
kjærlighet til land og folk. At har noen ærgjerrighet i ret
De kunne handle som De gjor- nin,g av den umulige oppga
de, og det mot egne og bra ve, å fO'randre den mennes
landsmenn, det er vanskelig å kelige natur. 

En rekke av dette blads lesere vil med vemod huske hvil-
ken anledning Terje Wold og hans feller ga dem til å 

fatte enn si å unnskylde.» 

Asl. Hauge IV. 

«forberede et skikkelig forsvar», innesperret som de var 
under de mest rystende forhold, uten varetektJsrettigheter, 
uten anledning til å skaffe frem dokumenter og overlatt til 

Den verdenskjente spaltist 
en flokk såkalte forsvarere som på få hederlige unntagelser i USA, Walter Lipmann, har 
nær ikke gjorde det ringeste forsøk på virkelig å vareta de tiske motstandere rettsløse. tatt opp emnet og anstillet 
!siktedes tarv fordi de, enten av lyst eller like ofte av feighet, Men pussig nok anbefaler de noen 'betraktninger over for
heller tutet· med ulvene. Og når det er tale om «ordinære altså andre metoder i Hellas holdene i de forskjellige eu
domstoler», så vet vel flere enn de domfelte NS-folk i dette enn i Norge. Skyldes det at ropeiske land. Vi tillater 'JSS, 

å ,gjengi noe av det etter I 
land at «retts»oppgjøret i Norge ble ført for alt annet enn de anser Norge som et så til- <d'/lorgenbladeb. 
ordinære domstoler. Det ble ført for særdomstoler, uten jury bakeliggende land at det del- EterSOli1 det parlamentaris-I 

«Herr Stavang reiste spørsmålet 
om oppgjøret burde vurderes på
ny. Selvfølgelig vil det bli det. 
Jeg er helt enig med Stavang i 
det. Vi er ikke ferdig med den 
vurderingen idag. Vi blir det 
vel heller ikke på lang tid frem
over. Spørsmålet er om Stortin
get selv vil påta seg å foreta 
denne vurdering eller foranle
dige at den blir gjort, eller om 
det skal overlate det til histori-
kerne, juristene og samfunnsfors
kerne, slik som med det meste 
av alt det andre som vi gjør i 
rettspleien, i lovgivningen og i 
administrasjonen. Jeg vil ikke gi 
noe råd om det.» 

og under tilsidesettelse av !straffeprosessloven på en rekke tar utenfor konkurranse i i I 
punkter. rettsverdnen? El1er skulle de! re slik når akkurat herrer Sammenlip'n med hans ut-

Jo, de «kjente» - vi ville heller brukt et annet og mere virkelig være kommet til som de foran nevnt trer frem I fallm,ot He~;lins som startet 
dekkende uttrykk - norske jurister kan sannelig tale til de, sannhets erkjennelse om de som rettens forsvarere i for-I den ~yvurdering C?undersen 

kth . H Il d d Il t t k· k k Id· .? b· d l d l·t· k f I selv mnrømmet matte kom-nye rna avere I e as me en a er s ørs e sa unns ap. on e gJerninger. In e se me po I IS e or- , 
I me. 

De kan viselig gi gode råd om hvorledes man skal gjøre poli- Det må være lov til å spør- ræderiprosesser. O. H. 
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FOR UNGDOMMEN MED EN SOVJET-SOLDAT 
I VERDENSI(RIGEN 

I 
Hed.: Hallvard Il. Paasche 

Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, 

og borni spring på tun att og tindrar j sol 

og nye bjørker syng sin song kring huset. 

NyskapeIse En kongstanke 

Når man ser på norsk poli- Efter siste verdenskrig står 
tikk i dag, er det to syns-' Europa mere splittet enn no
måter som overskygger alt en sinne. Den ide som lederne 
annet: Den e?e ~raksjon sv~r- for Det t'redje Rike bygget på, 
ger bl bolSJeVIsmen og In- falt i grus i 1945. Tanken om 
ternasjonalismen, mens den et forbund av suverene sta
andre vil selge oss med hud ter i Nord-Europa, hvor også 
og hår til storkapitalismen, det gamle Russland skulle få 
dominert av zionistiJske tau- sin naturlige plass. 
trekkere. Efter krigen ble Norge 

Det norske folk er like lite sammen med andtre stater 
tjent med om Mao eller Sa- mere eller mindre tvunget 
lomon går seirrik ut av dra- inn i en for oss unaturlig 
kampen. Resultatet blir i våpenaltlianse med USA som 
begge tilfeller at vi opphø- den ledende part. Slik fikk 
rer å eksistere som nasjon USA manøvrert Europa inn 
betraktet. som en bufferstat mellom :Seg 

Det som trenges i dag er et og Sovjet. 
samlet og sterkt folk med po- Videre er Europa ytter lige
litisk tankegang grunnlagt på re splittet ved opprettelsen av 
nasjonale og sunne verdier to innbyrdes handelspolitiske 
som vi har boende i oss, arvet konkurrente'I' FeUesmarke
fra våre forfedre. det og EFTA. Forhandlinger 

Nasjonen må samle seg om er nå i gang for å forene dis
de gamle faner for å ta kam- se, men selv om det lykkes, 
pen opp mot de nedbrytende er Europa langt fra samlet, 
krefter som holder på å kvele basert på stater med felles 
o~s. Det som ~enerasjoner har ideologisk tradisjon, i og med 
kJempet og hdt for, holder i at en 'rekke land efter hvert 
dag på å bli trampet i støvet kommer till å søke om med
av mennesker som ingen lemsskap som naturlig ikke 
hensyn tar for å nå isine mål. hører hj emme i et slikt for-

Hvis vi ikke snart får dan- bund. Jeg tenker da i første 
net en sterk front av nasjo- rekke på ikke-europeiske 
nalbevisste mennesker som er stater. 
villige til å ofre noe for isitt Det som må komme er et 
folk, kommer de radikale forbund av suverene NO'rd
k~efter til å seire, og da har Europeiske stater, hvor også 
VI Ragnarok over oss. det gamle Russland får sin 

Regjerings-skifte i 
Studentersamfundet 

naturlige plass. Disse Nord-
Europas Forente Stater må 
dannes efter mønster av 

Efter fem semestre med USA, med felles uteIJIrikspoli
maoister som formenn i Det tikk, økonomi, ideologi, reli-
Norske Studentersamfund, gion og samordnet forsvar. 
har de konSe'rvative seiret og De fremtidige Nord-Euro
fått inn sitt styre med Anders pas Forente Stater må base
Sjaastad som formann. Dette re sin politikk på væpnet 
vil forhåpentligvis medføre at nøytralitet og holde seg uten
personer som ikke er politisk for enhver konflikt som ikke 
røde får bestige Studenter- truer deres egen stilling. Et 
samfundets talerstol. slikt forbund kan bli i stand 

De siste semestire har røde- til å kontrollere utviklingen 
gardistene fullstendig domi- i den øvrige verden i kraft 
nert Samfundet med resolu- av sin store samhørighet og 
sjoner, demonstrasjoner m. potensieHe makt. OppretteI
m. Det har vært drevet for- sen av NEFS må komme in
herligeIse av visse politiske nen overskuelig fremtid for 
oppfatninger som står vålrt å redde Europa fra den gule 
folk temmelig fjernt. Hvis horde som i dag truer verden 
dette syn er representativt og den hvite manns særpreg. 
for den akademiske stand i Første skritt i Iretning av 
vårt land, tør jeg påstå at realisering av dette forbund 
nivået er mildest talt hel!ler må komme fra Skandinavia, 
lavt blant nevnte gruppe. og dagens Norge bør gå i 

Det som bør skje i Studen- spissen. Derfor står ungdom
te'rsamfundet, er at en kandi- men i vå'rt land overfor store 
dat med sunn og nasional oppgaver som krever en kraf
holdning stiller til valg og tig organisasion av idealister 
vinner, for å lede medlem- og nasjonalbevisste nord
mene inn på en retning som menn. 
nasjonen kan være tjent med., En kongstanke. 

" P. H.M.P. 

Politisk klimaforandring? 

N å har grev Leo Tolstois 
berømte roman «K'rig og 
fred» blitt filmatisert i Sov
jet. Romanen omhandler Na
poleons felttog i Russland og 
tsar hlexander den førstes 
fortvilte og heroiske kamp 
sammen med østerrikerne 
mot de langt overlegne og 
bedre utrustede franskmenn. 

Filmens regissør er den 
unge ukrainer Sergei Bon
dartschuk, en av Sovjets mest 
begavede. Manuskriptet er 

lagt så nær opp til romanen 
som gjø'rlig er, uten at det 
har gått ut over den kunst-
neriske kvalitet. Setninger' 

som: «Gud med oss! Hurra!» 
runger fra høyttalerne. 

Med denne filmen bringes 
noe helt nytt og revolusjo
nerende ilra Sovjetsamveldet. 
Det som slår en er ikke regi 
og manuskript, ikke kamera
føring og kostymer, det er 
fUmen i seg selv, verket og 
filmens ide. Filmen er en 
overraskelse fo'rdi den er pro
dusert under et kommunis
tisk regime og samtidig er 
en lovsang til russernes pat
riotisme, en bekjennelse til 
russisk fortid, samtidig som 
russisk adel og tsaren med 
hans hus hyldes. 

En film i g'rev Tolstois ånd, 
betyr en ånd hvis epoke gikk 
under i 1917 sammen med 
tsarveldet. Har med dette en 
rehabilitering av fedrelands
kjæ:l1ligheten i god gammel
dags betydning funnet sted i 
Sovjet? 

Dette kan være en antyd
ning om at det blåser poli
tiske føhnvinder i Sovjet
samveldet. 

(Forts. sjd~ 7) 

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian. 

Nå gikk det opp forr meg. denne nyttårsaften. Jeg pro
at dette spill var forut arran-I testerte derfor heller ikke for 
gert for å få meg fjernet fra å oppnå noen slags benåd
min stilling. Og forklaringen ning, dels fordi det neppe vil
må ha vært en temmelig ut- le ha noen virkning, dels og-
spekulert sladder, fOlr den så fordi jeg visste at jeg var 
tyske gefreiteren, som aldri skyldig og ikke hadde væ1rt 
hadde vært der før kunne påpasselig i den ansvarsfulle 
ikke vite noe, for han bodde stiHing. Derfor måtte jeg ta 
i den andre delen av lands- de følger som fulgte av min 
byen, reservert foll' tyskerne. uforsiktighet. 
Og han var nå kommet for Allerede dagen efter ble jeg 
å kontrollere nettopp meg, 
men derimot ikke de andre. sfamm.en medd deo and::e kbr~gds-
F . h dd d d anger sen t pa velar el e, 

orøvng a e· e an re som d t k f' + I 
o tt- t t tt h t'l' og en ys e ge reI ,er, som var ga u a' ensyn l mm, h dd . I k t . 

d . l d h dd . I a e overras e meg l sove-
a va1rse of? e . a e mn-! rommet og slått til meg, 
~unnet seg l rett tId. Det var overtok min stilling inntil vi-
Igrunnen bare meg som had- dere B f; dag f 

k . 1 o'. are noen a L er e -
de renket reg>err:entet ona, ter ble jeg beordret til en 
dfetnne eneD ~ang pad nyUars- annen arbeidsleir og bedt om 
a enen. ev var em som o· f d' t'l . t t d t . d a gJøre meg er 19 l avrel-
~en e a . e var mm m~ - sen. I sakens anledning ble 
hJelper SUTon so~ av ~:ss- fitre andre armeniere uttatt 
undelse over. mm stIllmg til å slå følge med meg, skjønt 
h~dde sladre~ tl~ tyskell'.ne og disse ikke hadde overt~ådt 
gjort ~rlt f?r. a fa meg fJer~et noe forbud. Muligens ble det 
fra mm stIllmg og skade mItt hele ordnet slik forat det ikke 
ellers gode rykte blant tys- skulle se ut som om utvis
k~rne. Jeg hadde skaffet m~g ningen fra kompaniet bare 
mm anseelse takket være mm g'aldt eg 
forsiktighet og mine kunstne-] m. 
riske prestasjoner, og nå sto Flere andre armeniere, 
det hele på spill. hvorav noen var bl'ant mine 

Noen antok at tyskerne beste venneir i kompåniet, 
missl:ikte, at jeg var blitt henvendte seg straks til tys
nokså populær blant lands- kerne med bønn om at de 
byens befoJkning, og at de måtte få lov til å bli med meg 
hel'st så meg overført til et til den nye arbeidsleir hvor
annet arbeidskompani, forat til vi skulle overføres. Men 
min stilling ikke skulle bli ingen av dem fikk lov, og 
benyttet av misstenkelig opp- ble møtt med blankt avslag. 
rørske elementer og for at jeg En efter en kom arlle i komp a
ikke skulle bli fristet tii å niet for å håndhilse på meg 
hjelpe ti:l med gjennomførin-I og si adjø til meg og I?i~e led
gen aven eller annen falrlig I sageore. De var tydel;gvls, ut
handling som kunne få ska-I en a røpe det for apenba'rt, 
delige konsekvenser for ar-' dypt beveget over at jeg skul
beidskompaniet. le forlate dem. Og de var av 

Det ble selvsagt ymtet for- den mening at jeg for min 
skjellig og jeg fikk høre snart del hadde gjort så godt jeg 
det ene ,snart det annet, men I kunne og utnyttet min posi
fikk aldri vite de egenW~e I sion hos otyskerne forat vi alle 
motiver utover det at jeg var skulle fa det noe bedre. Og 
blitt tatt på fersk giE'ming (Forts. side 7) 

"På begge sider av den ui vi fUlgte lå massevIs av ødelagt krtgJ171aferzelt - - » 
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XXI.IDen store svensl~e regjerings-
FRA KUL TURFRONTEN avis ARBETET sl~river 

HORS DE COMBAT: 

De blanke knappene 
dere. Jeg ville jage dere bort 
fra hageportene og sette pote
ter i blomsterbedene deres. Så 

om Hewinsbol~en 
Overskriften: «Quisling får uppråttelse. 

Stor norsk indignation» Mathis Mat his enheter 
en yngling hvis vesenlige er
faringer fra krigsårene etter 
alt å dømme må ha vært en 
fjern erindring om et par 
runde kvinnebryster med 
struttende !livgivende knop
per. Kanskje husker han også 
den følelse av velbehag det 
var å få <skiftet bleie på seg 
eller bli pudret i numsen. 
Intet under at han på bak
grunn av denne omf.attende 
vi ten mener seg kallet til å 
løse - etter hans mening -
en av krigstidens store gåter. 
I en roman med titelen «De 
blanke knappene», som til aH 
overflod nå også er dramati
sert og vist i fje'rnsyn, for
teller han om en ung mann 
som ble terrorisert og tyran
nisert av sin grumme far til 
han blev proppfull av mind
reverdighetskomplekse'r. Det 
var først da han kom inn på 
underofficersskolen at han 
følte seg friere. Her måtte 

ville jeg sende sønnene i fengsel 
og lære døtrene deres uansten-I 
dige sanger. Jeg er den stygge I 
mannen dere har fortalt om for I 

MAlHlS MAlrt10Dl>J 
presenterer oss i «De blanke knap
pene» for det han (og herr Groth) 
mener er den typiske (<smånazist». 

han gå i takt, lystre ordre og . o 

bøye seg inn under den kom-I vegge~e, mnvende~r var venn, 
manderendes vilje. Senere ble der fmner han Ikke. allnet 
han ansatt. på et offentlig enn offer og forsakelse l k~m
kontor og påny var han den pen ~or fedrel.andet, det slst.e 
ydmyge og underlegne. Inn- en slIk type VII søke. H~~ v:l 
til . . . følg~ den kompakte ma]Orl-

Så langt var vi kommet i tet. l den trygge motstands 
gjengivelse av handlingen vel, han er det opplagte ob
o~erforen venn da han av- jekt for hviskepropaganda og 
brøt oss 0ksnevader. Han har ikke 

- Si' ikke mere, sa han, personlighet for å være den 
jeg ser i denne fremmelige ensomme kjemper. 
unge mann et typisk fremti- - Nettopp, sier vi. 
dig medlem av jøssingfrori- Vi leser gjennom boken 

å få barna til å være inne om 
kvelden. Nå kommer jeg som 
et spøkelse for å true deres evi
ge fred. Samfundet har dømt 
meg, men til dommeren sa jeg: 
- Ikke skyldig. Jeg hører at 
høstløvet hvisker det nesten ær
bødig: - Ikke skyldig. Ikke 
skyldig.» 

Og et annet sted: 
«Jeg føler meg så lett i kvelds
luften her oppe. Det er som jeg 
har lagt av meg en tung byrde. 
Derfor må jeg gjenta for meg 
selv hele tiden mens jeg går: 
Du er skyldig. Du er en for
ræder.» 

Boken er et eneste rot. En 
fast oppbygget, kontinuerlig 
handling finnes ikke. Det er 
nok ment å være et mareridt 
over «forræderens lønn». Slik 
er det helrir Groth ønsker lit-

ten. Jeg ser ham for meg deT påny og blir grepet av den 
han sniker seg opp og ned samme håpløshet som gang 
trappeoppganger og putter på gang besetter en når vi 
mere eller mindre tåpelige og konfronteres med norsk lit
løgnaktige «illegale» hetsa vi- tetratur fra de fem lange og 
ser i godtfolks postkasser. tunge. Her er forfatteren en
Kanskje flyr han også om- dog en ganske ung mann som 
kring i buskene i Nordma'r- har hele sin viten fra det 
ken og leker krig. Med en ensrettede propagandaappa
slik bakgrunn synes han pre- rat, T.V., lydradio, pressen. 
distinert til det. For ikke å Intet under at forlagsdi'rek
snakke om når han morsk og tør Gro t h med begjær har 
krigersk arTesterer skikkeli- antatt denne romanen til ut
ge og lovlydige medborgere i givelse hos Cappelen. Den har 
jubeldagene mai 1945. Når alle de ingredienser han øns-
de ulykkelige arrestanter er ker: den lille, naive mann BENT R0ISELAND 
vel av veien føler han seg som med kompleksene, den un- var i et kringkastingsintervju me
erobretren, seierherren, der derIegne typen, men likevel get forarget og bekymre.! over at 
han hyler og bærer seg over- ikke helt usympatisk fordi man i Hellas har fengslet politiske 
for vettskremte kvinner, og han angrer og pines av skYlld- motstandere og forbereder et 
deretter tømmer han skuffer følelse og samvittighetskval. «rettsoppgjør» mot «landssvikere» 
og skap forr brennevin og als- Han har jo væ<rt «forræde- og «høyforrædere». Men) herr 
kens verdigienstander, foru- ren». Røiseland} De kan da ikke vente 
ten at han selvsagt ekviperer Og bokens detaljer har nok at Norge skal ha enerett på å opp
.seg og andre fra topp til tå. også frydet forleggeren. De rette specialdomstoler og lage 10-
Jo, et nydelig eksemplar av to store rottene som krypeir ver med tilbakevirkende kraft for 
arten, må jeg si. o. mkring søppelkassene i bak-, å få ram på folk man ikke liker. 

- Du har rett, sier vi, det gården. De heter Vidkun og Etter alt å dømme vil det greske 
vil jo være den logiske fort- Adolf. Og den omskårne Ben- rettsoppgjør skje e,t/er devisen: 
setteIse på historien, men for- jamin som meies ned av Look to Norway. Hva ,er det som 
fatteren ser det noe am'ler- maskingeværet. Den milde, er så galt? Det skulle vel ikke 
ledes. Han mener «helten» elskelige dommeren. (Du ver- være at det denne gang går ut 
bør melde seg inn i det nasjo- den for en fantasifigur!). over venstreradikale og bolsjevik-
nale parti som det rette fo-O inspirerte elementer mens det i 
rum for sine komplekser. La oss citere noen linjeT: Norge gjaldt naJjonale} fedrelands-

- Men det er jo bort i alle «Det er jeg som har forrådt sinnete borgere? 

Slik er oppSlaget i A1<.J3bl hl 

Mens norsk presse hård- inneholder majestetsforbry
nakket forsøker å tie ihjel den telser og grovt forvrengte 
norske utgaven av Hewins- historiske fakta. Forfatteren 
boken og baire Sverre Løberg er en britisk journalist med 
slipper til etpar steder med imponerende kjennskap til 
sine rabiate anfall på Hans S. Skandinavia, skandinaver og 
Jacobsen på vegne av avdøde forholdene her. Den bok han 
majesteter som skal være in- har laget skal være en opp
juriert, så omtales boken rett Teisning for den henrettede 
som det er i utenlandske pub- landsforræder Vidkun Quis
likasjoner. 30. april bragte Hng. Publikasjonen virkE:;,r 
således det svenske Tegje- ambisiøs. Fakta stables på 
ringspartis store avis «Arbe~ hverandre for å bevise pro
tet» i Malmø en stort opp- feten Quisling. At siden en 
slått anmeldelse av boken ved lang rekke fakta utelates let
Jonas W a Il m ark. ter naturligvis når fo'rfatte-

Han innleder slik (i norsk ren Ralph Hewins fremstil-
oversettelse): ler idealbildet.» ' 

«l Norge opprøres man Wallmark beskjeftiger seg 
over at myndighetene slå'r så inngående med påstanden 

I 
ned på harmløse pornogra- om majestetsforbrytelse og 
fiske bøker (!), men lar en bok gjengir hva det i boken an
som «Quisling - profet uten føres om kong Haakons hats-
ære» selges fritt, skjønt den (Forts. side 8) 

teratur skal være. Og slik vil 
han at et medlem av «partiet» 
skal skildres. Værsågod, her 
har dere «smånazisten». 

Ja, j a, det er øyensynlig 
ingen grenser folr hvordan en 
sak kan settes på hodet. 

Vi vet hvor angeren og 
skyldfølelsen bør være å fin
ne: hos våre forfølgere som 
har krenket all anstendighet. 
Når skal vi få romanen om 
deres tunge sky Id? 
_ Men når det gjelder «De 

blanke knappene» så' bør vel 
en si til den unge forfatter: 
«Hør her, gutten min, i et 
parti av utpregede individua
lister kan man vanskelig fin
ne en bestemt mennesketype 
der kan settes opp som norm. 
Blant 100000 mennesker kan 
det selvsa'gt væ're en og an
nen som i noen grad kan svare 
til Deres romanfigur, men 
vær sikker på at han er unn
tagelsen, ikke regelen. Bare 
en meg-et sval( karal{ter vill la 
sin «skyldfølelse» bli diktert 

(Forts. side 8) 

Utenriksminister 
JOHN LYNG 

uttaler stadig sin ergrelse over at 
Hellas ikk,e vil følge de demo
kratiske spilleregler. Vi ka'z ikke 
.fe anne,t enn at bortsett fra den 
noe uortodokse maktovertagelse} så 
følger de nye lederne i Hellas dis
se speeielle reRler slik som herr 
Lyng m. fl. praktiserte dem i 1945 
og følgende år. 
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SIDE & 

II BRE V TIL - II 

(Forts. fra side 1.) at det tilsammen kunne blitt 
I denne forbindelse med de en hel sjø ut av dem. 

totalt utsparkede embeds- Administrasjonen slått i 
menn etc. - ville litt innen- stykker. Alle embedsmenn 
atlesning i f. eks. Statistisk kastet ut av sine stillinger, 
Arbok ha anbefalt seg. Skal skriver Alf Larsen. Se Stats
man sette seg brutalt til doms kalenderen dengang. Sannhe
over historiske begivenheter ten om ,lærerne og ensrettin
og personer, så bør man vel gen av ungdommen. Les he'r
ta i bruk fakta og Tett. om den gOlde nOirdmann rek-

Skal vi si at det virkelig tor Hans Lødrup: «Lærerak
gale som ble bedrevet av folk sjonens sanne bakgrunn», 
sOim for å sitere Alf Larsen særlig noen stenografiske 
var «firkantet, forvirret, sub- vitneprov, og h.r.advokat 
bus, desidert fO'rrykt, van- Gunnar Eriksens innlegg i 
vittig subjektiv, sinnsforvir- Wilhelmsen-saken. Men så er 
ret, lavpannet tyranneri, jo Eriksen sønn av sannhets
pakk, Quislings vanvittige sigeren, Karlsøy-presten, dr. 
adferd, narraktig bedreviter, Alfred Eriksen. -
uduelig, vemmelig manet, Sannheten er som kjent at 
forrykte herskertrang, ab- våre kommuner og fylker 
struse ideer, forvilrringens a- stort sett ble dyktig og sam
posteI, dette forvirrede folk», vittighetsfullt administre'rt
- ja, det virkelig gale som okkupasjon'ens vanskelige 
Nasjonal Samling begikk - forhold og utenlandske aLle
riktignok under unnskylde- hånde sabotasjetiltak m. v. 
lig tvang - hvis det hadde tatt i betraktning. Men iføl
dreiet seg om «Gode Nord- ge Alf Larsen var det fælt 
menn» - var at det i ly av på Tjøme. 
okkupasjonens maktforhold Ikke minst gjorde «finans
ble søkt realisert en ideologi, minister» i gåseøyne Frederik 
et riktignok anstendig pro- Prytz en landsgavnlig innsats 
gram, som var avvist av det på lang sikt. Okkupantens 
norske folk i valg. - Som konsum etc. ble nøye notert 
det så stolt sies. Men hva og 
hvem har ikke dette folk av- til motregning. N orge fikk 

uendelig me're av tyskerne 
vist? Og hvem og hva har det enn de av Norge. Her kun-
ikke valgt? Kanskje en skjeb- ne vi som overalt ellers til 
ne mot hvilken den tyske av støtte for nærværende tilsvar 
Vestmaktene p'rovoserte be- til Alf Larsen, ha bevilget en 
seteIse av Norge kan bli den 

FOLK OG LAND 

850 skrifHig inn i Tysk Han
delskammer i Norge. Dette er 
et tabutema. Det hatrmonerer 
ikke med «rettsoppgjøret», 
som Alf Larsen en gang rett
ferdig utstyrer med gåse
øyne. -

Hva er så forklaringen på 
at Alf Larsen som i Farmand 
med sine Tanker i tiden -
ette'r min oppfatning - har 
bidratt til å gjøre bladet til 
kanskj e Norges mest lesever
dige. -

Hva er grunnen til at han 
er gått slik ut av sitt gode 
skinn i denne «venneartik
kelen» ? Alf Larsen gir selv 
forklaringen i en etterskrift: 

«Når jeg har skrevet dette og 
nu offentliggjør det er det fordi 
mitt navn, sammen med Johan 
Scharffenbergs og andres, sta
dig blir tatt til inntekt for en 
slags pro-NS-holdning, og det 
vil jeg ha sittende på mig. 
Hverken Scharffenberg eller jeg 
(eller noen av de andre som 
figurerer på denne liste) har 
noen sinne vært fOI" NS, men 
vi har kritisert rettsoppgjøret og 
den usle forfølgelse efterat alt 
var opp- og avgjort, det siste 
nok et bevis på hvilken komedie 
dette rettsoppgjøret var. Jeg for 
min del har videre på det skar
peste tatt avstand fra Quisling 
og alle hans gjerninger og alt 
hans vesen. Major Quisling, his
toriens største klossmajor». 

rene midtsommernattsdrøm- mengde uavviselige sitater 
men? fra kyndige Gode Nordmenn. 

_ En meget stor del av - Jeg kunne forstått denne 
Alf Larsen vet at likhet for landets kommune'r som i affekt med tHhørende skrive

loven ikke lenger er et fun- 1940 var nedsunket i gjeld måte, hvis «listen» med inn
damentalt prinsipp i Norge. (hvordan er det nu?) kunne ledning kunne gi begrunnet 
Her hersker jo stemninge'r, de nye (men dessverre gam- hold for en oppfatning av «en 
folkets «rettsbevissthet». Sli- le) makthavere overta gjeld- slags pro-NS-holdning» hos 
ke stemninger og slik forset- frie og med et intakt admi- Alf Larsen. Eller - har det 
lig fabrikert «rettsbevisst- nistrasjonsapparat. Det var vært en viss sannhet i at Alf 
het» til konjunkturbetont også lagt ,opp betydelige ~alrse~ var stripet. i okkupa
bruk ha'r gjennom verdens- fonds. ' sJonshden? Han gIkk for det 
historien på kort sikt lik- Det ble også bygget veier, I i Osl~ og andre steder uten
vidert en mektig kolonne av jernbanestrekninger med for TJøme, fortel.ler han selv. 
Profeter Uten Ære. Hvor vanskelige tunnelsprengnin- Hans 0l?ptreden l 1945 kunne 
hadde verden, Norge og Alf ger, broer og havneanlegg tyde pa det -. at h~n var 
Larsen stått uten dem? etc. - Kringkastingshus. Og- redd - ato det gJaldt a ~om-

Vi lever i et samfunn hvor så selveste Rådhuset da, med me med pa den «rette ~Ida». 
partipolitikere, ildgjernings- mange skjønne nasjonale -:- Da var det lønnsom ~Id~ett 
menn og etterkrigsprofitører eventyrbilleder på veggene, a kast~ seg over QUlslmg. 
på et forsettlig villedet og - det siste for å feire den Komplekse'r skapt av frykt er 
tålmodig folks rygg kryper permanente frigjorthet. de vanskelig.ste å b~i k~itt. 
opp i det hittil skjønne hvile- Om de ve'rdier som okku- Alf Larsen VlI kanskJe matte 
sted - stats- og kommune~ pasjonen skapte og etterlot ~ær~ på Quisling-komplekset 
kassene. Vi lever i et land på norsk jordbund - for ik- hl sm døende dag. 
hvor dikt og usannhet har ke å tale om Ola Nordmanns Listen Alf Larsen nevner 
erstattet dåd. - Likhet for helbredstilstand - kan det finnes i Anders Langes Avis 
loven? Her hvor vi etter ok- nok lages en fortegnelse tyk- nr. 3 1967. Av innledningen 
kupasjonen, i vitterlig fireds- kere enn Bibelen. Dog et siteres: 

så deres bærere har på sin måte 
bidratt til å fremme et sannferdi
gere billede av historiens forløp. 
London-statsråden Paul Hart
mann er oppført på grunn av 
sin avslørende og korrigerende 
dagbok «Bak Fronten». En som 
i høy grad hørte hjemme i den
ne listen er avdøde professor 
Lyder U nstad (les: Sannheten 
om Quisling), men han er norsk
amerikaner og derfor utelatt. Av 
dissenterende dommere i Høy
esterett er bare tatt med dommer 
Einar Hanssen, mens det jo var 
fire som (i Haaland-saken) dis
senterte mot at medlemskap i NS 
i seg selv var krigs forræderi 
(Alten, Fougner, Hanssen og 
Larssen). Det var også tre dom
mere som dissenterte mot det 
av flertallet i HR konstruerte 
solidariske ansvar (erstatning) 
for alminnelige medlemmer, når 
det gjaldt de politiske lederes 
handlinger eller unnlatelser 
(Stephanson-saken) ». 

Listen inneholder 76 over
veiende prominente navn 
med professor, dr. juris. Jo~ 
Skeie, en strafferettsjurist av 
europeisk ry i spissen. \ 

Innenatlesing vil g;øre det 
klart at det ikke dreier seg 
om nO'e så fælt som NS-sym
patisørelr. Dog muligens med 
en unntagelse, o.r.sakfører 
Olav Lien, som under pseu
donymet Bjørn Vardaas skrev 
en rekke sterkt kritiske ana
lyser av «oppgjøret» i kon
flikt med faktum, lov orr med 
Grundloven. - Listens per
soner har enten kritisert to
talt eller partielt. Grunnen 
til at Alf Larsen ble tatt med 
var hans kritiske innstilling. 
Selv uttrykker han seg slik 
i artikkelen: 

«Du vet jeg har vært en av 
dem som har vært mest villig 
til å forstå at det kunne gå an 
å gjøre opprør mot denne tid 
og dette Samfunn, og at jeg har 
kritisert «rettsoppgjøret på det 
aller skarpeste» - -

Hensynsløst æ'rIig skriver 
Alf Larsen: 

«I Oslo og andre steder uten
for Tjøme, gikk jeg for å være 
stripet nettopp fordi jeg for
søkte å forstå at dette dog kunne 
skje og fordi jeg sa: Vi ligger 
som vi har redet». 

LØRDAG 27. MAI 1 (J67 

- «Det eneste som er godt i 
Hewins' bok er skildringen av 
bakgrunnen og motivene til 
Quisli~gs holdning (Russland, 
kommilnistfaren, det brukne ge
værs politikk her i landet osv.). 
«At jøssingene bakefter var 
hevngjerrige inntil smålighet 
som i tilfellet kaptein Irgens, ja 
inntil ynkelighet som i tilfellet 
kanoner Bonsak, det er noe vi 
ikke behøver å tvistes om . . . 
Jøssingenes rettsoppgjør (mot 
landssvikerne som en naiv jøs
singadvokat skrev) var dumt og 

, klosset inntil det groteske. Så 
nu har dere fått det å henge dere 
i ... Hvis jeg nærte de bitreste 
følelser overfor quislingene så 
nærte jeg sannelig ikke milde 
følelser overfor jøssingene, de 
som ved sin sløvhet og undfal
lenhet og sin lusethet (<<heller 
forsorg enn forsvar, for det blir 
billigere for pengepungen» ) 
hadde bragt det til at vi lå som 
vi lå. Jeg tenker ikke' her på 
ærkelandssvikerne, sosialistene, 
kommunistene, jeg tenker på 
borgerskapet, ærkej.Q.ssingene». 

Som mer og mer kjent, 
blant annet takket være men
nene på den famøse liste, var 
det ikke Quisling som nektet 
mobilisering - som den 9. 
aprH overga hovedstaden til 
tyskerne - og veiviste og 
eskorterte dem inni Oslo, 
hvorfra Regjeringen hadde 
rømt uten sverdslag, og i fem 
lange år glemte at Troskapen 
er gjensidig i forholdet Suve
ren og folk. - Nei - Alf Lar
sen - vi hadde hverken bor
gerk'rig eller krig! Men vi 
hadde okkupasjon. Kanskje 
selv De burde ha lest litt in
nenat om de av Norge i 1907 
vedtatte Ilovregler om bl. a. 
okkupasjon. Besettelsesmak
ten - som var beviselig pro
vosert til å komme her -
hadde både rett og plikt til 
å holde ro og orden på det 
besatte område. -

C. B. Waage 

Arkitekt 

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

~.o-~~~...c:;-..o-~~..o-.o 

tid og i selvbergingsøyemed spørsmål: Hvordan gikk det 
for de ansvarlige - deklas- med det miJlitære forsvarsma
serte, skjøt og ribbet folk til I te'riellet og -anleggene? 
straff for presis de samme I Et lyspunkt under okku
ti.ng som vi dekorerte, be- pas;onen var det at ledere i 
dlktet og belønnet andre norsk næringsliv og industri 
for! I Ily av denne psykose innså landets og folkets gavn 
f'rifant således Eidsivating to og i tråd med to velkjente 
mann som dreper og plynd,- skrivelser sommeren 1940 fra 
rer et et:dre jødisk ektepar i daværende reg;e'ringsadvo
deres varetekt og med søkke kat Kristen Johanssen til 
senker likene i Skriker ud- Norges Industriforbund -
tjernet. - arbeidet sammen med okku-

l~ i 
Apropos boken til Hewins ~ 

, Vi har fått tak i et lite opplag aven av de kildeskrifter Ralph ~ 
- «For kanskje å støtte opp v H' k' . b k Q . r 1 d ~ 
om dem som måtte ha lyst til å ~ ewms anmer er 1 sm o om UlS mg: genera amirai Her- ~ 
komme frem til et uhildet syn, ~ mann Boehms «Norge mellom England og Ty.rkland», som kom ~ 
har jeg av min meget le- ~ på Store Bjørn forlag i 1957. , ~ 
sende og arkivdyrkende bror, I~ Suppler lesningen av boken til Hewins med denne høyst interes- ~ 

Skrike'rudtjernene i Norges panten på sine om'råder. Man 
nyeste historie er så mange meldte seg i et antall av ca. 

Alexander, bestilt en navnefor-I sante bok aven tysker som fulgte begivenhetene på nærmeste hold. ~ 
tegnelse over gode nordmenn I Boehms bok kan kjøpes hos oss for kr. 15,- pent innbundet. ~ 
som Ralph Hewins' bok visselig l ~ 
kan s'øtte se2; på i adskillip.; ut- Ved forskuddsbetaling fritt tilsendt, eller mot oppkrav med til- ~ 
strekning. Min bror skriver blant legg av porto og oppkravsgebyr. ~ 
annet: Nedenstående lis'e s:rir ~ 
seg naturlig ikke ut for å være ~ FOLK OG LANDS BOKTJENESTE I 
komplett. Noen navn kan kan-/ ~ 
skje virke overraskende, men og· ~~<7'<7'-----~ 

~..o-~..o-..,o....o.~~..o-.o-O'~.o-.o 
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Ny svindel - - Sovjetsoldat -

(Forts. fra side 1.) te at han arbe1det som maski-
ved denne sak som har større nist ombol'd på den foran så måtte jeg allikevel skiLles 

(Forts. fra side 4) 

interesse enn denne transpor- nevnte svenske båt «Glim- ka dem. 
ten av det norske restgullet maren» i april 1940. «Glim- En annen gefreiter som va'!' 
efter at tyskerne hadde satt maren»s kaptein fikk telegra- oss noe mer ukjent skulle 
foten på notrsk jOl'd. Men om fisk ol'd'!'e fra rederiet om å ledsage oss til den nye ar
det tier alle våre utmerkede gå inn til Bergen 2. april 1940. beidsplass. Mange av de pur 
samtidshistorikere og legen- Her tok de ombord en gullast unge pikene blant sivilbefolk
deskribenter hårdnakket, tiJI- for New York. Det dreiet seg ningen hadde troppet opp 
tross for at vi her i FOLK I o~ 1~0 kasser guH .. Da de foran skolen for å se oss dra 
OG LAND har lagt frem u- kom hl New York VIste det avgål'de, for ryktet om at vi 
lro~k.elig }:levis på at den vir- seg imidlertid vanskelig å bli skulle forlate skolen vaT på 
kel1g store gulltransporten fra kvitt gullet. Det var ingen en eller annen måte nådd ut 
Norge foregikk før tyskerne som kunne ta mot lasten og til sivilbefolkningen i lands
kom hit. Vi skal riktignok båten måtte derfotT ta gullet byen. De to søstre, Dunja og 
innrømme at det tør bli vans- med videre en tur til Boston Agripina kom bort til meg og 
kelig, for ikke å si umulig, og så tilbake til New York overrakte meg med tårer i 
å opprettholde myt~n .om den ij!ien. Da møtte mottarrer opp øynene en matpakke. 
'nøyttraie norske regJermg som og tok imot lasten. «Kommer du noengang i van
ble overfalt av tyskerne uten Som vi vil se foran regner skeligheter, Jervand, så får 
foranledning når det nu er rederiet opp 5 båter foruten du komme til oss så skal vi 
bevist at denne regjer,ing be- «Glimmaren» som hatl' fraktet om mulig hjelpe deg», sa de. 
gynte å skipe gUJllet over til gull fra Bergen dengang. Så Så tok de til å g'I'åte, fordi det 
USA før det tyske «angre- bare her er det da. _ hvis var for deres skyld at je.g 
pet». Hva var det man da for- hver av dem tok omtrent måtte forlate vår armenske 
be'redte seg på? samme last som «Glimmaren» arbeidsleir. Jeg tok imot mat-

Vi ut'fordrer påny de norske - 600 kasser gull å gjøre pakken og takket dem på det 
samtidshistorikere med pro- rede for. Rent bortsett d~ fra hjerteligste for deres godhet. 
fessor Skodvin og Sverre det Svenska Amerikalinien Nå ble vi oppmerksom på 
Hartmann i spissen til å be- tok med i henhold til TRAN- at de andre unge pikene hul
lyse denne hemmeligholdte SATLANTICS opplysninger. ~et høyt, noe som i grunnen 
side ved norsk <<nøytl'alitets- --o- . Ikke var så rart for. sivilbe-
politikk» i 1940. folkningen i landsbyen besto 

Og la oss friske opp for ..,..,~..,..,~'@,~'.,.@,.., ... , ..... : for det meste av meget gamle 
herrene det vi la frem her i @l' folk og kvinner, for de yngre ,- . 
FOLK OG LAND for to år Månadsbladet _ menn var ved fronten et eLler 
siden, men som alle histori- FRI HUG ~ annet sted og deres skjebne 
kerne våre latet!' som de ikke ~ var uviss. Sine følelserr for de 
har lest. Frisinna tidtrøyt- og 0PP- • fraværende overførte de u-

Vf bragte den' gang en lysningsblad. Fritt ordskifte ~ bevisst på oss, som' jo på en 
skriftI.ig erkl~ring ka det om NS,rettsoppgjeret m.m. ~ vi~ var deres lands:menn, 
svenske reden REDERIAK- Fylgjetongar om Hunzafol- • skJønt aven annen nas]onali-
TIEBOLAGET TRANSAT- _ ket, Jack London (ill.), sjø- : tet ... De viftet til oss med 
LANTIC, datert 9. juni 1965, ~ romanar m.m. Arspris kr. ~ lommetørklær idet vi gikk 
såJlydende: ; 25,-. • gjennom landsbyen. Ef ter-

i~ Postgiro for bladp. 80 821. ~ hvert kom også andre kvin-
«Vi har mottagit Edert bre. v av ~ ner og unge pI·kn ... ut av hu Utgjevar: Erling Seim, Kinn ei! . <:;'~ -

den 18. maj. Till svar får vi ~ sene fOll' å se oss dra avsted 
meddela, aH de flesta av våra ...... ~ ...... ..,..,~ ... ~,.! og de vinket til oss på samme 
fartyg på linjen Sverige-D.S.A. måte. Våre tyske voktere 
en tid fore 9. april 1940 (ut- Va. k, m a II n g, rystet på hodet og sa: «Jamen 
hevet av oss) gick in till Bergen t a p • t 8 • r lng, har dere !hatt mange kvinne-
for att lasta guld. Dessa fartyg, lige sympatisører i lands-
som alla var på 6000-7500 ton m 8 n 8 t. r mali n I byen!» 
d.v. var «Glimmaren», Goona- RIM E L I G Da vi var kommet vel et 
warra», «Hammaren», «Inna- par kil'ometer :fra landsbyen, 
ren», «Tennaren» och «Vinga- 1. KLASSES FAGMANN fikk vi se et enda tristere bil-
ren». Åven fartyg tillh6rande lede. På begge sider av den 
S k - Telefon 26 55 30 -vens a Amerika Linien anløpte vei vi fulgte, lå massevis av 
Bergen ett flertall gånger.» .o_ .... _ .... ø~ ødelagt krigsmateriell ved si-

den av døde som ikke var 
Og vi kunne supplere den- Tannlege blitt begravet på de nakne 

ne e'rklæring fra rederiet med M ART I N KJE L O A ASstennene. Krigens sår var så 
disse op?lysning~r, som en Hansleensgl. 2 langtfra leget. Det gjotrde en 
svensk SJømann l Palma ga I forferdelig nedslående og 
en av våre medarbeidere. Sjø- Tlf. 44 75 54 dyster virkning på oss alle, 
mannen, en maskinist, fortal- .. ,., .... oØ'oØ' ..... _ .... ____ ,,_....... idet vi passerte dette redsels-

fulle utslag av krigen og dens 
, .... _ .............. _ .... _ .. _ .............. ___ .. ___ efterblivende elendighet. 

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

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

fritt tilsendt mot forskuddsbetaling, eller mot oppkrav med 
tillegg' av porto og oppkravsgebyr. 

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

FOLK OG LANDS BOKTJENESTE 

INGEN MESSE FOR 
HITLER 

Den spanske kir.ke har for
. budt en planlagt dødsmesse 
for Adolf Hitler, Mussolini og 
de spanske falne på østfron
ten. Dødsmessen for Hitler 
skulle ha funnet sted i den 
nordspanske by Murcia. Den 
spanske kirke har ikke gitt 

: noen begrunnelse for forbu
. det. Hvis det ellers er sant 

SIDE 7 

IFor unc:dommen -
(Forts. fra side 4.) 

Filmen er en genial kunst
nerisk fotrherligelse av patrio
tiske ideer. Russerne åpen
barer herved sin stolthet over 
en nasjonal fortid som de 
ikke vil glemme, en påmin
nelse om at en av Europas 
store kulturnasjoner tror på 
sin fremtid. 

«Krig og fred» er et Ja til 
Russlands ikke-kommunistis
ke fortid, en bekjennelse til 
nasjonen. 

Ingen av de tidligere sov
jetiske filmer har vært så fri
gjort for marxistiske ideer og 
samtidig vært så spekket med 
hyldest til nasjonen som den
ne. 

Vi håper at utviklingen går 
i riktig retning, slik som an
tydet i filmen, og at den 
hvite del av Sovjetsamveldet 
befri'!' seg fra det kommu
nistiske åk, blir' en stat av 
nasjonalbevisste borgere. 

Det innebærer også mulig
heter for en saml'ing av N ord-
Europa., d. 

I 

SØR-AFRIKAS FORSVAR 
Forsvarsminister P. W. 

Botha erklærte i en tale i 
Stellenbosch at Sør-ADrika: 
nu var rede til og istand til 

Interessant bok 
Fremdeles er denne interessante 

og underholdende bok å få kjøpt 
gjennom FOLK OG LANDS 
BOKTJENESTE, og det til en 
meget billig pris. 

I boken følger vi forberedelsene 
til og flukten fra en av de mange 
konsentrasjonsleire som ble opp
rettet efter 1945, til flyktningene 
er vel fremme i Sør-Amerika. 

Boken er ikke bare til under
holdning i sofakroken, men også. 
en skildring av de uverdige for
hold som politiske fanger levet 
under i efterkrigstidens Norge. Vi 
blir videre konfrontert med de 
norske myndigheters fortvilede an
strengelser for å få ~lått kloen i 
flyktningene, dels ved politiske 
krumspring og dels ved å påberope 
seg den internasjonale lov som de 
selv så eftertrykkelig hadde for
brutt seg mot. 

Men boken kaller også mange 
ganger på smilet. Utallige er de 
episoder på den lange ferden som 
krydrer fremstillingen med hendel
ser av humoristisk art. 

Eventyret om «Solbris» er en 
bok som appellerer til lesere i alle 
aldre, og kan således anbefales som 
gave både til bestefedre og barne
barn. 

M. 

å forsvare landet mot en ytre -----------
fiende. Spesielt militærba
sene i syd val[' meget moder V AR HITLER SYK? 

ne utstyrt. Luftforsvaret nød Ingen som kom ham nær 
landets fulle tillit. Botha kunne unngå å legge merke 
nevnte at Sør-Afdka forføyet ,til den forandring som fore
over et høykvalifisert radar- gikk med Hitlers personlig
system, som var lagt rundt het i krigens siste år, og man
landet og spesielt omkring ge meilite også en god stund 
indust'I'iområdene, slik at en- før krigen. Det har vært gjet
hver fiende i luften kunne er- tet på en alvorlig sykdom av 
kjennes rettidig selv milevis <en eller annen art og forskjel
borte fra den sør-afrikanske lige feorier har vært frem
teritorium. Rada'!'anleggene satt. Nu foreligger det en 
v:ar blitt bygget efter de mest I bok av dr. med. H. D. Råhrs 
moderne prinsipper. Med spe- som behandler emnet: «Hit
stell stolthet pekte Botha på a€'rS Kr.ankheit. Tatsache und 
at anlegget til luftforsvar for Legende.» Dr. Rohrs kommer 
75. pst. vedkommende var til interessante resultater. 
blitt konstruert og installe'rt Han hevder således at Hitlers 
av stedlige vitenskapsmenn sykdom skyldtes den be
og teknikere. Man ville frem- handling han Hkk av sin liv
tidig forsøke å utbygge for- lege Motell, som ga ham øde
s:raret av republikken ytter- leggende innsprøytninger. 
hgere. Og det var da av spe- Det kan i denne forbindelse 
siell'betydning at man kumle nevnes at både Goebbels (i 
fotrføye over egne spesialis- henhold til prinsen av 
ter. (African Express). Scl1aumbli'I'g Lippe) og Gor-

Hitler, så skuHe en tro at han 
nettopp i høy gTad trengte en 
messe - men kirken ser 
kanskje ikke slik på det. Kan
skje politikken der også går 
foran sjelefrelsen? 

ing (i henhold til Fru Goring) 
næret den aner største mistro 
til livlegen. 

Boken koster kr. 30 og kan 
bestilles hos 

FOLK OG LANDS 
BOKTJENESTE 

Hybel søkes 
fra 1. juli eller før av undertegnede redaktør av FOLK 
OG LANDS Ungdomsspalte. Henvendelse redaksjo
nen, telefon 37 76 96 tirsdage, onsdage, torsdage eller 
eventuelt red. Mel~om privat. 

Stud. fil. Hallvard M. Paasche 

................................... _ ......................................... _ .................................... _ ........................................ _ .. ~ ..................................... _ ............ ..;. .. bare litt av det en sier om ----------------------------------
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SIDE 8 FOLK OG LAND 

Fra kulturfronten. !J7----.~--~.~!.Hfj:::..~ ~ 
(Forts. fra side 5.) betraktning. Det blotte med- A:tt d.d ~ 

aven ensidig propaganda lemskap i et politisk parti ..--=-~. . 
med hel utelatelse av den med eller uten tillegg av opp
annen pa,rts syn. Det er for konstiruerte «forbrytelser» 

I o" ...... _ •••••••••••••••••• -;;;:. • 
_ _ r _ _ _ _ _ _. _.~. 

lettvint og det er for ynkelig.» var nok for fengsling og ut- LANDSFADEREN 70 AR 
plyndring. Nei, herr Røise
~and og kanutter, det hele var 
grov politisk forfølgelse og 
intet annet. De venstreradi
kale elementer ønsket en 
gang for alle å gjøre det av 
med den nasjonale fløy av 
folket, det er den enkle sann
het. At disse samvittil:rhetslø
se rettsvikere fikk følge av 
adskillige forvirrete og pro
~'lrrandaomtåkete personer, 
som ikke forsto et plukk av 

Den rolle ·Einar Gerhard
sen efter hvert har kommet 
til å sette mest pris på er 
den som den eiegode, folke
lige landsfader. Når han stil
ler seg i positur, legger an
siktet i alvorlige, men dog 
hjertegode folder og lar sine 
tykke l'er rulle ut over fol
ket, da er knapt noe øye 

det hele, forandrer intet i bil- Den store svenske . 
det. 

Det er nokså ufattelig at (Forts. fra side 5.) 
s.k. anstendige mennesker u- ke utfall mot kong Gustaf. 
ten videre godtok en «retts»- Han fortsetter så: 

tørt. Selv de aller stiveste 
høyremenn deltar i hy ldes
ten, slik som nå på .70-års 
dagen. Men så er det da hel
ler ingen av dem som har 
oppfunnet kruttet - og nep
pe noe annet heller. Det er 
forresten ingen av de 'andre 
borgerlige politikere heller 
som har oppdaget at den 
norske politiske arbeiderpar
ti-helgenen har to ansikter. 
Den som studerer hans poli
tiske virke vil raskt oppdage 
den djerve revolusjonære 
som ikke brød seg om «de 
borgerlige lover». Han startet 
da også sin fengselskarrier:e 
lenge før oss i Nasjonal Sam
ling. Da han i 1945 skulle 
efterfølge den trauste lands
fader Nygaa:rdsvold måtte 
masken legges om naturlig
vis. Og Einar klarte det altså 
så overbevisende at hele den 
demokratiske verden nu hyl

LØRDAG 27. MAI 1967 

SANNHETSAPOSTELEN 
WIESENTHAL 

Vi har tidligere ved flere 
anledninger nevnt «nazijege
ren» Wiesenthal, han som 
samler inn penger til sin be
rømmelige virksomhet. Ifølge 
en Reutermelding har han nu 
til en rekke pressereptresen
tanter uttalt at det efter ver
denskrigen var blitt overført 
rundt regnet 500 millioner 
dollars fra sveitserbanker til 
Sør-Amerika til understøt
t'else for flyktede krigsfor
brytere. En burde naturligvis 
tro på en slik mann, som un
derstøttes økonomisk aven 
hel verden, men dessverre 
erklærer den sveitsiske bank
forening at den ikke kjenner 
noe til slike transaksjoner og 
at meldingen derfor ikke til
svarer kjensgjerningene. 

* 

Nå er det naturligvis så at 
kanskj e nettopp en ung mann 
som ikke har opplevet de u
hyggelige krigsårene, burde 
ha visse forutsetninger far å 
skrive den helt riktige ,roman 
om denne tiden. Men NB kun 
hvis han har satt seg grundig 
inn i saken fra alle sider. Som 
situasjonen nå er med den 
voldsomme slagside til en be
stemt kant synes det lite tro
lig at en dikter i tilstrekkelig 
grad kan frigjøre seg fra den
ne mektige skyggen. Det er 
nok i en fremtidig generasjon 
man vil finne han eller hun 
som makter å løfte stoffet opp 
på et høyere plan uten å in
flueres av alt som tynger det 
ned idag. Da vil nok ganske 
sikkert den ufyselige «Erik 
Blodøks» være redusert til en 
annen eller tredje rangs 
F o u q i e I' - T i n v i Il e. Og 
kanskje vil han hvis navn 
idag søkes gjort synonymt 
med det skjendigste forræde
ri, bli det store nasjonaJe 
symbol. 

praksis som sa klart ble dre- «Det tør imidlertid ikke 
vet etter mottoet: Det er bed- være det som ha:r forarget 
re å ødele:g'~e 99 usky,ldige nordmennene mest. Det inn
hvis vi derved får sjansen til ledende kapitel som skal gi 
å ramme en skyldig. For en en karakteristikk av nord
samling hyklere våre for- mennene og Norge, er det som 
følgere er. Bedre bevis for de- i vitrkeligheten «retat gallfe
res ynkelighet og redsel for ber på norrmannen» . Der 
sannheten emI at de ikke vå- konstateres bl. a. at Norge er 
get å gi plass fotr mr. He - et primitivt og fattig land, 
w i n s rolige og nøkterne til- som Sverige ikke ville ha til
svar på alle angrepene på bake sel v om det fikk det i 
ham kan man vanskelig fin- gave. Om Oslo sier han at 

det den gamle revolusjonære. FOLK OG LAND FIKK 

Når vi snakker om «De ne. Når de ikke tør såpass byen i sammenligning med 
blanke knappene», så la oss engang, så burde selv en Stockholm og København er 
streife Jitt inn på det som ny- mindre begavet av de pro- en provinsby, med Vest-Eu
lig skjedde i Hellas. Her var pagandaomtåkete forstå at ropas dårligste service og by
det nettopp representantene her er det noe som ikke stem- planlegging. 

Og ingen var ufin nok til å RETT IGJEN! 
nevne at det hjertegode fød- Vi har som kjent her i bla
selsdagsbarn i 1948 var blant det gjennom alle år hevdet at 
dem i regjeringen som nektet det var et skjendig komplott 
å benåde profes.solr Skancke mellom Storbritannia, F'rank
og lot ham vandre til retter-' rike og Israel da de tre mak
stedet. Derfor var vi heller ter gikk løs på Egypt i 1956. 
ikke å finne i gratulantenes Britene har hitUl hårdnakket 
rekker, men skriver dett.e benektet noe slikt komplott i 
post festum. høytidelige erklæringer, bl. a. 

* 
fO'r « De blanke knappene~, mer, ikke kan stemme. Re- - Det som i høy grad opp
militæret, som ved et raskt presentantene for den norske tar nordmennenes sinn er 
kupp satte de venstreradikale «rettsstat'> har rett og slett I spørsmålet om hvorledes de 
ut av spillet. Nå skjer jo all- ikke rent mel i posen. Ved I så hurtig og lettvint som mu- EN AV GERHARDSENS 
ting fort om dagen så det er utrettelig bruk av de statlig. lig kan komme vekk fra' job- KOLLEGER 

av Eden. Nå avslører imidler
tid et annet :regjeringsmed
lem fra dengang, Anthony 
Nutting i en bok at FOLK 
OG LAND nok hadde rett 
hel t og fullt som så ofte før. 
Ifølge Nutting ga Eden-kabi
nettet planen om å angripe 
Egvpt sin formelile godkjen
nelse på et møte den 25. 01<::
tober 1956. Israel angrep den 
29. o'k:tober, og Storbritannia 
og Frankrike intervenerte 
kort tid efter. 

ingen gitt å spå hvordan si- dirigerte massepåvirknings- ben og ut i fjellene for å stå 
tuasjonen er når disse linjer media har de lullet de s.k. an- på ski. r-{orge er eskapismens 
er kommet på trykk. Men stendige mennesker i søvn. land, hvor alle ønsker å kom
som det ligger an i skrivende Men bevatres vel, h,vor redde. me vekk, flukten fra virkelig
stund tyder alt på at kupp- de er for at de sk~!l våkne.! heten er det store mMet, 

'maktenE:: har det hele under Hvis nå det skulle skje at sannheten skal ilq{e sees i øy-
kontroll. noen for alvor ville begynne nene, i Norge skal man unngå 

Venstres Bent R ø ise _ il tenke når de fikk lese mr. den, skriver forfatteren. 
l and ble intervjuet i Kring- Hewins saklige svar? Nei, den Hewins beskriver videre 
kastingen like etter makt- risiko er nok for stor. Og sli- Quisling som den typiske 
overtagelsen i Hellas. Etter ke . folk våger å snakke om nordmann. - -» 
de vanlige jeremiader om at rettsstat?! Anmelderen mener at de 
demokratiet vatr i fare ut- Det må derfor tas efter- norske avisene vel har rett 
talte han på vegne av retts- trykkelig av~tand fra de nye når de er o indignerte. Men 

rra efterkrigstiden Oscar 
Christian Gundersen har kun
net innkasere en ny gevinst i 
det store landsviklotteriet. 
Han e:r - og det naturligvis 
av den velmenende borgerli
ge reg;ering som skal vise 
rettfetrd i øst og i vest (for
trinsvis det første) utnevnt 
Ul dommer i høyesterett. Der
med er han vel da satt på 
for å fylle plassen som para
disisk vokter når Terje Wold 
forsvinner. På det at ingen 

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

staten Norge sin sorg og for-I greske m~ktmnehavere. Den fortsetter sa: . 
bitreise. over det skammelige I berømmehge John L y n g «.De :Q.este nordmenn er VIS
at man dernede hadde fengs- e.r sterkt bekym~et for. mu- selig rede til å gi Hewins 
,let politiske motstandere. I hgheten av at de l.kke vII.føl- trett nar han utnevner Quis
Tenk det, Hedda! Atter ble vi g,e de «demokratIske spille- lir:~. til en. av landets mest 

landssviksa'k: noen sinne skal -----------~ 
kunne bli rt;enopptatt. 

* 
minnet om splinten og bjel- I regle::,). Han ~ener fO'rIDo- bnllante hlern:r. Faktum er I TYSKHETSEREN 
ken. Tør vi spørre hva an'net I denthg de splJlleregler han at ingen har gatt ut av Den I . 

Røiseland og likesinnete drev selv og and::e gode demokra- militære Høyskole med slike I Lord Russell of Liverpool, be
på med i maidagene 1945 og: ter fulgte l 1945. Men det karakterer som Quisling og ryktet fra sin bok «Under 
senere. Under den ytterst' s~a! da være godt håp om han var den ,g~ng en alry~ent hakekorsets svøpe», er nå ~ 
g;ennomsiktige maske av d"t. aktet medarhe,der av Fndt- full gang med en ny bok .1 

«landssvik» (det samme På-I Hors de Combat iof Nansen. Vanske1i.Q'etr<e b.1ir samme genre. Han slm l ifølge 
skudd som man alltid be- det imidlertid for forfatteren det like utr>ettelige DAGBLA-
nvtter når man ønsker å kvit- ___________ " å fnrlrlaro hvorledes QllislinR' DET «nå lage en bok om na-

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5. Odo 4 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 - Sagene 

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

Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forut
gående avtale. 

Abonnementspriser : 

te seg med politiske OPPo-1 KRI ST NE VEN N E R rert~e~ Nor'R'e da den legale z.ivirksomheten i etterkrigs-
nenter således også i Hellas). reg]erlllg flyktet. Og stort sett t,dens Tysldand.» Bladet an-

. ble tit~sener av bra, vel. me- Har .du lyst til l t!:ffe gamle :ven-11Hl1.'lli f{ er det å ove,l)evise I fører videre at «Lord RusselI 
nonde bOTl=(ere kastet i fenq- ner , et ~pent mll1fl? - Kmtnt iallfall en orientert nors'k: le-I of Liverpool er en mann som 
SPI' o~ konsentrasionsleire. De V tnner møt.es den første, freda,2 'se'" 0"1 at ()'lislinp; handlet i1,~e vike>' till)ql.,:e nq>' han I 
påfølgende «'rettsaker» var hver mlned , Collettsga~e 4~. Etter f'lll t 10VFp. hele tiden OR' at først har shlkket nt kursen», 
den villeste parodi hvor slil~e e11 t~le er. det hevert~mg og an· haY'! nå en elle>' annen mystis1<:: oq: d~t slra1 det f-", oss til ?1. 
for alloe reHsprinsinner grllnn- lednmg til ~elskapeltg ~amv!('r mAte i 1rlre var skyldiq i at t:o. Han vilrer ikke engang: I 
leggpnde ve1'\dier SO"1 rYloti',q,\" M",te~,r1 kl. 19 '0 han undertegnet dødsdom- tllhake for den mest forløyete 

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

kr. 25.- pr. halvAr. 

Løssalg kr. 1,-. 

Bruk ))08tgironr: 16450. 

ut(1iver A IS l"olk 0(1 Land 

Viking Boktrykkeri og skyld ble satt helt ut av _______ ,,#/' ______ mer.» ' hets. _ ... __________ ' 
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