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Hemmeligheten med Rudolf less' martyrium 
ER LØSNINGEN A FINNE I HANS SAMTALE MED MOLOTOV I DESEMBER 1940 OM 

DET BRITISK-SOVJETISKE INTRIGESPILL? 

om den stakkars Hess som 
England til sin uvisnelige 
skam overlot til sin skjebne: 
å bli malt mellom politikkens 
møllesteneir til hal( nu, 72 år 
gammel og legemlig nedbrutt, 
som Griffenfelt i sin tid lager 
sitt fingermerke i bordets 
stenplate. Britene, som selv 
har utlevert Hess til sin 
skjebne og som i den tid de 
selv har fengselsvakten over 
den ulykkelige kunne gjøre 
ende på det fangenskap som 
har V3'rt et kvart århundre og 
fremdeles fortsetter, skylder 
på «de andre». Selv Chur
chill toet sine blodige hender 
lik Pilatus da det gjaldt Hess. 

Nu antyder «Daily Ex
Militært oppbud for bevoktning aven eneste 73 år gammel fange i press» at Hess på den fore-

Spandaufengslet stående 73-årige fødselsdag 

I bør overføres til en bevoktet 
. . o o villa i den britiske sektor for 

Det er ,,:el knapt den tmg' l ~r efter ar, og d~ har skrevet å avslutte sitt liv der i hus-
nordmenn Ikke har proteste1rt stiler og avhandlmger om den .. t l\1r d tt tt t 

d t f t 'd b b . Ddt larres. 'l.en om e e y ers 
mot eller emonstrer or - 1 S ar an og er e ve menneskevenlige tiltåk frru 
så når det gjelder hendelser kna. pt noen som har V'ansmek- b 't' k'd f d g l 

ri IS' Sl, e over or en am e 
~tenfor hn~e~s grel'ls,er. p~t~et lenger elln .Rudolf .Hess I mann !mn gjenncmføi'cs vet 
fmnes vel Ikke den skitne) 1 fengslet. og hkevel fmnes bl d t 'kke S . t kt 'l' o 

forræder eller umenneskelige det ikke en eneste norsk a e 1- cl 'o~vr h n: ed t 
blodhund som ikke har fått venstreradikal menneske- være me . pa e, e er e. 
f. eks. norske studenter til å venn som iløfter på øyelokket * 
gråte bitre tårer når de ende- engang, for ikke å snakke om 
Hg blir tatt hånd om. Da å protestere med transpamn
tråkkes ambassadedørene ned ter og langt hår utenfor am
av iherdige norske venstre- bassadene til de skyldige 
radjlkalere med deres hale- makter: USA - Sovjetsarn
heng av mindre begavet Unge veldet - Frankrike og Eng
Høyre-ungdom. Og er fyren land. Og ingen høyremennes
attpåttl nege'r, så får norske kevenn heller - hvis det da 
studenter nærmest hysterisk finnes noen slike. For også 
anfall av medynk og protest- humanitet og menneskevenn
syke. Fri dem fra død og Hghet er politisk betonet i 
fengsel! Leve menneskeret- dette politisk betente Vesten. 
tighetene og humaniteten! At de ikke skammer seg! 

Bare når det gjelder en * 
eneste mann er protest,antene Imellom kommer det et 
og menneskevennene tause. ymt i spesielt britiske aV'iser 
Rudolf Hess, som sei}v Niirn
bergdomstolens dommere :ik
ke fant noe annet å bebreide 
enn at han som nominell par
tileder i Hitlers sted måtte 
være medansvarlig i den «an
grepskrig» Tyskland hadde 
satt igang, har siden 1941 sit
tet bak lå,s og slå. I 26 år, 
helt siden den gang han satte 
sitt liv på spill, forilot sin 
posi.sion i Tyskland og sin 
familie og fløy alene til Eng
land for å fovsøke å tale dets 
makthavere til fornuft og 
fred, har han vansmektet i 
fengsel. I dag sitter han alene 
tilbake i Spandaufengs1-et, be-' 
voktet av tropper fra fire 
makter i tur og ol'den. 

De norske studenter har 
sikkerlig lest i sin historie. 
også den norske, om personer 
som har vansmektet i fengsel Rudolf Hess i 1938 

Vi bragte for en tid siden 
en artikkel av den anstendige 
britiske jurist Veale, som an
tydet en viss hemmelig bak
grunn for at Hess i motset
ning til alle andre fanger 
fortsatt skal holdes fengslet. 
Han lovet å komme tilbake 
til saken og vi får da avvente 
hans utlredning. 

For vårt eget vedkommen
de har vi en mistanke om at 
det kan henge sammen med 
visse kunnskaper Hess sitter 
inne med om det britisk-rus
siske maskepi før Hitler «an
grep» Sovjetsamvelldet. Det 
foreligger nemlig nu visse 
opplysninger som setter begi
venhete'1e dengang også i e' 
"tnnet b's enn den ullloriserte 
histories. 

I siste halvdel av året 1940 
fikk den tyske forsvarsledel Sf 

manf{e meldinger om Russ
lands endrede holdning, o~ 
disse meldinger var sterkt 
foruroligende, Fra tyrkis1-
~iilde fikk en således denne 
analyse over verdenssitua

'l;onen: Sovjetsamveldet har 
":'ttt onpfylt alle ønsker sorr 
Tyskland kunne oppfy Ile 
l\IIere kan ikke Tyskland til
'ly uten å oppgi egne eller 
"orbundnes interesser. Mer 
'1ovjetsamveldet ønsker me
re: Det dreier seg fremfor 

(Forts. side 7) 
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NS-tolkenes skrekk· for Sovjet 
var berettiget_ 

Einar Gerhardsen forteller om bakgrunnen for Norges 
ulykksalige NATO-tilslutning 

Kameleonen Gerhardsen - fremragende i aLle rolLer 

I 1945 og årene utover var I under russisk kommando for 
det som kjent ikke god tone å å hjelpe de røde med å ta 
antyde noe om en fare for NO'rd-Norge. Heldigvis gikk 
Norge fra Sovjetsomveldets det bedre enn den norske u
side. De arllieTte hadde jo så forstand innbød tiL Tyskerne 
lenge drevet med å renvaske klarte ved hjelp av den brente 
blodhunden Stalin at våre jo'rds taktikk å stanse rus
Londonemigranter var blitt sernes fremrykning og dis
så skjøre i kuplen at de ikke: se fikk i 1945 hendene så ful
bare inngikk en okkupasjons-Ile annetsteds at de frivillig 
avtale med Sovjet, men gav opp Norge - foreløpig 
også satte norske soldater' (Forts, side 8) 

l1eJs fotografert t tengJeisgdrden gjennom telel/rlJf: 
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. • 
. Nødvendig korrigering!. «Demokratiet» 

Demokratiet skal være de
mokratisk, har jeg gjentatte 
ganger sagt. De tre første 
nastybåtene er demokratiske, 
men ikke den fjerde. 

Kom senerehen til andre resultater -
OM SITUASJONEN I 194.0 I en stort oppslått artikkel I der om denne faren for Nord

i MORGENBLADET «Kul-I Norge, som Helge Krog altså 
turradikalisme i teori og ikke ville se, men som MOR
praksis» av Idar Aarheim GENBLADET nu endelig 
klippe'r vi disse interessante innrømme'r. 

Sverre Hartmann har fun
net frem noen dokumenter i
gjen om norsk-svenske for
svarsdrøftelser våren 1940. 
Det er forsåvidt nytt stoff av 
betydelig interesse, så det er 
ikke den side av saken vi 
skal ta fatt i her. Men den 
måte alt legges tilrette for å 
passe.inn i «mønsteret». 

Hartmann beretter i MOR
GENBLADET om et møte i 
Stockholm mellom den notrske 
generalstabsjef Hatledal, led
saget av sjefen for opera
sjonsstaben, daværende o
berstløytnant Roscher-Niel
sen og den svenske forsvars
stab. I denne forbindelse om
taler han en memoarbok av 
den svenske admiral Ericson, 
som efter Rartmanns anførs
ler sier at møtet skyldtes den 
stadig voksende tyske trussel 
mot Skandinavia. Efter ver
denskrigens avslutning er 
som kjent svenskene mere 
katolske enn selv de norske 
samtidshistorikere! 

Så opplever en imidlertid 
det gledelige at gene'ralmajor 
R. Roseher Nielsen endelig 
synes det får være måte på 
alt også. Og han korrigerer 
Hartmanns admiral sålunde: 

«Som det vil fremgå av mine 
.. opplysninger stemmer ikke det
te, bakgrunnen for møtene (han 
sikter til et annet svensk møte 
med den norske admiralstaben) 
har vært vesensforskjellige.» 

Og hans nevnte opplysnin
ger om generalstabens møte 
med svenskene går bl. a. ut 
på: 

Den annen mars 1940 fikk den 
norske og svenske regjering offi
siell forespørsel om de allierte 
kunne re.;ne med at de to land 
ikk~ ville Jn,jt5dfe seg en i,jen
nommarsj. Et slikt brudd på 
nøytraliteten hmne' regjeringene 
selvsagt ikke gå med på; svaret 
ble avvisende. Men det ville være 
uklokt å p.å ut fra at faren der
m~d var ')Ver, tatt i betraktning 
av den vekt som begge de kri!!
førende parter la på malmtran
sporten; alliert bruk av makt 
kunne ikke utelukkes. 
En situasjon som denne innbød 
til felles norsk-svenske drøftel
ser, 10. mars reiste generalstab
sjefen, oberst Rasmus Hatledal 
og jeg i min egenskap av sjef 
for Generalstabens operative av
deling, til Stockholm for å kon
ferere med den svenske forsvars
stab. 

forhandlingene foregikk i en 
trykket atmosfære. Det skyldes 
ikke mangel på forståelse mel· 
lom de to parter, selv om våre 
svcnske kolleger nok f01te dct 
mangelfulle norske forsvarsbe
redskap som en belastning også 
for Sverige. Det som særlig 
trykket oss var tanken pl den 
hårde skjebne som ventet Finn-

land, den hvilte på oss som en 
mare. Now endelig beslutnin6 
om hvordan våre militære st-;-r
ker sblle samarbeide ble ikke 
truffet. for innen vi kom så 
langt måtte Finnland be om vå
penstillstand. Det var 13. m3rs 
1940. 
Dermed " ar forutsetningtn tc)r 
de norsk-svenske forhandlinger 
falt bort og oberst Hatledal og 
jeg reiste hjem, 

Dette betyr vel kotrt og godt 
at det var vestmaktene en 
fryktet og slett ikke Tysk
land! 

Det betyr vel også at den 
norske generalstab var så blå
øyet at den virkelig trodde 
på dette at England ville opp
gi sine onde planer om å 
trekke Skandinavia inn iver
denskrigen når påskuddet om 
hjelp til Finnland falt bort. 

Idag harr både de ansvarli
ge på britisk og på fransk 
side slått fast at så ikke var 
tilfelle, lUen at de kom for 
sent til bussen 9. april 1940. 

Hilsen fra 
«Papandreu» 

linjer: 

«Hvor var Helge Krogs politiske 
vidsyn da han så sent som i 1960 
under psevdonymet Pasquino 
skrev følgende: 
«Hva vondt har egentlig russer

A.L.: 

Usminket 
Nygaardsvold 

ne gjort oss? En eneste gang Efter det some'I' opplyst 
rykket russiske soldater inn i ville ingen av de store forlag 
Norge, i 1945. De hjalp oss som Kristian Nygaardsvold 
effektivt med å drive Hitlers foreila statsminister Johan 
støvleknekter ut av landet. Der- Nygaardsvolds erindringer 
efter dro de hjem igjen i god trykke disse. De må åpen-
orden. ba'rt ha behandlet det store 
Sommeren 1945 var russerne norske tabutemaet på en for 
uten sammenligning de popu- den ansvarlige klikk altfor 
læreste utlendinger i Norge.» usminket måte. -
Dette kunne Krog prestere å I nedenstående utsnitt fra 
skrive på et tidspunkt da han Johan Nygaar'dsvolds «Siste 
vi~ste at samtidig med at rus- svar til oberst (Jørgen) Jen
siske paradesoldater ble hilst vel- sen» i Aftenposten for onsdag 
kommen på Karl Johan, voldtok morgen 30. april 1947 fåtr man 
og myrdet Den røde arme over et visst inntrykk av at Ny
hele Øst-Europa, mens levende gaardsvold ikke helt godtar 
og døende mennesker befant seg den nasjonale legende og den 
i overfylte stinkende kuvogner herskende synkverving av 
på vei til slaveleirene i Sibir. almuens omdømme. Han er 
Når russerne trakk seg tilbake - som man ser - hverken 
fra norsk jord i 1945, var jo snild mot «krigen, eller mot 
grunnen den at vårt land ikke augurene: 

D h d d He t ee ee te en tilhørte den ulykkelige del av - - Hr. oberst Jensen. De e ar et on t IS orl 011 n Il g Europa som president Roosevelt sier at De så og hørte meg den 

le VG hadde utlevert til Stalins uinn- 9. april på Hamar. - Det var 
Det er svært så de driver skrenkede despoti. Pasquino kal- en trist opplevelse, legger De 

på. Det er lett å se at de er '1 ' kk te sin artikkel-· «Det dummeste», te Jeg tror i e-Deres. opp-__ - _ .. 
på defen?iven. De .fyller j.o I det" berømmelige heimefront- og inneholdet stemmer bra med' levelse var tristere enn min opp-
snart tradlO og TV tIl alle tI- organ V~R~ENS GA.NG. fant vi titelen, men egentlig skulle han levelse da jeg så og hørte Dem 
der. , for en tid SIden en nkt Illustrert ha kalt den «Den skjendigste». tale forhandlingens og selvopp-

Jeg har nu sett og hørt om helside om «Det famøse dobbelt- I givelsens synspunkter den 12. 
den gudstjeneste som Fjellbu I menneske Schicklgruber». Artiklen I D t d 'kk b april 1940. (Obersten har natur-
f 'kk . t d d kk' o e var essverre l ,e a-

l IS an un er o upas]o- var skaret over samme lest som H l K 'd d t ligvis uttalt sebfT om aspekter for . 25 M' O' re e ge rogs VI syn e ' 
nen mmst ganger. en all den andre hetsen sa VI skal .. d . d t en «krig», hvor det hverken . ,l fO l' 'var noe l veIen me - e 
g)entage sene ar ve neppe Ikke feste oss nærmere ved det. k N h bO t d foreligger mobilisering, oppse.t-. t'l ;, t t d t k . . . d' unne l orge a are en 
noen l a ro a ,e var ns- Men karaktensttsk for en hlsto-. 1960 o ft' f· tim> eller materiell. A.L.). 
t l · h t d . f' ...' d d bl d gang I som sa o e ør. D' elg e som var nv]æren. neonentermg ette og an re a' M . llf II MORGENBLA 
Kanskje ikke f1r.a noen av par- gir sine lesere _ og blant dem i· en IH a o -I Johan Nygaardsvold er nu 
tene, hva vet jeg. særdeleshet den ikke-tenkende del DETS redaktør m~~unne blitt varm i trøya og fort-

M d t 'kk l t l d' huske at Londomeø'lermgens setter' en er eIe v,e mege av ungdommen - er ve Isse 'd d' dr f . 
å repetere det gang på gang linjer i artiklen: Vdl svnt'llvatrfeknt' akmln ke , ~r I De henviser enn videre til ut-
og år etter år. Det er vel om- 'd e~ s ~'le d:a l~. nor: e SO' - talelser i Hambros bok «De 
kring 25 år siden dette hend- «Skr,iftet (en publikasjon fr~ a er Id IdSPOSISJkokn tO~ rus: første måneder» om hvor dårlig 
t E k l bl ' serne . a e ry e mn I d '1 d e. n an ve l trett av 1937 som den geskJ'eftige ar, N d N , D t k ldt'k et sto ti me meg. . or - orge. 'e s. y' ' es l - . 
mmdre. tikkelforfatter hadde plukket k d . d . f I ltkhet med Dem hr. oberst, 

Saken e'r vel at presteska-· f .. få' d t kk l el ents dV}: svdn °tg aknksvars ø-t kan J'eg også innrømme at J'eg 
k · k l d l h b rem Igjen or gl e sa yr.- e se a: e rø e lI'a' seg u . . 

pet og lr e e e sen ar e- dig vurdering) var selvsagt en .. f d' N t'lf Id" «hadde svake øyebhkk 1 denne 
hov for litt glorie. Det gl' elder Id l k 'fkkl ' """'n tor, III f orge dl . e, l~kvkIS, tiden». Men saken og kravene 
" .k t . k t' t'l nesegrus og a e es n l øs og' mo a ormo nlng, l e o o f 
a s ape pres es ape om l hyllest til den mann som på det h t t'l d t b tt S . t var sa store at en matte or-
helter. Og videre gjelder det tidspunkt var det merkelige h ø~de :k cl e ~ ~ t ~vi~ søke å ta seg sammen og ikke gi 
om for presteskapet og myn- spørsmålstegn i europeisk poli- E a: ' e Sl r d ~eg, l~ U~Ae opp. En fikk ta de byrder som 
dighetene å tilsvine NS. tikk _ nemlig Alois Schickl- uropa me ooseve s . måtte bæres og gå videre. Jeg 

Nu har redaktøren av det gruber fra den vesle grensebyen kunne derfor ikke bringe meg 
kristeHge dagblad VART Braunau i Østerrike - han som Men Quislings vidsyn var selv i sikkerhet ved å reise til 

det intet i veien med. Hans 
LAND skrevet en bok om den senere antok det bekjente navn bekymring heTt fra 1939 var Sverige. Jeg måtte bli i Norge 
norske kirke i storm. Ja, hva Adolf Hitler.» nettopp det som så lett kunne sålenge det var mulig å kjempe 
står det ikke der! Det spa'res mot overfallsmakten. Når dette 
ikke på sterke ord. Men så Artikkelforfatteren har hergjort ha skjedd. ikke var mulig lenger fulgte jeg 
kommer en prest, en av de en av de virkelig store historiske Heller ikke var det noe i, med kongen over til England. 
meget skrivende i vårt land oppdagelser, den at Adolf Hitler veien med FRITT FOLKS Og her måtte jeg og den øvrige 
og sier at forfatteren farer har foretatt navnskHte fra Alois vidsyn. Dets rredaktør ble un- regjering utføre vårt arbeid med 
med sterke overdrivelser og Schicklgruber til Adolf Hitler., der «retts»oppgjøret bl. a. bare en kanal mellom oss og 
gjentar flere ganger at meget En får si han gjorde det grundig dømt for å ha skrevet en le- fienden, Vi kunne ikke gjøre 
av det som er skrevet i bo- når han skiftet både for- og etter- som enkelte andre, reise til 
ken ikke er sannhet, det vil navn! Men kanskje det likevel er Amerika og derved legge et helt 
vel da si er løgn. en aldri så liten sammenblanding fatteren tar feil av. Han var født osean mellom oss og alt hva 

Det overrasker oss slett ik- med Adolf og hans far Alois? i 1882 ogi Braunau. fare het. Da kunne en trygt 
ke det minste. Sistnevnte antok navnet Schickl- Det er sannelig ikke så lett å sette seg ned og skrive bøker 

Hele «retts»-oppO'iøret er ~ruber i 1876, mens Adolf som være «samtidshistoriker» som mar;- med små tilsynelatende uskyl-
jo et ~neste falsum. kjent ble født i 1889. Hvis det da ge synes å tro! dige giftigheter mot andre. -

Bj. R. ikke er Adolfs halvbror Alois for- -O- Johan Nygaardsvold 
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FOLK OG LAND 

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Redaktører: 

ODD MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

Britisk livsløgn 
-

Også i Storbritannia har man sin livsløgn å slites med, 
om enn på en noe annen måte enn i Norge, hvor den er satt 
slik i system at storparten av den eldre generasjon iallfall 
har slått seg ned for godt i fablenes verden. 

Den britiske livsløgn inngår forsåvidt som en liten del av 
den bastante norske og karakteriseres igrunnen på en ut
merket måte i den karikatur fra «Das Reich» som vi gjengir 
på side 4. Storbritannia gikk ut av den verdenskrig det satte 
igang, under press av det zionistdominerte USA, med tap av 
sitt stolte verdensrike, med tap av sin innflytelse i Kontinen
tal-Europa, og med fremtidsutsikter som tegner seg mere 
enn mørke. Som ersatning for dette vant det sammen med 
USA og Sovjetsamveldet - de verste konkurrenter om makt 
og innflytelse - krigen og knuste det Tyskland som var Euro
pas bollverk mot øst. Mannen bak denne politikk var 
Winston Churchill. ' 

Midt i ruinene av det som var klynger Storbritannia seg 
nu til denne seier over en stat som burde vært en naturlig 
germansk forbundsfelle. Det har ikke råd til å la det falle 
skygger også over denne «seier.» Derfor er også den Churchill 
som ledet landet og imperiet ut i ulykken og oppløsningen 
fremdeles et hellig dyr som ingen får pirke ved. Han er jo 
«seierens far». 

De vestlige parlamentariske demokratier er ikke meget 
konsekvente. Det er ikke så svært lenge siden den vestlige 
verdens presse fløt over av begeistring for forfatteren Rolf 
Hochhuth som hadde laget et teaterstykke med angrep på 
pave Pius XII i sammenheng med den gamle hets mot det 
nasjonalsosialistiske Tyskland. Her var det virkelig dukket 
frem en av de store diktere igjen, het det. 

Imidlertid har Hochhuth også andre strenger på sin lyre. 
Han har nu prestert nok et teaterstykke, som slett ikke faller 
i god jord hverken her hjemme eller i England. Hva slags 
jord det faller i her, i det Norge som er så forløyet at det 
er til latter for en hel verden, kan for såvidt være likegyldig. 
Men i England har det jo imellom vært smutthuller å finne 
for sannheten. 

Men Hochhuths sannhet, som bl. a. rørte ved det hellige 
dyr Churchill, ble, i motsetning til hans løgn om Pius XII, 
for meget også for livsløgnerne der. Hochuth lar nemlig i sitt 
nye stykke Churchill være ansvarlig for den «ulykke» som 
så beleilig rammet den polske eksilregjeringssjef, general 
Sikorski, efter at han på grunn av sin sovjetfiendtlighet var 
blitt en byrde for det gode forhold mellom England og Sovjet, 
som Churchill og hans amerikanske herrer var så avhengige 
av. Sikorski mistet livet ved en såkalt flyulykke ved Gib
raltar. 

Men ikke nok med dette. I det nye stykke, som heter 
«Soldatene», hevder Hochhuth også at Churchill og hans 
jødiske rådgiver Lord Cherwell - bedre kjent under sitt 
borgerlige navn Lindemann - var moralsk ansvarlig for 
massebombingen av flyktningebyen Dresden. 

Dette siste er vel nu anerkjent historie over alt i verden, 
også i England selv gjennom offisielle dokumenter, men 
likevel nektet styret for Londons Nasjonalteater den kunst
neriske ledelse å oppføre Hochhuths stykke. Styrets be-

FOLK OG LAND 

Alexander Lange: 

Forslag til for
andring av 

Grunnloven 
Grunnlovens § 5 lyder: 
«Kongens Person er hellig; 

han kan ikke lastes, eller an
klages. Ansvarligheden pa a
ligger hans Raad.» 

Paragrafen foreslås forand
ret slik: 

«Kongens Person er op
høiet. Den civilretslige og den 
straiferetslige Ansvar lighed 
er for Kongen og hans Hus 
den samme som for Rigets 
øvrige Borgere. Den politiske 
Ansvarlighed paahgger hans 
Raad.» 

* 
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~ ~ 
~ ~ 
~ 11 V E MER RUD O L F HES S, ~ 
~ Spandallfengslets siste og eneste fange, bevoktet av tropper ~ 

~ fra fire nasjoner? ~ 
~ Et svar får man i den n~ttopp utkomne bok av Ilse Hess ~ 

~ «Antwort alis Zel/.e sieben. Briefwechsel mit Spandalfer gefan- ~ 
~ genen.» ~ 
" Ca. 300 sider - Kr. 36 - mot forskudd. Mot efterkrav med til- ~ 
~ ~ 
~ legg av forsendelsesomkostninger og gebyr. ~ 

~ FOLK OG LANDS BOKTJENESTE ! 
~ Boks 3214, Oslo 4 - Postgiro 164 50 ~ 

~ ~ 
..o-.o-~~.o-~.o-o.o.o-..o-~..o-.o-~..o-o-~<7'.,o..o.~...o-.o-.o-..o-,o. 

Norsk detnokra ti 
«De kan ikke regne med noen annen rettsoppfatning hos 
domstolene idag enn den gang Deres sak ble pådøm1»! 

«Nationen» skrev i sin le-
For å fO'I'stå rekkevidden av dera'rtikkel sist i september 

Grl.'s § 5 siteres følgende ut- 1940, at alle som ønsket et 
sagn av professor Bredo Mor- norsk styre i Norge og mente 
genstierne i hans «Lærebog noe med frasen om «Ja vi 
i Den Norske Statsforfat- elsker - -» burde hurtigst 
ningsreb annen utgave Sidel mulig melde seg inn i N.S. 
109:' 'for å unngå at landet ble pro-

tektorat. 
- «Hvad angaar Udstræk- ' 

Brevet fra vedkommende 
advokat gjengir vi nedenfor 
til orientering for dem som 
flremdeles har noen tiltro til 
norsk rettsvesen. Det er in
gen grunn til å nevne navnet 
til denne spesielle advokat. 
Han sier sikkert det samme 
som praktisk talt alle sine 
yrkesfeller. Og selv om han 
såvidt vi vet var landssvik
statsadvokat under «retts»
onnH;øret og tjente sine sp 0-

'rer som sådan, så er han idag 
heller blant de bedre av jus

ningen af Kongens personlige Jeg stolte på «Nationen:> o.g 
Ansvarsfrihed omfatter den mente at dette var det nktI
som nævnt, b'aade hans pri- geo Den 9. oktobe'f S. å. meldte 
vate og hans Regjeringshand- jeg rr:eg inn, og sto so~ med
lin~er og værner ham i lige lem tIl høsten 1942, da Jeg ble 
Grad mot strafferetlig Fo'r- ekskludert fOl'di jeg tresket 

k · kt sens sorte følgning og mod Sagsanlæg' uten 'ornveIer i, en ø . 
o k o brev: 

får. Her er hans 

til Erstatning.» Såvidt Mor- (Kornveieren matte tres .e pa «Jeg har mottatt Deres brev 
genstierne. sin egen gård). For dette for- d d ' 

_ Jeg VI 'l legge tl'l at en- holdet fikk vi beg2:e kr. 2000 (udatert) ve røren e g)enoppt.a-
~ kelse aven straffesak. ' 

hver som i kongemakten ser i mulkt og ble ekskludert av De spør meg om råd vedrørende 
en vel'di - tør antas å hilse pa'rtiet., dette og jeg må da svare Dem like 
en. slik foreslått endring a'" I 1945 ble Jeg arrestert og M' . 'kk t 
6r~nnlovens § 5 som ~t til- da dommen bie avsagt ble jeg, ut. d Itt'lsvhar er ath)eg 'k1t oe rkor 

- ' • " • o 'f at et VI a noen ensl a sø e 
tak egnet til forsåvidt f~ av- dømt tIl et ar og 5 mnd. eng- o' tlF d t f t 
bøte eventuelle angrep på sel med full soning, samt kr. a gb)e~oPPla saKfen. ?r e t kørsl e 

28 200 . b t ,t t' ,er etmge sene or gjenopp a e se 
kongemakten som institusjon. . ~ o og ers a mn~ som av straffesaker ganske strenge. For 

Oslo 12 mal' 1967 solIdarIsk ansvar for a ha ,.. . det annet er de anførsler som De 

PERSONALIA: 

EKTESKAP 
inngåes og bryllup holdes i Kristi
ansand S. lørdag 17. juni mellom 
Tove Stray, datter av eiendoms
megler Georg Stray og hustru Inga 
Sophie, født Haarklou - og styr
mann Reidar Jenssen, sønn av 
Charles Jenssen, Gamvik, og 'hus
tru Jenny, født Kristiansen. 

støttet det ulovlIge styre. f k d l'k d' . rem ommer me sle som e 1 

J eg har tidligere fo'I'søkt 3 en rekke saker fra forsvarets side 
gangeT å få dommen inn ~or under rettsoppgjøret ble prosedert 
en annen r~tt, men fo~g:le- på. Anførslene førte da ikke frem. 
ves., Nu har Jeg forsøkt Igjen De kan ikke regne med noen an
og vedlegger brevet fra advo- nen rettsoppfatning hos domsto
katen. Som De ser er han en lene idag enn den gang Deres sak 
hederlig mann og sier sin ble pådømt. 

Adresse for dagen er 
Kirkegaden 2 d, Kristiansand 

oppriktige mening, at vi er Jeg stusser noe over den straffe
dømt på, livstid og at hetsen utmåling som foreligger. Det fore
er nøyaktig som i 45-46. Den kommer meg at relativt kortvarig 
borgerlige regjering er av medlemsskap i NS ikke skulle 
nøyaktig samme oppfatning kvalifisere til 1 1/2 års fengsel og 

S som arbeiderpartiregjeringen. bot etc, men dette straffeutmå
Det er mange ting som slår lingsspørsmål kan jeg naturligvis 

oss når vi sammenligne'f dom- ikke uttale meg nærmere om uten 
~~,.o.,o.~..o-~ 

mer den gang og nu. Idag er å kjenne saken. 
LØSSALGET I KIOSKEN I det 20 dagers betinget ~eng- Jeg vil absolutt tilrå at De resig-

STORTINGSGATEN sel for en bølle som kjører nerer. En rettslig aksjon fra Deres 
er gjenopptatt fra og med 
dette nummer efter mange 
oppfordringer. Også i kiosken 
til Karl Johans gt. kan bladet 
fortsatt kjøpes og da det ofte 
har vært utsolgt der er an
tall eksemplarer øket. Gi 
vennligst beskjed til andre 
interesserte. 

ihjel et menneske, sammen- side nå vil bare medføre ytterligere 
lignet med dommer den gang. utgifter og omkostninger for 
Som det vil erindres så sluttet Dem.» 
krigen 10. juni 1940, så jeg må 

Fødselsdagsfeiring 
ha begått landssvik mot tys
kerne. Den norske demokra
tiske grunnlov kan tolkes på 
mange måter. Flere av de gamle vikinger 

fyller runde år i denne må
Mannen som ingenting be- ned og i den anledning vil 

grunnelse var: «Vi kan ikke tillate at Churchills og Lord er felt over Churchill og hans 
Cherwells og andre krigslederes rykte og gode (!) navn politikk. 

griper. venner og meningsfeller sam-

* les til et langbord i Grotten 
Restau'rant i Oslo tirsdag 13. 

kratiske rettigheter som yt-j juni kl. 19. Det blir en enkel smedes på denne måte.» Lenge leve livsløgnen i 
Altså ikke engang av den uomtvistelige sannhet selv, ikke I England som i Norge! For den 

engang av den berømmelige «historiens dom», som allerede må sannhet og rett og demo-

. ... tilstelning. De som vil delta 
rmgs- og menmgsfrIhet Vike. k Id t'l b k 33 an me e seg lOS , 

I England som i Norge. Bestun, eller telefon 377696. 
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\ l FOR UNGDOMMEN 
i Red.: Hallvard n. Paasche 

I 
Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, 

og borni spring på tun aM og tindrar i sol 

og nye bjørker syng sin song kring huset. 

Vekk med I Sviktende sammenlignings- omgive!ser. I?et er mørl(.e 
grunnlag kroker Gok i vart eget land hl virkelighetsflukten! 

I at DAGBLADET kan ha opp-
Noe som slår oss unge i! DAGBLADET fornekter I r~(dningsarbeide i en årn~kke. 

dagens norske politikk er den seg aldri når det gjelder å H. 
påtagelige flukt fra de mere gjøre svart til hvitt og om-
ting. «Ut vil jeg, ut -» er vendt. Realskoleeksamen 
tvdeHgvis mottoet. Jo lel1gc-j Like etter kuppet i Hellas 
l~ ut d{'ss bedre! Negere, ki- kunne denne avis berette at 
ne:sere og andre fjerntståen- det nye styret stairtet med å 
de fdkeslag opptar oss mere arrestere politiske motstan
(mn it ~kape orden i eget hus. I dere. Og så trakk DAGBLA
Im;en er heller mere opptatt DET en parallell mellom for
av enten å være for eller mot holdet i Norge i 1940 og da
USA og den storkapitalpoU- gens Hellas. Selv med den un,
tikk dette land 'Står for cnn dervisning vi unge har fått 
nOl'dmenn. Og ingen er J11Cre om forholdene i 1940 vet vi 
høyrøstede zionister enn det at dette er åpenbart uriktig. 

Herr redaktør! 
Vil De ta inn følgende lille no

tis i Ungdomsspalten om en rep
likkveksel som jeg selv var vitne 
til som lærer i realskolen: 

Kandidaten: Og Kongen han 
rømte til England. 

Sensor: Forlot landet for å fort
sette kampen utenfra. 

A. 

norsl{e folk. Men egen poli- Ingen politiske motstandere Det går fremover 

LØRDAG 10. JUNI 1967 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSI(RIGEN 

For FO~K OG LAND av armeneren le1'u/dmJ Dshawian. 

ARBEIDSKOMPANI NR. 2 

Nu næ'rmet vi oss Semi
kolodets, eller «de syv vann
kilder» som navnet betyr på 
russisk. Landsbyen Semiko
lodets var en gang et viktig 
jernbanepunkt; nu var lands
byen il~ke til å kjenne igjen, 
alt vi så var ruiner og atter 
'ruiner. Krigen hadde efter
latt sine merker. Hus var 
fullstendig jevnet med jor
den efter bombeangrep, jern
banevogner lå ødelagte langs 
de hist og her opprevne jern
baneskinner, veier og grunn
murer lå dekket av tykt støv. 

seg ferdig til avmarsj. Om
trent fem hundre meter borte 
lå en krimtatarisk landsby 
hvor hele dette arbeidskom
pani var inkvartert. Vi fem 
armeniere ble puttet inn i et 
stort værelse kort efter vår 
ankomst. I samme rum var 
det også innkvartert Here 
andre krigsfanger, som av 
nasjonalitet var azerbeidsja
nere. Det var forsåvidt et 
azerbeidsjansk arbeidskom
pani, bare at alle håndver
kerne, som snekkere, skred
dere, skomakere, byggmestre 
og mu'rere var armeniere. 

1i!{k har vi ingen sans fm'. I ble arrestert ved okkupas.lo
Egne politiske mål ut over nen i 1940 - hverken av 
dette å utslette oss selv i en tyskerne eller av NS. Deri
internasjonal menneskegrøt mot ble det arrestert en rekke 
har norske politikere og alle- sakesløse mennesker rundt 
hånde norske ungdomsorga- omkring i landet fordi de var 
ni:sasjoner ikke. kjent som tidligere tilheng2re 

Krigsfanger av mange for
skjellige sovjetiske nasjonali
teter var igang med å repa
rere hovedveier og ødelagte 
broer, mens tyske militære, 
både befal og alminnelige sol
dater beveget seg hastig frem 
og tilbake for å påse gjen

Vi leser at ifølge la Rochefou- nomførselen av det kolossale 
cauld skal våre fienders mening om arbeide med å få orden ut av 
oss ligge nærmere sannheten enn ~aos. 

I det store og hele var alle 
de arbeidende krigsf'anger 
her fornøyde med tilværel
sen. Forholdene var her som 
i arbeidskompani 3, hvorfra 
vi var kommet, alle hadde 
fått ordentlig arbeidstøy, or
dentlig mat og en seng å so
ve i. Vi fem nyankomne ar
meniere fikk likeledes en seng 
å ligge i og rent sengetøy. 
Men vi ble ikke destomindre 
lusete allesammen. 

K k · d tIt av ~IS. De ble arrestert av de ans Je e {ommer aval' d' h t 
d t Itt o bl d seg såkalte lov Ige myn Ig e er. 

e ~r e ere a an e . Kan det være dette DAG-
?PP I a~dres affærer, som VI BLA:!JET tenker på? Eller 
mgen mnflytelse har over, t k d t k, nsk'e på de tu-
enn å ta seg av de uløste en ~r e a ] 

. f senVIS av nordmenn som av 
norske problemer - l ørste l't' k g ble l'nne 

d d . l po l IS e runner -rekke a en menmgs øse og t . 1945? 
livsfarlige splittelse i det sperre l . 

norske folk som verdenskri- DAGBLADET, som skriker 
gen skapte? så høyt hver gang noe .skje: 

Sl'k k k rr i andre land, burde se htt pa 
k l ft syver nhors ~ po dl l-t forholdene i sine nærmeste 

ere ra seg og enVlser e 

vår egen. For de av våre lesere 
som stadig bruker refrenget «Det Rett som det var ble vi 
nytter ikke»" bringer vi derfor i stanset av tyske militære på 
det følgende, til oppmuntring, en- vår marsj langs veien forbi 
del sitater fra våre fienders leir: Semilkolodets og vår vokter 

Sunday Telegraph, England: Det og ledøren, tyskeren Karl, 
sosiale og politiske klima i England måtte hver gang trekke frem 
kan disponere for fascistisk frem- sine papirer. Vi fem armeni
gang. ere gj orde forsøk på å be-

Hundeavisen, Norge: Vi nær- trakte hvert gjenstående hus 
mer oss med stormskritt et bevisst lom vi skulle kjenne det igjen 
nasjonalsosialistisk eller fascistisk i grushaugen, og velkjente 
klima. steder, som vi ennu husket fira 

Farmand, Norge: FasGismen brer vår tid i angst og spenning. 
(Forts. side 6) Her hadde vi gjennomlevd 

Azerbeidsjanerne er mu
hammedanere av religion. 

til «historiens domstol». ----------_______________ _ både seier og nederlag under 
krigsoperasjonene på det nu 
så øde landområde, 

,Midt i værelset hvor vi 
ble plassert sto der en gam
meldags blikkovn, som det 
ble fyrt i hele dagen. Hver 
eneste dag samlet azerbeids
janerne seg rundt denne ov
nen for å nyte tilværelsen i 
nærheten 'av varme, så snarrt 
de vendte hjem fra arbeidet. 
Ikke bare ville de varme seg 
litt, men de ville også kvitte 
seg av med noen lus. De tok 
av ser! tø7et og holdt det 
kloss ~pp tii ovnen, og vi kun
ne iakUa hvordan lusene fallt 
ut av tøyet og ned på gulvet 
hvor der var haugevis av 
dem. De var altså døde, for 
lusene tåler ikke altfor sterk 

Men, det er vi unge som 
skal sitte i denne historiens 
domstol og vi vil ha ordnet 
opp med sakene n u. Vi er lei 
av alt skrålet om hjelp til 
svarte og gule potentater ver
den over. Vi vil ha løst de 
nærme oppgaver. Nu. Straks. 

Vi vil føre det norske folk 
tilbake fra den virkelighets
flukt som også briten Hewins 
skriver om i sin Quislingbok. 

Vi vil ordne opp i vårt eget, 
vi vil se sannheten i øynene 
koste hva det koste vil, vi 
vil bygge på vårt eget og 
arbeide for vårt eget. 

Skulle ikke det være en 
sak å samles om for all ten
kende nasjonalbevisst ung
dom? Også for den del av den 
som i lede og avsky for norsk 
«politikk» og norsk selvut
slettelse har inntatt idiotiske 
protestholdninger med tåpe
lig kledesdrakt, importert 
amerikanisme ibefattet 
negerskrål - og i siste om
gang narkotika. 

Vend om og bli norsk igjen! 
Slutt opp om dem som tror 
på noe og som vil noe! 

Vi har tidligere gjengitt en karrikatttr fra ,det store ukeblad «Das Reich» 

som dr. Goebbels utgav. Disse karrikaturer fra dengang har en for

bausende aktualit,et fremdeles. Idag da det stolte England står som 

tiggere ved Europas porter og The Empire er likvidert tør ovenstående 

profeti i «Das Reich» ha sin spesielle interesse. Teksten er: Konversa

sjon i London i 1943: - All right, så oppgir vi vårt Empire og mister 

Europa, men hva får så vi, Mr. Brown? - Vi har vunnet krigen, 

Mr. Empson! 

Vi fortsatte marsjen videre 
tilfots på samme måte som vi 
var kommet hit, På veien 
t'raff vi flere ganger på sivi
le bønder, som kjørte frem 
og tilbake med sine heste
doninger. De var kjekke, liv
lige karer, som langt fra så 
ut som våre vanlige bønder. 
De var alle utstyrt med pas
sersedler utstedt av de tyske 
myndigheter i landsbyen. Ef
ter dokumentpapirene å døm
me var aH i orden for den 
saks skyld, men Gud alene 
vet hvem de var under krigs-
operasjonene. 

varme. 

Vi armeniere gjorde det 
samme, for det var den enes
te måte å bli kvitt lusene på. 
De trengte seg inn under un
dertøyet og generte oss i 
høyeste grad. Men avlusin
gen holdt ikke stort lenge>r' 
enn natten over, så vi for
såvidt kunne få sove noen
lunde uforstyrret. Så fort vi 

Et par tre kilometer' Em sto opp av sengen kunne vi 
Semikolodets støtte vi på en merke <at lusene alt hadde 
større avdeling av tysk~re og, innfunnet seg pånytt i vårt 
krig'3fanger som drev pa med I undertøy. Lusene gjorde in
veiarbeide. Vår gefreiter,Karl gen for~kjell på folkeraser og 
henvendte seg ~t~aks hl ep cespekterte ingenlunde ar
av de ~yske offIserer,. hvor-nensk renslighet. De gikk til 
efter VI. ble opptat! l dett.e ~ngrE'p på hver og en som 
kom~am. Det :rar saled~s hl llefant seg innenfor vår lille, 
arbeidskompam nr. 2 VI var trarge verden i den muham
blitt utkOlJllmandert. meda'1~ke landsbv. Og plag'en 

Det var nu en snau time varr så vedholdende at vi alle 
efter at arbeidet var .ned-I ønsket å ~omme bort fr~ det
lagt for dagen, og de gJorde te hull sa fort som mulIg. 
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, 

«The w-hite Mans Burden» Med eller uten ære 
AV KAI NORMANN Ralph Hewins svarer Alf Larsen i Far man d 

Britiske tropper paraderer for siste gang foran regjeringsbygningen 

Dehli 

DEm indiske frihetsbeve
gelse gjorde britene rådville. 
De grep inn overfor lederne 
med frihEitsberøvelse, over
våking, fengselsstraffer. Men 
fikk ikke stanset agitasjonen 
til fordel for selvstyre - så 
helt i overensstemmelse med 
den demokratiske ide som 
Størbritannia selv bekjente 
seg til. Det trådte i tidens fyl·
de frem på arenaen en inder 
som efterhvert hadde skaffet 
seg internasjonal prestisje: 
M a hat maG and h i. En 
hellig mann i indernes øyne. 
En uangripelig forkjemper 
for det indiske folks 'rettighe
ter i verdens øyne. 

Hvordan uskadeliggjør man 
en internasjonal personlighet 
uten fl gjøre ondt verre? Ved 
løfter som man så godt man 
kan vil utskyte oppfyllelsen 
av inn i en ubestemt fremtid? 
Man kan jo si at tiden ennu 
ikke er moden av hensyn til 
inderne selv - så meget me
re som vi idag kan se at dette 
var objektivt riktig. 

Hvem styrtet det britiske 
imperium? Hvem pressset 

I. å se om de kan styre sine frem oppfyllelsen av disse 
Det britiske verdensrikes land bedre enn vi gjorde. løfter? Var det britene selv 

Vi omtalte i forrige num
mer et inlegg av Alf Larsen i 
FARMAND: «Brev til en 
gammel venn som ble NS» og 
bragte et sva'r til Alf Larsen 
fra fhv. rektor C. B. Waage. 
I mellomtiden har Ralph He
wins fått plassert et tilsvar i 
FARMAND. 

I det tilsvar bladet offent
liggjør kommer Hewins inn 
på følgende fire av Larsens 
påstander: 

1. «Fl eie vår administrasjon ble 
slått istykker, alle embedsmenn 
kastet ut - - av NS altså, ikke 
av tyskerne.» 

Hewins ka'rakteriserer det
te med rette som nonsens og 
påpeker at sivi!ladministrasjo
nen fortsatte å funksjonere 
med små forandringer. Det 
var den flyktende regjering 
og geskjeftige personer som 
Berg, Berggrav og Seip som 
skapte kaos og rot uten å for
korte krigen med et sekund. 

2. «1 pst. av folket med NS, 
hele resten forbitrede motstan
dere.» 

likvidasjon har løst et bren- In d i a ble for ikke lenge som gjorde ende på sitt kei- Hewins sier at også dette 
nende spørsmål som lenge siden betraktet som juvelen serrike eller var det Gandhi er nonsens. Han miner om at 
spøkte i britiske statsmenns i den britiske krone, et boll- med sitt spinnehjul, den pas- det blant stortingsrepresen
hjerner: - Lønner det seg verk f()lr britisk prestisje og sive - i virkeligheten aktive tantene var et flertall på 82 
lenger å opp'rettholde vårt verdensmakt. Den engelske - motstands symbol? mot 48 for avsettelse av kong 
kolonirike? Medfører det ikke I konge bar den stolte titte,} Var bruddet til fordel for Haakon og at det ikke fo!re-
forpliktelser som vi ikke i keiser av India. Britene var India?' kom noen «motstand av be-
lengden makter å oppfylle? stormogulens beseirere og sto .. I tydning før våren 1942 da 
Vil ikke verdensopinionen gi for de indiske folk ombølget Det. for~envæ~ende ~nhs- krigslykken begynte å vende 
oss ansvaret for misforhold av den uovervinnelige erob- ke kelsernke er Idag rumert, seg mot tyskerne.» 
som det ikke står i vår makt re'rs prestisje. Fryktet, hatet, sultende, fortvilet, opprørsk, . 
å 'råde bot på? Kan vi se bort respektert. Det var ikke blitt uenig, i rådløs, fortvilet inn- 3. «Quislings vanvittige adferd 
fra at de forpliktelser vi på- glemt med hvilken hardhet, byrdes strid. Vi ser et land, (fra første stund vanvittig og 
dDar oss ved å opprettholde hvilken brutalitet det store nei, et kontinent med mange dum}». 

kommunistfaren, det b'rukne 
geværs politikk osv.)>> 

Det var nettopp fra denne 
bakgrunn alle Norges vans
keligheter sprang ut, sier He
wins. Det var den som «skap
te den situasjon hvor Quisling 
eller en annen ansett nord
mann måtte fylle det tom
'rom regj eringen hadde efter
latt. Det var enhver nord
manns rett og plikt å stå frem 
for å forhindre unødvendige . 
ødeleggelser og bevare de sis
te rester av selvstendighet, 
lov og orden efte'r kL 19.30 
den 9. april da man hadde 
fått bekreftet at konge og re
gjering var på vei til Sveri
ge.» 

4. «Vi har kritisert rettsoppgjø
ret og den usle forfølgelse efter
at alt var opp- og tfvgjort.» 

Men da burde Alf Larsen 
hoppe ned fra sin mentale og 
fysiske barrikade på Tjøme 
for å fjerne «landssvik»-vårt imperium efterhvert er indiske opprør ~'ar blitt sgtt folkeslag, ,mange rase'r og 

blitt for store vi be,lastes med. ned. sprog som Idag er uten fast
f'remtidsbyrd~r som vi i.kke I India var vant til erobrpre I het. i styre, det mangler au
kan og ikke behøver å påta som gn:nnfestet sin makt ved tontet o.g kompetanse, et 
oss. La «the natives,» kOloni-I hensynslø:, 'ToJd og ut;_'l.~:fld- saommenbl.n~ende ferment .. -
f?lkene s.elv ta ans:varet for I r~ng. Men ;',1m når makt."Tl. var Pa stat.smImsteren, fru IndI~a 
sm fremtld. Det er ]0 hva de SIkret st'T)'te efter humamt,~,···- GandhI slo velgerne nylIg 
i stadig større ut'strekning I re pri~sipper og skapte ut en tann. D~mokrati i ~n~ia! 
krever. Vi oppfyller dere.s I grunnlaget for en blomstren- Ikke vold? VI har lest 1 va're 
eget ønske når vi gi'r dem de kultur. Et rike med orden, norsk.e a:VIser at voldsutøven
«fri». Det står dem fritt for rettferd og fred. de mdIske demonstranter 

Hewins siterer en annen ut- stemplet fra 90 000 harmløse 
taleIse av Larsen: «Det enes- NS-medlemmer før 25-års
te som ,er godt i Hewins bok dagen for den britiske «fri
er skildringen av bakgrun- gjøring» av landet, sier He
nen for og motivene til QUiS-\ wins. 
lings holdning (Russland, (Forts. side 7) 

skytes ned av det indiske po
liti. Altså indisk vold? Den 
engelske general D y e r ble 
i sin tid desavouert av den 
britiske regjering da han lot 
skyte på folkemengden som 
ville gå løs på de europeiske 
kva'rterer . . . 

Da denne general ble for
rådt av sin regjering - slik 
som Rhodesia er blitt forrådt 
- gikk India tapt for Eng
land. Da ble. valget truffet. 
«Vi lever ikke i lord Clives 
eller general Gordons tidsal
der, dette er en human tid, vi 
er demokrater, ikke imperia
lister Vi er indernes venner, 
ikke deres bødler!» Vak're 
ord, moralske, uangripelige. 

(Forts. side 6) Tidens tegn: The African Look 
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SIDE G FOLK OG LAND LØRDAG 10. JUNI 1967 

«The w-hite Mans Burden» IFor Ilu;:dommen -

(Forts. fra side 5.) 
Men følgene? Resultatet? Re
aliteten? 

(Forts. fra side 4·)1 . ved denne agitasjon. Ropene 
seg med rivende fart. Ennu er den om blod og sirkus kommer 
en tørvbrand, men snart fenger den til å Ifunge inntil den siste 
1 skogen. hvite mann ligger i gryten. 

I ~ Skredet!...... imperiets totale 
undergang - løsnet med bri
tenes evakuering av India. 
Det efter annen verdenskrig 
'ruinerte England slo inn på 
en kurs som i realiteten betød 
defaitisme. Ikke bare ett ko
lonirike gikk tapt. Skredmes
sig har stenene løsnet til stra
tegisk fremskutte europeiske 
posisjoner hvis likvidasjon 
setter spørsmå~stegn ikke ba
Te til det britiske folks, men 
til alle hvite folks fremtid. 
Fallenter, et stort fallitbo! -
Hva ble vunnet for de «un
dertrykte?» De «befridde» 
folk står i innbyrdes kamp, 
hundretusener, mililioner av 
fargede menneske'!' er siden 
europeerne ga opp blitt drept, 
utslettet av sine egne - i 
India, Indonesia, Afrika og 
andre steder. Investeringer 
av astronomisk størrelse er 
gått tapt, et oppbyggingsalr
beide uten sidestykke tilin
tetgjort. 

I Som man skjønner, skulle det 
! ikke være noen grunn til å nøle 
: med et abonnement på Folk og Vi skal elske hverandre 
'Land! I England holder BBCs fjern-

Churchzll beskuer resultatet av sin innsats mot brttenes germanske brødre 

Har den hvite mann hand
let riktig? Har han ikke rømt 
fra sitt ansvar, stukket av? 
Når et skip er i nød forblir 
offiserene ombord så lenge 
de~ er noe å utrette som kre
ver deres innsats. De er be
vepnet og de bruker sitt vå
pen hvis noen nekter å ad
lyde. Alles redning betyr me
re enn det enkelte mennes
kers liv. Ansikt til ansikt med 
døden er det disiplinen, den 
faste holdning som teller og 
som bevarer hva reddes kan. 

Har den hvite -mann hand
let som hvit mann? 

efter godtykke har ikke skapt 
større rettferdighet eller 
gjort det lettere å leve: 

Verdens problem er den 
enkeltes problem er d~t blitt 
sagt. Verden består av en
keltpersoner, og verdens 
problem er den enkeltes 
problem forsåvidt som men
neskelige moralske svakhe
ter, mennøskelig begrensning, 
menneskelig intrigemakeri, 
menneskelig karieretrang, 
griskhet, kortsynhet og selv
godhet bare så altfor ofte de
les av folkets regje'ring. Intet 
folk har en bedre regj ering 
enn det fortjener, sier et 
gammelt ord. 

Kan vi ikke nesten med 
sikkerhet slå fast at hvis re
pjerlngene i 1914 hadde kun
net se følgene av verdenskrig 
I med dennes natur1ige ut
løper verdenskrig Il - da 
ville det ikke blitt krig? 

Disse nytteløse myrderier, 
hvilke t resultat har de bragt? 
Et av resultatene konstateres 
~1økternt av den undertiden 
forbløffende flåkjeftede og 

Il. frittalende Winston Churchill 

ters ve'rdenshegemoni og ikke 
minst mot det samfunns opp
byggende kulturgrunnlag 
som i store trekk var disse 
makters felleseie. 

La oss følge opp om W. 
Churchills sene efterkrigs
beklagelse. Hvorfor annen 
verdensk1rig, den blodige ger
manske borgerkrig, hvorfor 
kunne ikke de to germanske 
stormakter EnglHnd og Tysk
land finne hverandre? På 
grunn av Hitler? Før het det 
på grunn av keiser Wilhelm. 
Churchill hadde før krigen 
gjentatte ganger uttalt seg 
ytterst sympatisk og rosende 
om Hitler. C. kunne alliere 
seg med Stalin mot Hitler. 
Va~ krigsår saken å søke i den 
tradisjonelle britiske poli
tikk: å slå ned enhver makt 
som Var på vei til å bli den 
sterkeste i Europa? (<<Få de 
to fastlandsmakter i krig med 
hverandre, så de gjensidig 
svekker hverandre!») Hva da 
hvis 'resultatet ble seier for 
Sovjet? Regnet man ikke med 
det? 

De av oss som er blitt så i hans Fulton-tale efter «fre- Det står igjen for britisk 

Frihet til hva? 

Siden freden brøt løs i 1945 
har en rekke tidligere kolo
nier i Afrika fått sin frihet. 
Men hva har denne høyt til
jublete frihet 'resultert i? For 
å trekke frem det mest gro
teske eksempel, kan vi se 
litt på tidligere belgisk Kon
go. 

Det lille moderland hadde 
i en årrekke investert sky
høye pengesummer i Kongo 
ved å bygge skoler, sykehus' 
og elle!rs på utallige måter 
hjulpet de innfødte til høye're 
levestandard og bedre utvik
lingsmuligheter. Men hva 
hjalp vel det? De svarte skul
le ha sin frihet, koste hva 
det koste ville. 

Resultatet ble at Kongo 
gjennom innflytelse av det 
zionistisk dominerte FN fikk 
sin uavhengighet. Og så fikk 
negrene anledning til å vise 
den øvrige verden hva de 
hadde ment med frihet. 

Så snart de fikk anledning 
til det begynte de å drepe 
sine tidligere velgjørere og 
ødelegge Hlt som belgierne 
hadde bygget opp. Vi husker 
alle hvorledes FN -styrker 
måtte mobiliseres for å redde 
misjonærer, leger og syke
pleiere fra det frihetselskende 
svarte folk for ikke å bli Slak-I 
tet som kveg. 

Videre viste kongoleserne I 
seg fra samme side ved å 
legge for dagen en umåtelig 
korrupsjon. Det v'ar dette de 
mente med frihet og uavhen
gighet! 

gamle at vi har en levende den» når han sier: «Krigens efterpåklokskap i et Chur
erindring om dagen da vi hør- eneste resultat er blitt at de chillsk øyeblikk av fornuft 
te Olm utbruddet av førstever- germanske nasjoner gjensidig åpent å erkjenne at man har 
denskrig, vil ha en følelse av har ødelagt hverandre.» slaktet den gale hest og ta 
å ha opplevet skillet mellom Hvis alle de tårer som er kom:ekvensene av dette både 
to tidsaldre - årene før 1914 blitt grått verden over fra i forholdet til sin tidligere 
og årene efter. Hvor godt 1914 og til denne dag på motstander Tyskland og over- I dag skriker den ganske 
husker jeg ikke reaksjonen grunn av det skred som los- for EU1ropatanke:p. i det hele verden om frihet for de ennu 
da nyheten nådde Åseral tu- net dengang og som bragte - ikke minst med henblikk ganske få stater i Afrika hvor 
risthotel, hvor jeg denne vak- verden ut av likevekt, hvis på felles utenrikspolitikk for ikke de svarte hemningsløst 
re augustdag som 12 års gutt disse tårer kunne bli sY:l1ige å bevare de gjenværende eU-I får drepe sine hvite velgjø
bodde med mine foreldre! som et tårenes hav - ville ropeiske posisjoner, såsom: rere. Det synes som om de 
Gjestene - nOirske og ut- det da vekke de skyIdiges Australia, Syd-Afrika, Rho-' hvite absolutt vil få gjort en
lendinger - var som lamslått samvittighet? I desia, de portugisiske koloni- de på seg sølv hurtigst mulig 
og rustet seg alle til febrilsk Hvem var de skyldige? Alle l er etc. _ Kan ikke verdens-
oppbrudd. På hotellet bodde eller in.gen? En nådeløs, blin~ I krigens «seiersmakter» med 
flere englendere og et par mekamsme som ble satt l sine forsvundne koloniriker var behov for det til Europas 
tyskere. Disse nasjoner var gang efter skuddene i Sera- og sin rokkede verdensposi
plutselig ikke på talefot med jevo? sjon, kan de ikke innse at de 
hverandre. . . Jeg skal la spørsmålet u- har latt seg lokke ~t i en 

Å'rsakene til første ver- besvart. Men hvis en ukjent hengernyr? Kan de I~~e se 
denskrig har historikerne makt bak kulissene hadde ut- at med et sterkt mIht~rt 
søkt å tilrettelegge. Skyld- tenkt en plan til verdens- Tyskland. ved E.nglands SIde 
spørsmålet likedan, o.g· her I bala~sens forskyvning kun.ne og kan~k]e e~ vIdtspenn~nde 
hersker det ikke enighet. Men det Ikke ha skJedd mer d]e- europeIsk allIanse, om. Ikke 
resultatene ser vi. En ve'!'den v.elsk kløktig og sinnrig enn fra 1

0
91.4 - som øns1{ellg y'ar 

ute av likevekt ... Det er som vi ha'r sett det fra 1914 til i - sa Iallfall. ~ra 1939, vIlle 
fundamentale prinsipper for dag. n:an ~a stlablh~ert verdens
harmoni er blitt rokket. At Idag kan vi rolig betegne sltua:lOner: o~ VIlle man kun
keisere og konger er blitt disse krige: som i første :-ek- ne hape pa ~r~·llmd:ers f;-ed. 
avsatt har ikke gjOirt verden ke europeIske borgerknger, . Og det br:hsk: Impermm 
uedre, at grensen er endret rettet mot_de europeiske mak- VIlle ha bestatt sa lenge det 

vern. 
- Du gikk hederkronet i 

din grav, Winston Churchill! 
Men turde du med åpen pan
ne møte di.tt lands imperie
byggere efter døden? 

Ære være Rhodesia! Den 
siste brite er ennu ikke død. 
Han finnes - om kanskje 
ikke lenge er det mulig at 
han bare finnes utenfor Eng
land. Det gis ennu britiske 
områder som briter kan emi
grere til. 

Kai Normann 

synsavdeling på med en serie som 
handler om det ekteskapelige liv 
til en hvit pike og mann fra Vest
India. At det er raseblandingens 
«epos» som her skal få sin sak 
fremmet, er tydelig nok. En hel 
episode er da også blitt viet ,ekte
partnernes liv i . . . sengen! Vi 
regner det for selvsagt at man ser 
bort fra pornografilovgivningen 
når det gjelder en slik veldedighet, 
slik at filmen kan passere ube
klippet. 

400 sider, 
illustrert, heftet kr. 20,-
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LØRDAG 10. JUNI 1967 FOLK OG LAND SIDE 7 

• Rudolf Hess' martyrIum 
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I ~ , ~ 
I 

~ Apropos boken til Hewins ~ 
(Forts. fra side 1.) 

alt om Bulgaria, om de ru
menske oljefelter, om Kon
stantinopel og også 011:"1 Iran. 
Tyskland kan ikke tilby noe 
her - og heller ikke i Finn
land og Norge efter at Quis
ling hådde åpnet Hitlers øyne 
for hva det ville bety. Men 
England kunne tilby noe og 
dermed kjøpe Sovjetsamvel
det løs ha den tysk-russiske 
pakt og over i egen leir. 

~ Vi har fått tak i et lite opplag aven av de kildeskrifter Ralph t) 

~ Hewins anmerker i sin bok om Quisling: general admiral Her- ~ 
~ mann Boehms «Norge mellom England og Tyskland», som kom ~ 

~ på Store Bjørn forlag i 1957. ~ 
~ Suppler lesningen av boken til Hewins med denne høyst interes- ~ 

~ sante bok aven tysker som fulgte begivenhetene på nærmeste hold. ~ 
~ Boehms bok kan kjøpes hos oss for kr. 15,- pent innbltndet. ~ 

~ Ved forskuddsbetaling fritt tilsendt, eller mot oppkrav med til- I 
v legg av porto og oppkravsgebyr. ! FOLK OG LANDS BOKTJENESTE ! 

V AR HITLER SYK? Med eller uten -Ingen som kom ham nær 
kunne unngå å legge merke (Forts. fra side 5.) 
til den forandring som fore- Den artikkel Ralph Hewins 

Sannsynligheten for at 
denne analyse var riktig ble 
bestyrket under Molotovs be
søk i Berlin i begynnelsen av 
desember 1940. Det viste seg 
at Molotov faktisk stilte krav 
som Tyskland ikke kunne gå 
med på. Og her kommer Hess 
inn i biildet. Han mottok den
gang Molotov i sin bolir;. 
Verden må ikke få 'rede på 
hva Molotov sa dengang. Og 
dog ligger den tanke nær at 
det var det Molotov da røbet I 
- og truet med - om et 
britisk-russisk samarbeide . o· - k· 

f l d · H t·l'; Rudolf Hess som fnkorpssoldat efter a ha dettatt l tørste veru~ftS flg, 

gikk med Hitlers personlig- hadde skrevet som et tilsvall' 
het i krigens siste år, og man- var betydelig lenger enn det 
ge mente også en god stund en kan lese i FARMAND. 
før krigen. Det har vært gjet- Bladet meddelte imidlertid at 
tet på en alvorlig sykdom av det ikke kunne finne plass for 
en eller annen art og forskjel- så langt tilsvar.' FOLK OG 
lige teorier har vært frem- LAND har imidlertid plass 
satt. Nu foreligger det .. en skjønt vi er et lite blad, og vi 
bok av dr. med. H. D. Ro~rs skal i neste nummer - det 
som behandl~r emnet: «Hlt- siste før ferien - bringe He
II~rs Krankhelt. Tatsache und wins tilsvatr Hl Alf Larsen i 
~ege~de.» Dr. Rohrs kommer I sin he~het . 

som . oran e 1get ess l a 
søke en forståelse med Encr- bl. a. som flyver . ., 
land og få slutt på krigen før hl mteressante resultater. 
Europas skjebne ble beseglet Abwehroffiseren forteller 
gjennom britisk forræderi at han selv holdt en melding 
mot Europa. i sin hånd hvori det het at 

fangenen. » Fru Hess har som 
kjent også tidligere, nærmere 
bestemt i 1952 og 1955, gitt 
ut en samling brever. Den 
si,ste boken inneholder ut
drag av brever fra årene 1956 
til 1956 og Et på hele 300 si
der. Boken kan forøvrig be
stilles gjennom FOLK OG 
LANDS BOKTJENESTE. 

Han hevder således at Hitlers , ~ __________ ~ 
sykdom skyldtes den be-' 
handling han fikk av sin liv
lege Morell, som ga ham øde
leggende innsprøytninger. 
Det kan i denne forbi.ndelse 
nevnes at både Goebbels (i 
henhold til prinsen av 
SchaumbuTg Lippe) og Gor
ing (i henhold til Fru Goring) 
næret den .anIer største mist!ro 
til livlegen. 

Senere hopet meldinger om Sovjetsamveldet ville gå løs 
russiske troppekonsentrasjo- på Tyskland i okt. 1941 og 
neI' ved den tyske grense seg I at England hl avlastning for 
opp. DerUI kQm_~n_ny mcl-, dette angrep ville skape en 
ding om et faktisk møte som krigsfront et annet -sted i 
fa'lt sted i Ankaira mellom verden. 
Molotovog den britiske uten- Det var på bakgrunn av 
nksIvinister Eden i de siste disse meldinger, hvis faktiske 
dr..ge av januar Hl41. Og hvis bakgrunn det ikke kan herske 
disse upp}ysninger er korrek- noen tvil om, at Hitler be
te, så g~r- det også forkli'1rjn- stemte seg for å komme det 
gen på den skjebne Hess fikk russiske angrep i forkjøpet. 
eb h,l'~ 1);1 sin side søkte kon-o Han fikk da også innen dette 
takt med den britiske lecl'l- ble satt igang bevis fOlr rik
se. Ch'JTChill og Eden valgt~ tigheten av det britisk-rus
Sovjetsamveldet og val' vil- siske samarbeide gjennom 
lige til 8 betale for det med hendelsene i Jugoslavia. For 
land ai'!, blod. Men da matte I å hindre et britisk lands et
Hess giøres taus. tingsforsøk her i forbindelse 

De informasjoner en mot- med et eventuelt russisk ge
tok i Berlin var ifølge onp- neralangrep, lykke des det de 
lysninger i Deutsche Natio- tyske diplomater å få istand 
nal-Zeitung aven tidligere en avtale med lregenten prins 
Abwehrmann følgende: Paul om jugoslavisk nøytrali

1. Sammenkomsten mellom 
Eden og Molotov i Ankara de 
siste januardage 1941 endte 
med at det angivt:lig ble be
sluttet at Sovjetsamveldet 
skulle tre inn i krigen på Eng~ 
lands side høsten 1941. 

tet. Ved kombinert britisk
russisk intrigespill ble det i
midlertid satt igang en opp
stand hvor barnekongen Pe
ter ble skjøvet i forgrunnen. 
Det var også store demonstra
sjoner og talerne skrek ut: 
«Frem mot Berlin og Wien!» 
Disse begivenheter utløste så 

2. Dette ble bekreftet ved Hitlers inngrep på Balkan 
fortrolige uttalelser i taler av som en ren forsvarsfO'ran
generalene Pavlov og Sjukov staltning. 
i Smolensk i februar eller I 
mars 1941. Disse generaler NY BREVSAMLING 
skulle ha uUallt at det ville FRA SPANDAU 
komme en dag, og den var Vel, dette var litt bak-
ikke fjern, da den lrøde hær grunnsstoff for det vi egent
ville tre i 'aksjon. Da ville lig ville omtale her: den bok 
et lett støt være nok til å som fru lIse Hess ny hg har 
velte «den fascistiske stab>. sendt ut med en ny brev
Denne dag viHe komme når samling fra Rudolf Hess og 
fascistene og kapitalistene var Spandaufengslet: «Antwort 
innviklet i kamp et annet aus Zelle sieben. Briefwech
sted i verden. sel mit dem Spandauer Ge-

N år pressen ilnellom har 
beskjeftiget seg med den u
lykkelige Spandau-fange, 
som nu sitte'r alene i det store 
fengsel bevoktet av tropper 
fra fire stormakterr, så har vi 

Boken koster kr. 30. 

BOKTJENESTEN 

fått høre at han nærmest er nerasjon, for hvem Rudolf 
sinnsyk. Det kan vel ikke Hess bare er et navn, en slags 
egentlig forundre noen fl}m mystisk forbryterskikkeIse 
han virkelig var blitt det i som demokratiet har satt i 
demokratiets fengsler. Men bur for livstid, må bekjent
hans breve'i" - som forøvrig skapet en gjør med ham i 
naturligvis er sensurert av denne bok være en opplevel
fengselsmyndigheten og der- se. SagnfiguTen får kjøtt og 
for hare kommer inn på det blod og blir til et levende I 
som var i bemerkninger sen~ menneske fylt av gode og 
suren hatr vært for uvitende varme tanker, kultivert og 
til å forstå bakgrunnen for - våken iakttager av det liv 
gir inn tykk av å være skrevet han ikke får ta del i. 
aven mann som har sine fulle I bokens sluttkapittel gjen
åndsevner i behold, en impo- tar fru Hess sin hittil forgje
nerende og egenartet person- ves appell om å løslate fre
lighet, kunnskapsrik, kulti- dens fange efter at det nu har 
vert og dypt menneskelig i gått over et kva'rt århundre. 
sine reaksjoner. Det er noe av Kanskje ikke bare for Rudolf 
en opplevelse å se verden av Hess' skyld - han later til 
idag gjennom øynene til den- å være beredt til å fullbyrde 
ne ensomme flange på selle martyriet - men for den ef
syv i Sparidau. terkrigsverdens skyld som så 

Boken, som vel må be- lettferdig fører ord og fraser 
tegnes som noe aven litterær om humanitet og respekt for 
begivenhet, innledes med en mennesket på tungen. Vi I 
biografisk skiisse «Aus dem slutter oss til denne appell 
Leben meines Vaters» av og det er vårt håp at det må 
Rtidiger Hess, fangens eneste gå opp for vårt forløyete folk I 
sønn som han ikke har sett - som så gjerne tar seg av 
siden han dro avsted på den urett utenfor landets grenser 
fantastiske flyturen i fredens 1- hvilken grusom skjensel 
tjeneste natten mellom 10. som holder på å fullbyrdes 
og 11. mai 1941. I innenfor Spandaufengslets 

Spesielt fOT den yngre ge- murer. Siegfried 

FOLK OG LAND 
i løssalg 

FOLK OG LAND kan nå 
kjøpes i løssalg følgende 
steder: 

Oslo: Helge Johannesens 
tobakksforretning, Tea
tergt. 6, ELlMA, tobakks-

. forretning, Ole Vigs gt 
12, Narvesens hovedeks
pedisjon, Stortingsgaten, 
Narvesenkiosken Stor
ti ngsgaten v/eeci l, Nar
vesenkiosken Karl Jo
hans gt. v/Nobel. Narve
senkiosken Østbanen, 
Narvesenkiosken Vest
banen. 

Bladets ekspedisjon: 
Kierschowsgt. 5 

Bergen: 
Narvesenutsalget Olav 
Kyrres gt. 

Drammen: 
Narvesenkiosken på 
Bragernes 

Fredrikstad: 
Narvesenkiosken 
Blomstertorget 

Hamar: 
Narvesenutsalget 
angelgården 

Kristiansand: 

Tri-

Kiosken Børsparken 
Stavanger: 

Arne Ageren Avisbyrå 
Svolvær: 

Bykiosken 
Trondheim: 

Madsens Bladforretn., 
Olav Tryggv. gt. 47 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 10. JUNI 1967 

~;~d~Z:~:~ø::~S ~~~~~;;:~,~~~I J~~; 2tr:;T:~-' 
så god propaganda. For her vennskaps- og bistandspakt av 
så man iallfa1l ett sted hvor 1948. Et slikt forslag kom også, 
de røde ikke forsøkte å un- sa Gerhardsen, og vi likte ikke 
derlegge seg land. å få det. Med bakgrunn i hen-

Begeistringen over denne delsene i Øst-Europa gjorde det 
kanskje uventede? seg gjeldende en viss frykt også 

holdning fra russisk si:de i Norge. Bare Sovjet selv kan gi 
overveldet da også nordmen- svar på om frykten var begrun-
nene fullstendig. Norske net - slik situasjonen var, had-
Londongenera\ler stod i rad og de vi grunn til å være redde, og 
rekke for å få melde seg inn det var Sovjet og Stalin vi var 

UTEN FERNISS hvert å bemerke i forbindelse 
Vår omtale av Einar Ger- med den evige hets mot de 

hardsen trakk ikke engang ut okkupasjonsmyndigheter bla
til leserne før 70-åringen selv det lenge tjente så trofast 
demonstrerte baksiden av under oppsyn av Moser i 
landsfadermedaljen. På Ar- Presseabteilung. Det får så 
beiderpartiets landsmøte være -' folk skjønner vel 
stakk han dolken i ryggen på I bakgrunnen for denne store 
sin gamle venn og medarbei- iver i tjenesten. Men verre er 

l'er, SD-medarbeider og til
knyttet Alfred Rosenbergs 
«Institut zur Erforochung der 
Judenfrage». For dette insti
tutt holdt han bl. a. foredrag 
om « Die J udenfrage im V or
de'ren Orienb. 

* 
i Norsk-russisk forening og redde for. Det er ingen grunn 
velgerne stemte en solid til å legge skjul på det, sa Ger-

der Haakon Lie og reddet seg det natr bladet forsøker å ori- DEN AVSLØRTE WIRSING 
dermed påny definitivt over entere leserne om «samtids- AVSLØRER 

blokk av kommunister inn på hardsen videre. 
Stortinget. Og i «retts»-opp- Saklig sett, var Gerhardsen på 
gjøret bli NS-folk som i linje med utenriksminister Lan-
skrift' eller tale hadde ad- ge og forsvarsminister Hauge 
vart mot den røde russiske under forhandlingene om nor-
fare skånselsløst dømt for å disk forsvarsforbund, men jeg 
ha begått en sHk «forræ- ønsket og håpet sterkere og in-
dersk» handling. derligere enn de to andre på en 

Imens fortsatte da Sovjet- nordisk løsning, og jeg trodde 
samveldet spillet bak kulisse- på den lenger enn de fleste, sa 
ne. Det organiserte spionasje han. 
over en lav sko, så åpenlyst og Uten våpenhjelp og tilsagn om 
så frekt at selv det norske 0- militær støtte fra vest i tilfelle 

i de mest venstreradikales historie». I en stort oppslått derefter i tur og orden sjefen 
rekker, motstanderne av den artikkel om den forestående for «Stern» Henry Nannen, 
politikk han selv har ansvaret rettssak i Tyskland mot Ge- som engang sang hymner om 
for med NATO-medlemskap I staposjefen Reirrhard heter hvorledes «mennene fra SS 
m. v. Og så kan han kanskje det bl. a.: «Efter hva Dag- og SA så med lysende øyne 
fremdeles komme til å spille, bladet erfarer, skal det være mot sin føre'r, som alvorlig 
en politisk rolle i det pa'rti. innstevnet to norske vitner. og avmålt avskrittet fronten». 
hvor han faktisk var satt I Begge skal visstnok forklare Det hele minner om det gam
ute~for med sikte på fremti- seg om jøde-aksjonen, som le gode spill Svarteper, hvor 
dig toppvirksomhet? Her sti- Igår under det groteske nav- alle deltagerne forsøker å 
gcr den gamle og gode og net «Blomsterplukkingen». prakke - ikke Svarteper, 
røde Gerhardsen frem igjen Det siste må jo være noe helt men Btruneper på de andre. 

vervåkingspoliti innimellom angrep, ville det ikke være mu-
overvåkingen av tidligere lig for et nordisk forsvarsfor-
NS-folk (!) ikke kunne unngå bund å skaffe seg den nød-
å oppdage noe. Jøssinghelten vendige sikkerhet, så Gerhard-
fra okkupasjonstiden, Os- sen. Han stilte spørsmålet om 
wald, ble knepet i grov spio- det ikke fra USA's og Storbri-
nasje, og dommere som for- tannias side ville vært riktigere 

på scenen efter at landsfade'r- nytt hittil og godt stoff for 
fernissen er vasket av. Vel- vå're 3åkalte samtidshistori
kammen tilbake! Og dette na- kere. De har iallfall forklart 
turligvis være sagt uten at vi sine lesere at «blomsterpluk
dermed støtter opp om den king,) var noe helt annet enn 
politikk Haakon Lie, Hall- den jødeaksjon som så mange, 
vard Lange og Einar Ger- mange utenfor NS deltok i 
hardsen står som de fremste efter tysk anvisning. 

modentlig tidligere hadde overfor Sovjet-Unionen å stille (ksponentetr for o.~ som Ger- * 
dømt NS-foilk for å ha pekt seg positive til en nordisk løs- hardsen altså nu forråder. 
på den røde fare, måtte den- ning.» * 
ne gang dømme personifise- b b d DET ER ELI ,ERS 
ringen av den 'røde fare. Dette et yr jo are en 

I disse dage holder en på ene ting at det var vestmak
å rulle opp nye sider av denne tene - og først og fremst da 
røde spionasje _ til forbau- naturligvis USA som tvang 
seIse for alle godtroende og Norge inn i NATO. Vi skulle 
uvitende fjols. For de inn- ikke få våpen og ikke dollars 

hvis vi ikke gikk med i NATO 
viede, bl. a. for dem som var l'k t USA f"kk hO d d 

flere som faller sine ~i;lmle 
venner og forbundsfeller i 
ryggen. Formodentlig under 
press av pe'rsonlig ansvar -
noe han vel ikke var synder
lig besværet av som sjefre
daktør i DAGBLADET -med på nøytralitetsvakten s l a l. an om en 

under den finsk-'russiske vin-I norske kyst m. v. Det de tys- har også Seip sammen med 
terkrig, var det bare en be- ke okkuJ?anter eftetrlot seg (le andre venstregisler i re
kreftelse på det de hele ti- her av vapen og ~orsvarsan- b,leringen f!,~tt med pti. a le-
d h dd ··t V' kl' legg hadde som kJent de nye ve 'e den bes' lt,~ motO'l'torpe-

en a e VISS. l S a l en k ( o Il" ) d bOt t'l fl Il N t senere artikkel komme tilba- ok upa~ter vare «a lerte» ,. a l e as. oe anne 
. bemektIget seg eller ødelagt. ville være i strid både med 

ke hl hendelsene under denne S' k l t 'kk k' folkeretten og den sunne for
nøytralitetsvakt. Her skal vi vensOeneh o 'ksekg l . e kUJo-
t . h l d f 1 nere. g ar l . e svens ene nuft. Det er vel helst det 
oare nevne va an s a er k ff t d o d t· . t h' t tIt (på fO'rsiden av medaljen) s a e seg, ~ vapen e ren- SIS'(~ som ar g]or u sage, 
E' G h d . ger og den SIkkerhet de øns- for folkeretten har man som 

lnar er a~ ~en nu l~n-I ke'r? Idag er Sverige en av de kjent ikke tatt alvorlig her i 
rNømmer °ulmkka l~runnt~nl l °tr ledende makter på våpenut- låndet før - jfr. Svenskeut-

orges y sa 1ge l s u - 'kl' o ~ d . M . d 
. t'l NATO D tIt VI mgens omrade. re nmgen. en trass l enne 

KOSTBAR KRIGFØRING 
Inntil 30. juni 1967 koster 

Vietnamkrigen USA daglig 
400 millioner kroner, og fra 
dette tidspunkt vil den koste 
450 millioner. Efter den ven
tede forsterkning av strids
kreftene til 600000 mann vil 
USA's årlige krigsomkostnin
ger i Vietnam beløpe seg til 
det smukke beløp av over 
200 milliarde'f kroner. E~god 
del av dette går i lommene 
på rien amerikanske storindu
stri og på allehånde mellorn
menn med gode politiske for
bindeIser. Så det er ikke rart 
at det er vanskelig å få stan
set krigen og dermed gull
s1'rømmen til profitørlomme
ne. 

* 

~~~~~~~~~~~~~~ 
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RIMELIG 

1. KLASSES FAGMANN 

- Telefon 2655 30 -

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 
Hansteensgt. 2 
Tlf. 4475 54 ~llr:g lOtt . e o vfar Ph u - Forhåpentligvis er det ennu DAGBLADETS tidligere "'ABOTØRSJEF . 

.. e 19 ga opp ogsa or .aml·kl f tOk '.f' d kt kt' d'"'' 1------------... og hans arbeider artikolle e'r l . ce or sen. a omme ut. av sJel-re a ør.s a lVe me Vlr- ERNST WOLLWEBER 
d t NS f Ik P bl d g t det NATO Vl ble tvunget mn ken faller Ikke bare bladet . . ' I FOLK LAND 

e som - o ene e øm i og aven aHianse som ingen I sehr mel~ oO"så det Norges som Vl omtalte l en lengere OG 
for: ,at det bestod e~ fare fra kan føle noen virkelig glede I Ung'e Venst~e som bladet artikkel nylig, og som vel val 
SovJetsamveldetso ~ld~. over _ bortsett fra alle de støtter seg på, regjeringen og' h~)Vedmannen . bak eksplo-

I et foredrag'pa Jublleur;ns- høyere offiserer som har fått dermed Seip i ryggen med s]onsulykkene l Oslo og Ber-
møtet for Nordlsk Journahst- . f k dDt' t d Ik gen under okkupasjonen, er 
kursus ved Journalisthø;sko- en mexico-sjanse mnen otr Ut vt~msor. e o edr ed « Ok e- avgått ved døde~ 
l . A h l h 'f' NATO. s ø l ryggen pa e emo ra- nu . 
en l 'l' us utta te an l ølge t' k k' ft . d * 

referat i pressen bl. a.: --,.-------,,-------- l~_ e. re er», SIer e unge 
raouhster og det «er en ste'fk DET TYSKE BLAD 
belastning for det nåværende «CHR1ST UND WELT» 

Har De skaffet FOLK OG 
På møtet tok man opp til de- 1 LAND en ny abonnent for 
batt den nordiske forsvars- og 1967? 
sikkerhetspolitikk i 1948/49. _________ __ 

Gerhardsen ,kom i den forbin
delse inn på forutsetningene for KRISTNE VENNER 

regjeringssamarbeid.» Det er 
"tv sine egne en skal ha det! 
Men hva skal så Seip gripe 
til når det er slutt på den 
borge'rlige idyllen? Skal han 
forsøke et dolkestøt mot Stor
sletten for å gjenerobre tapte 
skanser? 

* 

utmerker seg som kjent spe
sielt når det gjelder å for
dømme det som var, og det 
står ogsa forrest i hetsen mot 
det nasjonaldemokratiske 
parti, som beskyldes for å 
være «nynazistisk». «SpiegeI» 
avslører nu at det kristelige 

Kierschowsgt. 5. Oslo 4 
Telefon 37 76 96 

Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag tU 
fredag fra kl. 10 tU kl. 15. 
Mandag og lørdag holdee 
kontorene stengt. 

Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forut
gående avtale. 

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

kr. 25,- pr. halvAr. 

Løssalg n. 1,-. 

Norges inntreden i NATO. Har du lyst til l treffe gamle ven
Gerhardsen hevdet at så vidt ner i et lpent miIje? - Kristne 
han kunne erindre, kom det til V mner ffil"tes den første fredag 
ansvarlige norske myndigheter hver måned i CoIIettsga~e 43. Etter 
rykter om en forestående sovjet-, en t~Je er. det bevert~Ing og an· 
isk ok:kupasjon av Norge. Det lednIng ttl selskapelig samvIrr. NåR DET GJELDER 

blad kan tale med stor sa1<::.-1 Bruk post&ironr: 16450. 

kom også rapporter om at man I Møtetid kL 19.30. DAGBLADET 
kunne vente en henvendelse fra __ *'_*'*' ____ *'*' __ *'*' ___ 1 så kan det ellers være litt av 

kunnskap om disse ting, siden I Utgiver AlS Folk og Land 
dets sjef Gieselherr Wirsing Viking Boktrykkeri 
selv var SS-HauptstmmfUh- ___________ _ 
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