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Den revolus j onære virksomhet 
I ALEXANDER LANGE, ( + 

1 Londonregjeringen innrømmet '",:. ~ 
kapitulasjonen i 1942 Nord-Norge 

VAR DET QUISLING SOM VAR VIRKELIGHETSFJERN ELLER ER DET BJØRN I I «NORWAY. A HANDBOOK», UTGITT I LONDON 
VIDAR GABRIELSEN SOM ER DET? 

«Jeg har her fotografier, gjen
part .av en revisjonsantegnelse, 
som en agent for den internasjo
nale kommunistiske ledelse (den 
tyske kommunist Eberlein) har 
gjort i Norge. Hva viser den? 
Den viser at den revolusjonære 
bevegelse i vårt land finansieres 
fra utlandet. De har her i 
1928-29 fått kr. 500 000,- av 
en utenlandsk makt. Det er ikke 
mange partier i vårt land som 
disponerer lignende summer til 
sitt arbeid. Det står her detaljert 
allting, hvorledes de pengene er 
gått. De er også så frekke at de 
foreslår økede bevilgninger til 
arbeidet i Nord-Norge. (Uthevet 
her) - - Vi er bekjent med 
at i år har de fått enda betyde
ligere summer, vi er bekjent m('d 

l l)!jo arev 1\.ommtern en intens revolusjonær vtrksomh.et at denne trafikk har foregått i. 
kring i landene. I Norge var virksomheten først og fremst rettet mot årevis. Det er denne klikk som' 

. 'd" k" ln~6 sender telegrammer til Nord-lJår J7ord!lg.r!!'!cuzdsde/, Btlet vISer KommJer1'!s J(L.re!clrtaJJ~_.z-l_';'_~~.Y'_'!l" ''L'~ ld-'" . k l Tittelbladet fra boken som omtales i denne artikkel 
~,' " --..' l'1orge om al norSKe so et, er s a 

I en diskusjon i ARBEI-r Det ble dengang åpenlyst gjøre opprør, (Uthevet her~ d~t Det har fra offisielt hOild i natten til den 9. april fikk 
DERBLADET omkring opp- snakket om løsrivelse av er dem so~ da?ne~ celler ~ var I disse år løgnaktig vætrt hev- rreneralmajo!r Liljedahl (Kris-
tøyene på Kirkenes i 1932 Nord-Norge og. at de~ne hær og flate, 1 va.re fabn~er det at staten Norge var mili- tiansand) melding fra Luft-
anfører Bjørn Vidar Ga b r i- landsdel skulle bh en sovJet- og forbereder alt. tt! revolusjon tær krigsdeltaker efter 10. varslingen om at «Rauøu 012' 
el sen, en av ptrofessor republikk isteden, og da un- °ts opprør.» (QUlsl1l1gsaken - juni 1940! Dette skjedde for Bolærne var i kamp», men 
Skodvins elever, bl. a.: der ledelse av nevnte ordfø- SIde 477). at Regjeringen skulle kom- betegnende nok ikke i kamp 

«Kirkenes-episoden har nok opp
tatt Quisling av den grunn at 
han gikk rundt med den tro 
at de revolusjonære øvelser i 
Nord-Norge var så langt mere 
avanserte og truende enn i det 
øvrige land. Fordommene mot 
vår nordligste landsdel har som 
kjent vært mange og store hos 
nordmenn - denne quislingske 
variant må dog antas å være blitt 
delt av relativt få!» 

re'r i Alta - sa man. Og hvis ikke dette er til- me unna ansvaret for at den med h v em. Li'ljedahl satte 
I det kommunistiske hven- strekkeHg dokumentasjon til hadde nektet å sette istand og da alt inn på å få kontakt med 

sebol Alta holdt også Alta at samtidshistoriker Gabrlel- mobilisere forsva'rsmaktenfor Oslo, men uten resultat. Han 
bataljon til, en avdeling vi sen _ som vel ikke var fndt å verge den proklamerte nøy- sendte da ut mobiliserings
personlig kjenner fra tjenes- dengang - kan godta det, så tralitet. Og for at den skulle ordre på egen hånd, og dette 
tegjøring der. De derværende skal vi her belyse det med no- dømme relativt uskyldige ef- ble straks bragt videre (bl. a.) 
militære myndigheter var en personlige erfar.inf{er som ter str.l. & 86. Den siste gang til Rogaland regiment, hvorr 
fullt klar over den vanskelige viser at virksomheten fori- regjerinfen nektet (overfO'l' ordren øyeblikkelig utløste en 
situasion Of! avdelinO'ens tvil- satte helt opp til "Innen ver- generalstabssjef Hatledal) å rekke tiltak ... 
somme-ehalt undetr en even- denskrig hadde tatt sin be mobilisere var i Stortinget om Mens man således satte fuL 
tuell krisesituasjon. E~ av gynnelse. aftenen den 8. april. Et lite f t ble imidlertid mobi
dem som sto avmerket l rul- Det kan vel helle, ikke ha omtalt historisk bevis for l ~~rf~:;ordren tilbakekalt ay 
lene .som upålitelig var kom- gått Gabrielsen hus forbi at denne faktiske bistand til fi- Jivisjonen godt og vell time:: 
mumste~ 0- forfatteren Nor- (Forts. side 6) enden er at klokken 23.30 I tid senere, _ ca. klokken :-

Rent bortsett fra at Quis- dahl Gneg. natt. Det som her var hend, 
Engs bedømmelse av faren for Det skulle således ikke væ- var at det til slutt hadde lyk--
et kommunistkup i Nord-Nor- re noen tvil om at kommu- kes gene'ralmajor Liljedahl : 
ge naturligvis intet har med nismen og dens tilhengere var få kontakt med Oslo, og de' 
«fordommene mot vår nord- t fikk man beskJ'ed om «at de' «langt mere avanser e og 
Ugste landsdel» å gjøre, så truende (i Nord-NorO'e) enn i samsvar med Regjeringen: 
t'ror vi at den unge Gabriel- i det øvr;r<~ land» og at Quis- I beslutning ikke skulle mobi--
sens kj ennskap til det emne Hngs syn på sakene ikke bare liseres.» 
han her behandler tross alt var en «tro», men realiteter At det altså er regjeringer' 
er noe mangelfullt. Og det tør - selvom dagens samtids- som bærer ansvaret for at de 
derfor kanskje være nødven- historikc.f0 av skodvinskolen ikke ble'mobilisert kaster Lil--
dig for undertegnede som har l'k'ke onpfatter det ell.er VI· l d hl . d' t k t l 

je a eplSO en e s atrp T fått et .visst pers0x:-lig kjen: innrømme det som St· meget o h t t f A'l 
skap tIl kommumstfaren l t pa! Den er en e ra« pn, 

d o o tt anne. dagene 1940» side 73-74 a-~or -No:ge a prø:,e .a se e i Det ble da også slått fast Trygve Wyller, utgitt ve~~ 
tmgene htt mere pa sm rette I av stortingets spesialkomite Stavanger Kommune 1959. 
plass. I i 1932 i forbindelse med Quis-

Hovedsentret for den kom- lings uttalelsetr om den revo
munistiske virksomhet i lusjonære virksomhet som på
Nord-Norge i tredveårene var gikk. Komiteens borgerlige 
Alta som hadde en kommu- flertall slo fast at Quisling 
nisti~k ordfører med Iry langt hadde hatt tilstrekkelig dek
utenfor kommunens grenser. ning for følgende uttalelse: 

Det var ikke rare artilleriet nøytralitetsvakten fremme ved grense; 

hadde, men det som var måtte voktes også mot indre fiender. 

Efterat Konge og regjeriw 
lten plausibel grunn hadd 
'ømt til London - man m' 
'luske på at i forhoLdet suve 
'en - foLk er troskapsnlikte:~ 

(Forts. side 6) 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 30. SEPTEMBER 1967 

Ride, ride ranke ~~:o~~~fo:;:t1e~ij~~. a;reel~k~~;:~ [ En god kamerat har fylt år 
med hu Aase, hain Lyng og n'Finn .. o ;, 

Hu Aase 

. brodden. - Ein demokrat som Olaf T. L l n d v l g, Favang fylte 8. d.s. 50 ar. Under ver
So mykje demokratisk herdigheit ~bsolutt burde vera med er n'Lø- denskrigen gjorde han en :stor innsats som kompanisjef på 
greide han ikkje. berg. Han er ikkje berre ein fin østfronten og ble såret en rekke ganger. _ Fra en god 

Men ska' tru om hain Lyng ikkje demokrat, men ein g!æv spelema?n kamerat av ham har vi mottatt efterfølgende: 
skryt vel mykje av seg sjøl og tek au som handterar elt demokratisk 
æra frå hu Aase. Det er mange in~trument med virtuositet. Det 
gjæve demokratar som meiner det. såg og høyrde eg i fjernsynet. Han Ved milepelen får jeg sen-
- Og at hu Aasemor kan ha grunn kunne vera fast demokratisk mu- de deg min hilsen som minne- . 
til å bruke dei same orda på hain sikant for korpset. _ o1'd. Det er brukelig å se seg 
Lyng som gamle Aase på Peer: Dei kunne byrja t. d. med han tilbake iblant, slik som ved 
«Kors og kors hvor du kan lyve!» Ulbricht med Muren og gå aust- denne anledning. Hverken du 
Men kor som var, det var korkje over til n'Gomulka, n'Kadar, nTi- eller jeg har klart å samle 
riddarleg el' pent av hain Lyng to, n'Kosygin og fleire. Rett nok så mye gods eller gull, men 
å taka so mykje av demokratæra er landa til desse karane folkede- vi, og især du har levd slik 
frå Aase. Hu var ikkje berre kvin- mokrati frå før men demokratar at hve1'ken du eller dine efter
ne, men formann og. Og kvifor blir det aldri n~k av. Folkedemo- kommere behøver å skamme 
skulle han heim før dei andre de-' kratar låter bra. Lukke til! seg. 
mokratane og snakke med Af ten- Vi norske demokratar har ennå En gang for lenge siden var 
posten? Eg berre spør. noko å gle oss til: Hu Aase, hain det godt om menn og menns 

Eg for min del trur no at hu Lyng og n'Finn held på med ei dåd her i Norden. Men i de 
Aase er ein likare demokrat enn bok om den berømmelege demo- senere tider har det mest vært 
han fintrøndem, hain Lyng, og at kratferda si til Hellas. Det blir minusvatrianter som prøvde å 
den største dem?kratæra fell på ei demokrat julebok av dei store. berike seg som kremmersje-

Nok ein gong har dei norske henner. E-? har hggan~e framføre Arilstof ler eller ved å hi:sse til hatet 
partipolitikarar gjort ei bragd. Dei meg Arbelder~ladet fra tysdag 22. og heise trellen Kanks fane. 
har berga demokratiet i Hellas. [ august med bliete hennar .. Det er Så kom der et par menn og I 
PO ' 'k ferd til Hellas hadde aua som tek meg mest. Del er ber- heiste andre faner, gikk til heller! For det er ditt liv som 

a Sl æren e hl' A b'd bl d Uf o k Sl'kt o 'd . d' f" b d' tt k med danske og svenske re a vopne 1 r el er a et. .- kamp mot ratt ens apen. l gal" VI ere l me me arn~ 
:~t~~en~~ - berre svenska Ho- ameg hvis hu opna dei ~eilt o~ er gjOirt før, men denne gang og mitt i mine. Og er det sa 

p k' d eg ikkJ'e demokratisk sette det kvasse demokratbhkket pa ble det en veldig kamp. at det går framover, så gjør 
gern Jen e s o '11 'kk' h' .. f _1 t d b d l k ville ikkje vera med - ein! Da VI el' Je eg a von 1 Det er sagt ør, men ue vel de. ete re enn oss, se v 
~~n °let var vi nordmenna som Kollias sine bukser. Arb.eiderbladet kan vel ikke gjentas for ofte: om vi gjo~de det vi kunne, 
fekk utretta mest. Hu A ase for- kan med god grunn sknve at Aa~e Mot dumheten kjemper selv dit vi ble satt. 
tId t . ARBEIDERBLADET «på alle hold berømmes for sm gudene forgjeves. - En dag tar vel «de tapre 
~ai~m L; nI g i AFTENPOSTEN innsats som formann.i delegasjo- Og, det hendte som så rømlingers» selvforherligelse 

'F . . ORIENTERING. nen. Hun har satt seg 1 respekt hos mangen gang før. Massene og slutt, det kan være nærmere og n 1 n nI. h S . . O d k l 
Som det sømer seg har dei fått d~ greske. myndIg eter. tats~l- dumheten seiret, og VI som enn noen aner. g a an ve 
sine kontrafei i sine respektive par- U1s~er. Kolhas og en samlet gre~k heiste nye idealer skulle få Norden være glad det finnes 
tiblad. r~gJenng pustet lettet da dele1?a- kjenne hv:a det ville si å gå slike karer som deg som har 

V· 'kkJ'e ukJ'ende der nede i sJonen forlot Athen.» Han har hv- mot bøygen av profitthaierog sett døden ikv1tl1JYet"mer.enn-
1 er 1 '1 dO d . . H Ik" Middelhav-landa frå før, vi nord- na ti a~t no a el eor reISt. an slave a eler. en gang. 

menn. Sigurd Jorsalfar, Erling har enda truga med a br~te han- I 1945 skulile alle front- Ingen blir eldre enn han 
Skakke og mange fleire. Men dei dels sambandet med ~ka~dmavlan- kjempere skytes. Slike frekke synes selv. Da jeg var tredve 
kjempa for kristentrua, brende bor- da. ~an skal berre v~g~. og modige folk som gikk mot og siden førti, syntes jeg det 
gar og drap blåmenn i hopetal. - Em annan ~runn tIl Aases suk- n' Finn sjørøverøyas koloni- og krem- begvnte å dra på åra. Men når 
D t fo o r Men hu Aase hain sess er kanskje denne sydlandske mervelde og mot Stalins øst- 50-tallet var over, så gikk det 

e ar sa væ ., l hO d' k • d d '11 d h l' k'd d t Lyng og n'Finn dei kjempa for de- g~l~kape~ ett~r ys. ara nor IS el lige para is, e VI e eautru 19 no VI eire, og e var 
mokratiet. Og det er mykje meir! kJ.el, lkkJe mmst hJå oberstar og Frihet i fattigdom vekk. De var farlige for løg- noe interessant å lære og opp-

shkt. nen og. pengenes herredøm- leve fremdeles. Men' da kom-
Det som korkje britane eller Det nye kongeriket i Lesot- me. mer en i en «overgangsalder», 

italienerane greide, det greide Nok om det. Det som er ut- ho i Sør-Afrika er omtrent Især var de mdde fOll" SS, og det gjelder «å bli født 
nordmennene. Dei fekk ikkje berre retta står i demokratisk toppklasse. så stort som Belgia, men det den nye nordiske orden, og påny». 
snakke med fangane og han Andre- Berre no des se greske oberstan har bare 850 000 innbyggere. Stalin utbetalte skuddpremi- Det gjoroe jeg ved å holde 
as, men med statsministaren sjøl, held det dei måtte lova. Og det Dets historie begynner først er for hver falJlen SS-soldat. fast på det jeg selv hadde be
han Kollias som må ha blitt vett- gjer dei klokast i å gjera. Hain i begynnelsen av det 19. år- Jeg- var jo en slags lærer stemt, aevere fra meg når jeg 
skremt, og måtte lova både det Lyng sa kIkt og tydeleg frå til hundre. Høvdingen Moshesh der, og gutta trodde vel det ble femti, _ hvis jeg hadde 
eine og det andre. «Det var nød- han Kollias at han (Lyng) og dei begynte omkring 1818 å sam- holdt på å rable for meg når noen efter meg. Og det valr da 
vendigå benytte en meget hard andre demokratan skulle passe le restene av de gjennom jeg i mitt siste foredrag i noen. Så var det å dra ut på 
fremgangsmåte», sier hain Lyng til godt på. Dei ville ikkje tåle noko mange stammekamper split- Holmestrand efter kapitula- vidvanke igjen, møte nye 
Aftenposten. Han trengde seg inn slags lureri, sa han. tede basutoer i en liten stat. sjonen begynte med å repete- hindringer, og vokse med 
til han Kollias og las han teksten, Eg les i avisa at regjeringa har Landet ble i 1884 en britisk 1'e litt bibelhistorie. Men jeg oppgavene. For, som Nietz
og då han blei bed en om å gå, sett ned eit utval som skal greie koloni. Det ble senere regjert ville bare dra en sammen'lig- sche skrev: «Det som ikke fel
nekte han plent og blei sitjande ut spørsmålet om stønad til dei av basutoihøvdinger under ning mellom den ideaEsten ler meg, det gjør meg bare 
pal. Da måtte han Kollias gi seg. politiske partia våre. Kan no det kontroll aven britisk kom- de kalte Jesus og hans 12 'red- sterkere.» 

Hain Lyng 

vera turvande? Partiavisene og misær. Det har idag et pada- de hirdmenn da lederen deres Disse småkreka og ktrem-
kringkastinga har fortalt oss kva ment, som bestå'l" av to kam- ble tatt. mera som behersker vel'den 
for gjæve folk partia våre har, re. Det ene utgjør en folke- Og oss, som vel en gang tel- gjør alt så komplisert. De så 
og kor namnjetne vi no er blitt lrepresentasjon, mens det an- let hundretusener. Og vi var annerledes på det i gammel, 
·~te i verda. Tjue kroner kostar net, senatet, er en høvding- da noen som overlevde. Og god tid. Som i Håvamål: 
har stemme til kommunevaiet. forsamling. Det nye land har vi var vel til siste slutt med, «Mannens rikdom er ilden som 
,eies det. Det er ikkje det boss alt fra starten måttet skaffe og så gikk teppet ned. Jern- luer 
"or mykje. VaIet på stortingsdemo- seg en økonomisk rådgiver teppet. Og freden brøt løs og fram fra amen, 
':ratar kostar mykje meir. Det er ei fra Sør-Afrikarepublikken, vi fikk prøve: Vae Victis! og solkulens glans. 
'inare vare, veit du. Vi har i desse dr. Anton Rupert. Før han Men det er da liv i oss Har han desuten helse som duger 
J agar faOtt eit pent lån i London startet sitt arbeide lot han fO-.er d"'l g 'kke rl'ktl'g ll'te k b bl' h 
l j' em 'C' es, o l kan en høvelig s je ne 1 ans.}' 'g eit på heimemarknaden, 50 peng reta en undersøkelse av fO'l'- ingen skikkelige veier, og 
'lar vi. Og dei norske skattedemo- holdene og uttalte efterpå at ____________ _ 
':ratane har ikkje nei i munnen «Lesotho er det fattigste land 
~in når det spørs etter demokratar, jeg vet om. Det finnes ikke 
'eit du. elektrisitet, ikke jernbaner, 

Dette parlamentardemokratkorp- selvom det nok er vann der, 
~et vårt burde efter mi meining så kan det imellom ikke bru
~jerast permanent, a flying demo- kes. Vi står fO'l'an en kjempe
crazy. Vi har so mange udemokra- messig oppgave.» Så av den 
tiske styreformer rundtom i verqa kolonien har ikke England 

I 

megen ære. A gi noe slikt 
«uavhengighet» vil vel si om
trent det samme som å kaste 
et nakent barn på gaten. Men 
heldigvis tar altså «rasehater
ne» i Sør-Afrika seg av Eng
lands frigjorte sva'l"te. 

Så vil jeg med dette få 
lov å ønske at sola skal skinne 
på deg og dine, og at helsa 
skal holde i femti år til. 

Og velkommen efter over 
dørstokken til gubbenes Val
hall! 

Ola 
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FOLK OG LAND 
/ 

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Redaktører: 

Injuriesaken mot 

Løherg 
Hans S. Jacobsen har nu 

Hewinsboken vekker opp
merksomhet i liSA 

ODD MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

tatt ut stevning mot stortings- Omtale og leserbrever i WUNS' kvartalstidskrift NATIO
mann Sverre Løberg, som 
oppfordres til å fremlegge si- NAL SOCIALIST WORLD 
ne bevislig-heter i forbindelse 

Hva med monarkiet? 
med de injurierende uttalel- Det har kommet et nytt 
ser han har fremkommet med numme'r av det store og vel
om Jacobsen. Løberg fikk redigerte kvartaltidskrift som 
svarfrist til 26. september. utgis av The World Union 
Saken føres som kjent for of National SociaIists 

Vi tror nesten FOLK OG LAND var den eneste publika- (WUNS). Av innholdet mer-Jacobsen av høyesterettsad-
sjon i Norges land som i sin tid. advarte det kongelige hus vokat Albert Wiesener, mens ker vi oss en stor artikkel av 
mot den vei det slo inn på da det gikk til anskaffelse av u- høyesterettsadvokat Knut Rockweills efterføLger som a
kongelige svigersønner og svogere. At de kongelige utbrytere Blom skal føre saken for Lø- merikansk partiledetr, Matt 

b Koehl: «Adolf Hitler: German 
og deres nye borgerlige familier dertil fikk anledning til ergo Nationalist or Aryan Racist?» 
å vise en forbau:sende mangel på tilbakeholdenhet og fort- t#""" .. _ .. "" .... ,,_,, ____ ,... Det er naturligvis interessant 

opposisjonelle biografi om 
Norges største patriot og mar
tyr, og en av de mest frem
stående menn i moderne tid, 
Vidkun Quisling. Boken gjør 
det fullstendig av med den 
demokratiske myte om Quis
lings forræderi mot NOTge.» 

Som sagt: «National Socia
list World» er et interessant 
kvartalsskrift. Bare synd at 
det faller så kostbart. 

satte å utøve statlige representasjonsplikter skulle naturlig- Inders Melteig død å stifte bekjennskap med 
vis ikke gjøre saken bedre. Koehl som skribent og vi APARTHEID I USA? 

Når vi hevdet dette, så var det ikke ut fra vår bekjente Efter at redaksjonen av synes han kommer vel fra 
l d f d k t · t f kt dette nummer var avsluttet debuten. Ellers eir det litt av mang en e sans or emo ra I, men u ra en ren nø ern hvert annet også av interesse, 

d . k' t f t'd t 'kt' t'd h o fikk vi melding om at fhv. vur enng av monar le s rem I su SI er I en ny I v r blant annet en uhyggelig sam-
valutasjef Anders Mel t eig 

hele institusjonen jo bare er en atavisme. 0tt d d d 84 0, ling av bi!lder av kommunis-er avga ve ø en, ar l 
Demokrati i dagens betydning av ordet lar seg naturlig- gammel. Han er blitt begravet mens ofre. Spesielt verdiful t 

ved dette tidsskrift synes vi 
vis ikke forene med et arvelig kongedømme. Båret på tradi- i stillhet slik at hans mange, det er at det er holdt i en 
•• o· l' d mange vepner ikke fikk an-

sJonens vmger kan det nok besta lenger enn rime Ig er un er ledning til å vise ham den sis- langt mere el.ev~rt tone enn 
forutsetning av at kongehuset ikke er så oppsatt på å tute V· kl. t den som vanU,gvls brukes av te ære. l S a senere Komme d ik k . l . 
med de ny demokratiske ulver at det gjør seg selv komisk tilbake med noen minneord l~ :mer ans e nasJona SOSla-
overflødig. Og bryter det så attpåtil med den tradisjon som om den gode o!> trofa"te venn IS e'r'. . 
nu er dets eneste eksistensgrunnlag, så er undergangen nær. av vårrt blad som har gledet ~or nordmenn ':11 ~et kan-

leserne med så mange O" så skJ: være av sp~lell mteres-
Når det kongelige hus i pure demokratisme stadig skjærer d rtikl b se a lese etpar mn1egg med 
stykker av kongeligheten - den som må være den eneste go e a er. tilknytning til bokanmeldeI-
grunn til at vi opprettholder et arvelig monarki og ikke går """--"---""~-I sen i det foregående nummer 

av Ralph Hewins: Quisling-
over til å velge den mest verdige til statssjef slik all sunn Knallende notis Pophet without Honour. 

!:r::!:r~:: ~i:~~l:~ ~::ef:~::~ - da kan man ikke kre-i~~j!xal!"t"r~~JJ~~lll!!d fr:~~~S:~tf:;e:~iv:a';tl~~ 
Det er ellers pussig at det efterkrigspropagandaen har Stavanger Aftenblad bringer ne· des bl. a.: 

fremstillet som Haakon VII's store kongelige innsats, det denstående knaller 30. august 1967: «Bokanmeldelsene, spesielt de 
var ikke at han i en skjebnetime løp rundt og var demokrat, - Det har i løpet av de siste om Vidkun Quisling og William 

N ege'r'oppstandene i en rek
ke byer i USA og uttalelsene 
fra en rekke negerledere i 
den sammenheng, gjør det 
mere og mere sannsyrulig at 
negrene tar sikte på apart
heid eller kanskje hel løsri
velse f'ra USA. Til å begynne 
med har negrene boks"tavelig 
talt brent de hvite (hoved
sakelig jødiske) kjøpmenn 
ut av slummene. Forsikrings
selskapene våger ikke å for
nye noen forsikring under 
slike forhold. Slagordene hos 
negrene va'r da også «Brenn 
de hvite kremmere ut av de 
svarte ghettoer!» eLler enda 
verre. Sannheten tro må det 
også medgis at negrene. i 
mange tilfeller har måttet 
betale ågerp'riser for dårlige 
varer og er blitt utbyttet på 
det groveste. 

l årene hendt adskillige ganger at Joyce, var utmerkede' og be-
men dette at han til tross for Stortingets forhandlingsvi je diplomater er blitt forulempet av krefter det som står i den ut- ANTISEMITTISME I 
sa «nei» til en ordning med tyskerne. Det var en klar over- demonstranter og pøbel. Men det merkede bok THE WORLD POLEN 
skrideIse av et parlamentarisk kongedømmes rettigheter og hører til sjeldenhetene at diplo- CONQUERORS av Louis Mars-
en demonstrasjon av virkelig kongelig viljesutøvelse som matene selv går til angrep og re- chalko -» (Denne bok er en 
hadde vært en bedre sak verdig. Og ser man bort fra konge- presenterer en fare for sine om- slags moderne utgave av Zions 

l · Id' givelser. Vises protokoller. Vår bemerkn.) lige representasjonsplikter ved de mest utro Ige an e nmger, I farten er vi ikke i stand til å 
så var vel denne propagandaens kongelige «nei» det eneste huske mer enn ett eneste tilfelle. En annen leser, Bruno 
virkelig kongelige som dette hus har prestert i løpet av Det skjedde på Hitlers dødsdag Liidtke, Tyskland skriver bl. 
62 år. under krigen i Stockholm da en annet.: 

I norsk diplomat feiret begivenheten «Spesielt gledet jeg meg over 
Foranledningen til disse betraktninger er den usmakelige ved å kaste alt sitt innbo, inklusive D"eres to bokanmeldelser i siste 

diskusjon som har pågått og fremdeles pågår offentlig om
kring planer kronprinsen skal ha om å følge i sine søstres fot
spor. Det kongelige hus har ikke dementert det på en måte 
som stanser all disku'Sjon, bare med noen løse ord ,av en adju

pianoet, ut fra sin leilighet i fjerde utgave. En god anmeldelse av 
etasje. Det var da også en meget Hewins' bok om Quisling var 
sjelden anledning, slutter det lese- virkelig påkrevet. For dem som 
verdige Stavanger Aftenblad. - er interessert i perioden av Quis

tant, som nærmest talte på egne vegne. Og det har vært skre- av kongehusets medlemmer 
vet i pressen at det hele kanskje var en prøveballong fra som ikke selv hadde satt seg 
kongehusets side. utenfor. I siste instans VaJ:" 

lings liv fra 1940 til 1945 an
befalec jeg også boken av ge.!]e· 
raladmiral Boehm «Norwegen 
zwischen England und Deutsch
land» (Selges som kjent gjen
nom FOLK OG LANDS BOK
TJENESTE i norsk oversettelse. 

De som for en tid tilbake 
påsto at en radikalisering av 
de jødiskfiendtlige strøm
ningene i 0steuropa var nætr 
forestående, ha'r fått rett. I 
Polen er en rekke høyere offi
serer av jødisk herkomst -
man regneT med ca. 450 styk
ker - blitt avsatt fra sine 
stillinger i den polske hær. 
Det er den såkalte «Parti
san»-,gruppen under ledelse 
av innenriksminister, general 
Mocza'r, som på denne måten 
har satt sin vilje igjennom. 
Hverken partisjef Gomulka 
eller statssekretær Oschab 
har kunnet gjøre noe fra eller 
til enda de begge er gift med 
jødinner. Vi vil gjerne være med på å stikke hull på en slik ballong. I det nettopp Harald vi søkte å 

Ingen vil naturligvis ha noe å innvende mot at kronprinsen sikre tronen for efter ver
tar konsekvensen av den nye tid og gir hele kongeligheten på denskrigens slutt hvis det 
båten. Da kan han gifte seg med hvem han vil. Men mener gikk som det da ~å ut til at 
han å opprettholde det markstukne monarki i fremtiden, så Tyskland seiret. 

Pris kr. 15,-). Generaladmi- Tannlege 
raI Boehm var den tyske kom-

får han følge spillereglene. Vi har hatt mere enn nok av Men, mot utviklingen og 
kongelig-borgerlig familieliv demonstrert offentlig isteden- mot kongelig uforstand nytter 
for privat. Skal monarkiet bestå må det bli mere kongelig det tydeligvis ikke å kjempe. 
og ikke mindre. 

Når det gjelder de tidligere NS-folk, så må vi ved denne ---~ 
anledning også slå fast at ikke mange av dem vil felle bitre 
tårer om det norske monarki faller. Kongehuset har ikke vist 
noe kongelig initiativ for å slå bro over splittelsen i det 
norske folk - en får vel snarere si tvertimot. Og det til tross 
for at det i monarkiets skjebnetime i 1940 da Tyskland seiret 
på alle fronter nettopp var NS-folk som forsøkte å redde de 

ANNELlESE PAROW 

TANNINNSETNING 

Trondheim 
Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade

moen kirke - Voldsminde 

mandant i Norge under krigen M ART I N KJE L D A A 5 
og en usedvanlig flott marine
offiser. Helt til sin død forble 
han en av de offiserer som var 
mest trofast mot Hitler. Han 
hadde et bilde av der Fiihrer 
på sin pult alle år efter 1945, 
og det er ikke mange slike offi
serer her.» 

Boken er også tatt med i 
listen over bøker av interesse 
for nasjona:lsosialister verden 
over som bladet bringer, og 
det heteT om boken: «Den 

HanJleenJgl. 2 

Tlf. 44 7'5 '4 

Vas k, m a I lng, 
t. p ats a r ing, 
mønstarmaling 

RIMELIG 

1. KLASSES FAGMANN 

- Telefon 26" 30 -
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 30. SEPTEMBER 1967 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSKRIGEN 

Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, 

For FOLK OG LAND av armeneren lerwand Dshanian 

pASKEUNDERHOLDNING I for vårt vedkommende, som 
og borni spring på tun att og tindrar i sol 

og nye bjørker syng sin sang kring huset. 
Allerede fra første Påske- manglet lys på påskebordet, 

dag kom hele vårt arbeids- var at Helmuth forstd å frem-

Black Power 

Nå har de foretaksomme og 
alltid utrettelige venstreradi
kale elementer i vårt land 
dannet en gruppe av Black 
Power i Oslo. 

Som kjent har denne orga
nisasjon til hensikt å nedsab
le alle hvite som står i veien 
for de svartes maktovertagel
se, ikke bare i USA, men og
så i andre land. 

Dette innrømmet John Till
man, en av lederne av Stu
dent Non-Violent Co-ordina
ting Comittee fra De forente 
stater, under sitt besøk i Nor
ge. Han uttrykket det uten 
omsvøp: Gi oss et gevær og vi 
skal ta livet aven hvit. 

Nå har ikke vi noe neger·· 
problem å snakke om, men 
hvem vet hva vi får ved inn
tredelsen i Fellesmarkedet. 
Da kan nok antallet negre øke 
betraldelig, og dermed faren 
for øket aktivitet fra nevnte 
gruppes side. 

Man kan spørre seg selv: 
Er det voksne og ansvarsbe
visste' hvite mennesker som 
står bak opprettelsen aven 
slik gruppe i vårt land? Sva
ret må bli ubetinget nei! Det 
kan da umulig være mennes
ker ved sine fulle fem som 
vil medvirke til sin egen og 
medmenneskers undergang. 
Er virkelig- den hvite mann 
blitt så degenerert at han 
støtter en organisasjon som 
åpenlyst går inn for å drepe 
alle hvite, og dette i vårt eget 
land? 

Man kan selvsagt reagere 
på annen måte og smile av 
det hele og si at dette er noe 
som ikke vedkommer oss. 
Men personlig tror vi at det 
ligger dødsens alvor bak or
ganisasjonens trusler og at 
man bør følge utviklingen i 
tiden som kommer. 

Stendahl på krigsstien 

system, spesielt med hensyn 
til politikernes stoTe innfly
telse på næringslivet. Han 
hevdet videre at vi i Norge 
efter krigen har hatt 22 års 
politisk diktatur, uten hen
syn til regjeringenes politiske 
farve. Han mente at politiker
ne valf de største snyltere på 
samfunnet, uansett om de 
regnet seg for å være kon
servative eller sosialister. 
Dette skal vi ikke ha stort å 
innvende mot. 

elt, unntatt en, vår militær
attache som siden ble minis
terpresident. Som De fOlfstår 
var det Vidkun Quisling. Jeg 
vil gjerne være rettferdig, og 
da må jeg bekjenne at det 
den gang var bare godt å si 
om ham, han var utvilsomt 
en meget begavet mann.» 

Som vi ser tar forfatteJr'en 
sine reservasjoner i sin omta
le av Quisling, men likevel er 
det gledelig å se at noen vå
ger offentlig å nevne Quisling 
i rosende ordelag i dag. 

H. 
Noe av det mest originale 

som ble hevdet var ellers, at 
LO og NAF er basert på kapi
talisme og derfo'r var snyltere «Nordisk Kamp» 

kompani i feststemning. Og trylle først ett og ikke ~ang 
mens vi satt ved bordet og tid efter ennu fle1re lys - til 
nød den armenske rett: Ho- og med brennende, som vi så 
rovats - griJljerte kjøttstyk- fikk plasert på påskebordet 
ker til påskeøl, innfant uveJ:l- slik at det virkelig ble en 
tet en tysk amatørkunstner koselig påskestemning. 
seg. Han stilte seg opp foran Tilsist fikk vi se et rent fan
påskebordet. He1m~t~, som vi tastisk trick med et påske
kalte ham, var egen.hg ~kred- egg, som fikk flere av oss til 
der~ 'ra hove~kvarteret lo Feo· I å klø seg bak ørene, av for 
dosla, men VIste seg nu a væ- bause'Ise. Helmuth sto opp
re en fremragende trylle- reist ved den ene enden av 
kunstner. Det ene kunststyk- bordet mens han holdt en 
ke efter det annet :riste han silkeduk med begge hender. 
oss. Kortstokk, sl~ar~tter, Han viste frem begge sider 
lommetørklær, og sa VIdere av duken for å overbevise oss 
f~kk han ti~ ~ forsvinne, for å Dm at den ikke skjulte noen 
fmne dem l~nen et helt annet hemmelige gjenstander. Så 
ste~ uten at noen av oss klar- rullet han duken sammen så 
te a 0I?dage hv:ordan det hele den fikk form av et rør. Sim
egent'hg f?reWkk . sala-bim og dermed var tric-

TrekkspIllvIrtuosen Kurt, ket utført. Idet han tok du
en av vårt arbeidskompanis ken bo1rt igjen, sto det på 
tyskere, trakterte med mu- bordet til alles forbløffelse et 
sik~ og spilte forskjellige me- svært egg omtrent 18 senti
lodIer som sto bra til Hel- meter bredt og vel en 30 sen
muths forbløffende. kun~t- timeter langt. Der oppsto en 
stykker. Et høyst nyttlg trIck alminnelig mumling ved bor

og utbyttet vårt næringsliv. I anledning mODdet på le
Fasit av denne tankegang blir deren for The Amelfican Nazi 
at LO og dermed NAF bør Party, George Lincoln Rock
avskaffes og den enkelte be- well, har det svenske «N or
drift selv ordne med sine disk Kamp» kommet med et 
funksjonærers og arbeideres ekstranummer. Dette num
indeksregule'l'ing. I denne for- mer er i hovedsaken viet 
bindelse kom foredragsholde- RockweNs arbeide for den 
ren inn på Tandbergs radio- hvite manns rettigheter oa 
fabrikks lønnssystem, hvor plikter i dagens USA. Dett~ 
arbeiderne blir lønnet efter attentat var det tredje forsøk «Det elf jo ingen hemmelig
arbeidsytelse. i rekken før det lykkedes å ta het at det ikke er de forpinte 

Noe som må stå som fotre-llivet av Rockwell. og utplyndrede skatteytere, 
dragsho/lderens rent personli- Efter at RockwelIs tilhen- men derimot velferdsstatens 
ge oppfat~ing, var oat der in-I gere ay myndig~etene bl; eget klientel som opptrer som 
gen forskJell var pa kommu- nektet a begrave sm leder pa en levende protest mot vel
nisme, sosialisme, kapitalisme æreskirkegården, ble Rock- ferdsstaten. 
e~ler n~z~sme. Sax:ntlige av well i hemmea~ghet ~remert I Den opprinnelige hensikt 
dIsse polIhske frakSJoner had- og urnen ført hl partlets ho- med velferdsstaten var jo å 
de bare ett for øye, å øke sin vedkvarter i Arlington. Hvor- fylle borgernes lommer "med 
egen makt og innflytelse, d~n det siden har ogått med penger i tillit til dogmet om 
samt sløse med s~attebeta- blse~telsen er enna ukjent. at man derved høynet deres 
lerne~ peng~r. ~n shk uttale/l- Partret opprettholder kravet sosia,le, moralske og kulture[
se rna :vel SIes a være noe u- om at Roc,;kwells u:-ne s~al bi- le nivå, men man oppnådde 
overvel,~! . settes pa æresklr~egarden. bare å skape en horde av bil-, 
. Det mntrykk man SItter Rockwell var som kJent Com- kjøleskaps- og fjernsvnsidio
Igjen med efter et slikt veri- mander i det amerikanske ter, hvis de da ikke s~nk ned 
tabelt angrep på alt og alle, flvvåpen med plettfri krigs- til de rene plfovo- og beatnik
og uten ~oeo særlig alternativt tj;neste både mot Japan og typer. Heller ikke hjelper det 
fo:slag hl a forbedre det be- pa Korea. stort å prøve seg med kultur-
staend. e system, er at fore- sentre fritidsklubber og 
dr g h Id ' o Velferdsstaten ' a s o' eren rna være en svømmehaller. Her skal helt 
moderne avart av Pilaton. Den I F ÆDRELANDET, organ andre midler Hl. Enn om man 
samfunnsordning som Sten- for Danmarks National Socia- gjeninnførte eiendomsretten 
~ahl ville ~nnføre :nå regnes listiske ARBEJDER 'PARTI og det private initiativ og ga 
hl kategorIen utOPISk. sakser vi dette lille innlegg borgerne deres sel v t i Il i d 

Ref. I av «Haman»: tilbake?» 

Torsdag kveld, den 14. «Flukten fra Kreml» I 
sept., holdt Bja:-ne Ste Yl -I Slik lyder tittelen på en 
d a h l foredrag l Det Norske bok som første gang kom ut 
Studente'l'samfund under tit-I i 1930. Denne roman skal nå 
len «I statshedenskapens vold I komme som serie i «Vi 
- det politisl~e vanvidd!» Menn». I denne forbindelse 

det. Den tyske kjøkkensjefen, 
som var litt aven humorist, 
måtte undersøke om det sto
're egget virkelig var ekte. 
Han lurte på om han kunne 
servere egget som pålegg. 
Med sine hender, man skulle 
tro han hadde vært smed, 
befølte han egget på alle kan
ter og trykket på det til han 
endelig skjønte at hele egget 
var av tre. Efter å ha p'røvet 
å dele det med en kniv, la 
han nokså skuffet det digre 
egget tillbake igjen, på bor
det. Egget viste seg imidler
tid å kunne deles i to på bred
den og skillelinjen var skjult 
av et grønt silkebånd. T,rylle
kunstneren tok nu opp den 
ene halvdelen og ut fra den 
unde~ste tok han til vår store 
undring opp en liten kurv 
fyl/It med sjokDlade i små bi
ter som han stilte på bordet 
for at alle kunne få smake på 
den tyske sjokoladen. Så 
klappet han de to halvdelene 
sammen igjen og egget fikk 
atter sin opprinnelige form. 

Han dekket egget med du
ken, gjentok påny tryllefor
mularen og tok så duken bort 
igj en. Denne gang va'!' egget 
forsvunnet, istedet lå der tolv 
egg på bordet, i forskj ellige 
farver. Og innen kjøkkensje
fen Willi fikk rørt på seg 
stormet kameratene frem 
forsynte seg med eggene, so~ 
nu viste seg å væ're ekte og 
ferdigkokte. Alle tryllenum

I annonsermgen bile det I har bladet et intervju med 
opplyst at Stendahl har vært I forfatteren, Thomas Chr i s
reg?~t for en outsider i norsk ten sen, som i 1918 ble at
pohhkk. Han har bl. ~. stått tache ved den norske legasjon 
for oprettelsen av parher for- i Petrograd og således ble en 
an fl~re valg. Dessuten at han bekjent av Quisling. 
har l~ntatt en meget krass Chlfistensen kommer inn på 
holdnmg ov.e:-for de «etabler- de ansattes personlige egen
te yrkespoht.1kere.» skaper og nevner til slutt 

Det fremgIkk av Stendahls Quisling. Sitat fra artikkel: 
fo~e~ra? at ha!1 var dy?~ u- «Ellers e~ det ingen særlig 
emg l vart bestaende pohhske grunn til a nevne noen spesi-

I,7M.,4!"', rene som Helmuth presterte 
.,.." .'rll og måten han utførte dem på, 

overbeviste oss om at han 
«Kamelen og ndleøye,t» - eller Englands vei til Fellesmarkedet. foruten å være en dyktig 

(FRIA ORD) skredder også var en storr 
(Forts. side 7) 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO
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OLAF HOLM: 

Norge i det tyvende århundre 
«Det hender så mangt nu omstunder .» 

C. ,. «Kaitas» er read tor tkke å 
få tvunget frem dødsstraff mot 

de politiske motstandere 

I 
De bolde patrioter og gode 

nordmenn, som de har kalt 
seg selv, forsøkte i sin tid i 
stilltiende erkjennelse av 
manglende rettsgrunn!lag, å 
forklatre sine mord med «de 
generalpreventive hensyn». 
I forståelsen av at en slik 
forklaring er uholdbar, er den 
etterhånden stilnet av. Den 
er et uttrykk fo'r slett sam
vittighet. 

Dommen over unggutten 
Håland er forlengst erkjent å 
være uholdbar. Dens <<nød
vendighet» kan ikke sees å 
ha hatt annen hensikt enn å 
skaffe H.r.'sdom for «retts»
oppgjørets lovlighet, og ble 
da også i saken mot Quisling 
benyttet til det. Og mordet 
på professor Skancke? Ca. 
600 prester og et kvinnelig 
medlem i lagretten innså ikke 
nødvendigheten av dette 
mord, men det gjorde man 
åpenbart på høyeste hold, 
som den endelige avgjørelse 
ifø1ge Grunnloven påligger. 

Il 

sikten, å· innføre dødsstraff 
med tilbakevirkende kraft og 
::!n særdomstol, ka!llt lagrett, 
til å gjennomføre planen. 
Straff med tilbakevirkende 
kraft var forbudt allerede i 
Norges eldste lover, men er 
:lltså kommet til «heder og 
verdighet» i våre dager p.g.a. 
«nødvendighet». I parlamen
ta'I'isk styrte land er der som 
kjent ikke personlig ansvar 
innenfor flertaHet. 

V år Kaifas fikk ved sin 
bortgang blant mange pene 
:>rd også den attest, at vel var 
han fremmedartet av vesen, 
men i sine gjerninger varr 
han urnorsk. En ganske god 
karakteristikk, ettersom det 
er en urnorsk tilbøyeHghet å 
få igang borgerk<I'ig, heIst 
varm sådan, og deretter ta til 
harevergetselv. 

IV 
Imidlertid kreves det også 

en PHatus for at forehavendet 
skulle lykkes. Som den første 
justisministe'r etter 1945 ble 
utsett H.r.advokat Cappelen 
fra Trondheim. Da han fikk 
vite, at han var tiltenkt rol
len som norsk Pilatus, tok 
han ufortøvet sin hatt og 
gikk. Stden har man ikke 
hatt bruk for ham i politik;. 
ken. 

H.r.advokat Cappelen ble 
avløst av Pilatus den første, 
O. C. Gundersen, som igjen 
ble avløst av Pilatus den An
nen, Kai Knudsen, og denne 
igjen av Pilatus den Tredje, 
Haugland, som etterhånden 
toet sine hender under hen
visning till sine formenn. 

Nu hendte det for noen år 
siden, da utrenskningen av 
antikommunister var på tape
tet i Stortinget, at sakens 
ordfører, som tidligere påpekt 
her i bladet, kom med den 
erkjennelse, at den var «ulov
lig, men nødvendig». Han ble 
skarpt imøtegått av Pilatus I, 
som atter var kommet på 
justisministertaburetten. At De gene'ra!lprevantive hen

syn som grunnllag for justis
mord er ikke noe nytt. En
hver husker fra sin barne- r 

lærdom: «Det er bedI1e at ett 
menneske døtr, enn at hele 
folket forgår». Man var også 
den gang så lettsindig å hen
vise til «Historiens dom.» Re
sultatet er vel kjent og vil 
gjenta seg også denne gang. 

(Forts. sid, 7) 

III 

FOLK OG LAND SIDE 5 

HORS DE COMBAT: XXIII 

FRA KULTURFRONTEN 
Om en ku Itu rperson I ig het 

Minister Lunde på talerstolen. Han appellerte atlttd tit nasjonalfølelsen 
og var i bunn og grunn meget av fm nasjonalromantiker 

-Våre politiske fiender ;----/ dene i 1945 da titusener i vårt 
fO'r annet var de ik~e, innde- eget land ble fengslet på den 
lingen i dem som viste «god mest skammelige måte. De 
nasjonal holdning» og dem 
som «svek» var aldri annet 
enn kamuflasje og giftig poli
tisk propaganda - brukte 
krigstiden flittig til å æ're
skjelle dem som ble på sin 
post istedenfor å rømme srn 
v,ei, og særlig var betegnelsen 
«ty,ske lakeier» flittig brukt. 
I årene etter 1945 burde er
kjennelsen ha kommet, e'r
kjennelsen av at det hel'e var 
propaganda og intet .annet, 
partipampenes propaganda 
for å dekke over egen svikt og 
egne forsømmelser. Krigsrny
tene burde ha stått for faU 
en etter en, og de urettfeI1dig 
nedrakkete burde ha fått sin 
oppreisning. De fleste av dem 
som var hengt ut som «erke
nazist» var jo slett ikke an
net enn oppriktige patrioter 
som ofret seg fotr landet i 

,en fortvilet situasjon. 

I Da Aase L i o n æ s kom 
tilbake fra Hellas etter det 
nesevise forsøk på å blande 
seg inn i et annet lands indre 
anliggender - og det på pre
misser som ~alilfall for· de 
norske deltageres vedkom
mende var like latte'rlige som 
de var frekke - kunne hun 
fortelle i kringkastingen at 
de som var satt i fengsel der 
nede ble besky It for å være 
kommunister. Det var de 
selvsagt ikke, sa den frem

var nazister, ble det sagt, og 
de s.k. dommere var ikke 
snauere enn at de på det aller 
luftigste grunnlag dømte folk 
på løpende bånd fordi de var 
«overbeviste nazister» ifølge· 
domspremissene. 

En Uten patrallell for Aase 
Lionæs. 

Den motbydelige feighet 
som karakteriserer etterkrigs
tidens norske samfunn viser 
seg først og fremst i at man 
ikke våger å røre ved krigs
tidens løgner. Den mest glø
dende patriot skal - hvis 
han ikke står på «den rette 
siden» - fremdeles være 
«tysk lakei» og «landssviker». 
Dette gjelder de mest frami
frå innen vå're rekker. 

Ingen var vel mere nasjo
nal enn minister Gudbrand 
L u n d e. Det burde forlengst 
ha vært erkjent :at han med 
fare for sitt eget liv - mon 
tro at han ikke også mistet 
det av den grunn?, - sto 
steilt mot okkupantene på 
næ'r sagt alle felter. La oss 
citere litt fra boken «Bak 
okkupasjonens kulisser» av 
generalkonsul Ellef R ing -
nes. Det gjelder en sam
tale han hadde med den tyske 

(Forts. sia, 7) 

Vår hjemlige .Kaifas har i 
sine dagbok,sblade, som man 
vet, utpekt seg selv som så
dan. Det lykkedes ham etter 
iherdig strev og megen eng
stelse for at det ikke skullIe 
gå før ettertanken meldte seg, 
å mobilisere det fornødne 
knepne flertall av ganske al
minnelige kaifasser av mid
dels størrelse til å oppnå hen-

O. J. ~U' ,tauISi) "J"t:J a /Ja 

dårlig samvittighet? 
ldtt I melige delegaten. 

La oss_ da minnes tilstan-

Minister Lunde likte seg ute i norsk natur, norsk som han selv var 

tvers igjennom. Her er han på reinjakt sammen med lensmann Lognvik. 
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Den revolusjonære virksomhet - - I Londonregjeringen innrømmet -
(Forts. fra side 1.) 

den pågår f'remde les i form 
aven intens spion2sjevirk
semhet nettopp i NOlld-Norge. 
A:1lerede under annen ver
denskrig traff Sovjet de nød
vendige foranstaltninger til å 
utbygge sitt agentnett i NO'rd
Norge hvis en i forholdenes 
medfør skulle måtte oppgi 
erobringen av denne landsdel 
ved verdenskrigens slutt. Det 
er noen av disse agenter som 
snatrt vil komme for retten i 
forbindelse med spionas]e
affæren i Nord-Norge. 

Men - altså tilbake til vå
re egne direkte og personlige 
erfaringer om den ikommunis
tiske virksomhet i Nord
N orge. Det vi her skal berette 
skriver seg fra tiden omkring 
den russisk-finske vinterkrig 
1!:1~~9-40. 

Vårt første direkte møte 
med den aggressive form fotr 
kommunisme i Nord-Norge 
var da vi i begynnelsen av 
desember 1940 deltok i tran
sporten aven feltbataljon av 
I.R.14 fra Mosjøen til Varan
gerfjorden. Ved en feil fra 
regimentets side var det ikke 
sørget for tilstrekkelig belys
ning på kaien da innlastingen 
fant sted og dette åpnet ad
gang for de kommunistiske 
agitatorer til å stikke hodet 
frem. En rekke av dem var 
møtt opp og påvirket solda
tene til å stikke av. De skulle 
ikke kjempe mot våre russis
ke brødre, sa de. 

Nå gjaldt jo ikke transpor
ten kamp med hverken rus
siske eller andre brødre, el
ler ,ikke-brødre, men eventu
elt nøytralitetsfO'rsvar oppe i 
Finnmark. Så en måtte jo få 
det inntrykk at de kommu
nistiske agenter regnet med 
et russisk angrep også på Nor
ge. Og at de samarbeidet med 
russerne om dette - nu som 
i 1932. 

N ok om det. Det ly kked2s 
faktisk disse agitatorer, som 
ifølge Gabrielsen bare skyld
tes Quislings fantasi, å be
vege et meget stort antall av 
soldatene til å stikke av i 
skjul av mørket. Det· måtte 
efterlates en oppsamlings
kommando under ledelse av 
en kaptein, som de følgende 
dager sanket sammen deser
tørene og bragte dem til Kar
lebotn i en ny transport. 

Det skulle ikke vare så 
lenge før vi fikk et nytt møte 
med dl' revolusjonære øvelser 
i selveste Finnmark, som Ga
brielsen altså påstår ikke ek
sistute. Efter et kort opphold 
innerst i Varangerfjorden, 
hvor vårt kompani skulle 
samøves og blant annet læres 
opp til å bruke ski som var 
på det nærmeste ukjent for 
disse gutter fra nordlands
øyene, ble bataljonen i all 
hast trukket frem til Kirke
nes og Passvik til avløsning 
av Alta bataljon, som det ble 

meddelt oss at forsvarssjefen oppmerksomhet. Men person
hadde forlangt fjernet fra lig tror vi nok at russernes in
grensen, da det ble påvist at teresse for denne vår nord
medlemmer av bataljonen ligste landsdel stikker dypere 
hadde hatt forbindelser over og har gamle tradisjoner. 
grensen med de russiske an- Og her kommer vi da inn 
griper!:'. Vi overtok så Alta på en annen side ved spørs
bataljonens bevoktningsom- målet om hvor utsatt Nord
råde. Norge har vært og kanskje 

Også over Passvikdalen fremdeles er. For den blind
med dens stelIkt finskpregede het. som vi mener folk som 
befolkning ble det dengang Gabrielsen er med på å frem
Spiredt flyveblader og opprop kalle er blitt direkte uhyg
fra den Kuusinenregjering gelig nå'!' AFTENPOSTENS 
som en ikke lenger snakker lille avlegger VERDENS 
om i gode borgerlige kretser GANG, som ellers seiler så 
og det er vel ingen grunn til dristig under patriotismens 
å skjule idag at sympatien flagg, idag påvirket av Hellas
for Sovjet og for Kuusinen- rusen og til forsvar for sitt 
regjeringen var meget ut- hjertebarn Hellasfarer og 
bredt, o~ at en kanskje håpet høyremann Otto Lyng for
på utvidet virksomhet for teller oss at det nettopp er 
Kuusinen i et større område Hellas vi har plikt til å passe 
nordpå. Det forbauset oss da på som gode demokrater for
egentlig heller ikke, da vi di øststatene med Sovjetsam
gjennom forsvarssjefen fikk veldet i spissen nu nærmest 
beskjed om at han var blitt hører hjemme i den demo
varslet av regjeringen (Ny- k'I'atiske leir! Derfor kan også 
gaardsvold) om at man fryk- en annen av bladets venner 
tet for et kommunistisk kup- fra patriottiden, forsvarsmi
forsøk, og påny ble Alta nevnt nister Grieg Tidemand, trygt 
som sentret for dette. Grense- og med god samvittighet rei
vaktens avdelinger ble un- se på høflighetsvisitt til de 
der henvisning hertil pålagt demokratiserte røde, mens 
å beskytte alle sine depoter andre norske efterkrigspoli
og forlegninger med piggtråd- tikere holder skolerett i Hel
sperringer og ekstra vakthold las, hvor 'man med nød og 
innad ved siden av vakthol- neppe kom et kommunistkup 
det på grensen. Avdelingene i forkjøpet med et militær
følte seg altså i en slags pinn- kup. 
svinstihling med eventuelle En vet ikke enten en skal 
motstandere på begge sider gråte eller 'le når en nå leser 
av grensen. i VERDENS GANG olld som 

Vel, det kom ikke noe kup- disse i en leder: 
fotrsøk og russerne rettet hel
ler intet angrep over Passvik
elven, skjønt situasjonen til 
sine tider, og spesielt i be
gynnelsen av mars 1940 like 
før fredsslutningen, var yt
terst spent. 

All denne virksomhet så 
sent som helt opp til verdens
krigen, sammenholdt med 
hva Stortingets egen komite 
slo fast, må im1dlertid kun
ne vise enhver at Quisling 
hadde all muHg grunn til å 
rette oppmerksomheten mot 
den revolusjonære virksom
het i Nord-Norge - ikke for 

«Når det f. eks. i denne sam
menheng blir kritisert at for
svarsminister Grieg Tidemand 
skal på offisielt besøk til «det 
Sovjet·kommunistiske diktatur», 
så vet vel de fleste at dagens 
styr~ i Sovjet-Samveldet avløste 
det tsaristiske enevelde ved en 
revolusjon som det store flertal· 
let av det russiske folket utvil· 
somt sluttet seg til. (Det får en 
si er historieundervisning som 
har vasket seg!) Og selv om 
ingen vil kalle Sovjet-Samveldet 
et demokrati, er det i høy grad 
misvisende å kalle det et dikta· 

å diskriminere Nord-Norge, tur.» a 
men av ansvarsfølelse over
for landsmenn som dengang 
sov selv uten å bli dysset i 
søvn av samtidshistorikere. 
Slike var nemlig il~ke opp
funnet dengang. 

* 

En skulle nesten tro at bla
det har fått fatt i noe av den 
gamle propagandaen dets 
venner drev under annenver
denskrig. Da fikk en også 
høre om hvor demokratisk 
Sovjetsamveldet var og hvor 

Hvorledes det står til i elskelig gamle gode Stalin 
Nord-Norge idag, tør vi ikke var blitt på sine gamle da
ha noen sikker formening om, ger. Selv Haakon Rex ropte 
men spionasjen taleT vel sitt hurra. 
om at det fremdeles foregår La oss håpe at oppvåknin
litt av hvert i det" skjulte. gen ikke blir like bitter som 
Det samme gjelder Sovjets i 1945! Ellers er det jo na-

(ForIS. fra side 1.) 
gjensidig - meldte seg et 
behov for å forklare og for
svare seg i trykt skrift. Sent 
omsider er dette skrift sendt 
oss fra et underlig st'ed -
«NORWAY. A Handbook. 
Compiled by the ROYAL 
NORWEGIAN GOVERN-

«Norway under nazi occupation. 
The military capitulation did not 
mean å moral capitulation . . . 
The continuation of the struggle, 
unarmed, even more than the 
previous military operations, 
plainly showed the people's 
will.» 

MENT. London. J. M. Dent & I oversettelse: 
Sons Ltd. Fi'rst published «Norge under nazi· okkupasjon. 
1942.» Den militære kapitulasjon be· 

Tiden og stedet var jo ikke tød ikke en moralsk kapitula
gunstig for det fullkomne sjon ... Den ubevæpnede fort· 
historiske eventyr som siden settelse av striden, endog mer 
ble presentert det norske follk enn de foregående militære ope
til bruk for kamunasjeopp- rasjoner, viste klart folkets vilje.» 
gjøret. Men i slike tider er 
dessver'I'e sannheten så farlig Altså en offisiell betoning 
at den må omgis med en liv- av at det som ble fortsatt iall
vakt av løgn!, sa Churchill og fall ikke var krig. 
da må det jo være riktig, inn- * 
til videre. Vi siterer fra bo- Den svære tilstrømning ik-
kens side 35: - «Treachery ke minst til tyske miilitære 
was not the cause of Nor- arbeidsplasser under okkupa
way's faLl, which was due to sjonen taler det sanne språk. 
the ttiple elements of surpiri- Det samme gjør regjerings
se - political, tactical and advokat Kristen Johanssens 
strate~c». (Forræderi var ik- to skrivelser til Norges Indu
ke grunnen til Norges fall, striforbund i 1940. Likeledes 
men overraskelse - politisk, den frivillige oppslutning fra 
taktisk og strategisk). På side lederne i norsk næringsliv i 
34 får vi vite at «Tyskland e'r- et antall av ca. 850 til Tysk 
klærte Norge krig 26. april». Handelskammer. Hårdt fotr 
På samme side bekreftes den Kongen måtte det være å få 
historiske sannhet som ikke vite at H. M. Kongens Garde 
kunne skjules i England at efterat Oslo efter regjerings
NO!1ge hadde stoppet å krige. ordre 9. april 1940 var over
Med papir og hysing medde- gitt til tyskerne som ble es
les den for alle tider sentrale kortert inn av kjeledeggen 
kjensgjerning at Welhavens ridende politi -

«Den mjl}itære kapitulasjon at «Garoen avga vaktstyrker 
kom istand (w,as effected) 10. til Continental og Stortinget». 
juni 1940». (UK. Innst. s. 144). Fælt var 

Vi gjengir dette snodde det jo også at det ikke var 
skriftstykke på «nynorsk»: de grufulle forræderne, men 

• J l . f Administrasjonsrådet som be-
«Kmg Haakon s proc amatlon o t t t d t k Il . s em e a e s u e være 
7th. lune. - Before leavmg . 
N h K' . d I «forbud mot f:laggmg, opptog 

orw.ay t e .mg lssue a proc- eller demonstrasjoner av no
lamatlon to hIS people. He sta- t o T~ f d l d g . d . en ar pa .r..ongens ø se s a 
tG ed that, althhoudgh dhe'dand hhlst 3. august. (1940). Se UK, Inn-

overnment a eo eta t'll' 'd 204 . h' h dIs l Ingen Sle e . -It was t eIr eavy ut Y to eave * 
the country, they were not aban· 
doning the struggle for Norway's 
freedom and independence, on 
the contrary, they were leaving 
in order to be able to continue 
the fight outside Norway's 
frontiers as free spokesmen for 
the Norwegian people's national 
rights. The proclamation was 
published on 9th June. 
The military capitulation was 
effected on 10th June, 1940.» 

Selvfølr<elig sier emigrant
regjeringen at «de forlater 
landet fOT å bli istand til å 
fortsette striden utenfor Nor
ges grenser som frie talsmenn 
for det norske folks nasjonale 
rettigheter» . 

Til all overflod erk[æres på 
side 42: 

Den mest utvetydige erklæ
ring fra regjeringshold om 
krigens slutt foreligger i 
Statsrådsprotokollen for 7. 
juni 1940 og er gjengitt i bi
lagsbd. Il, UK, side 309: 

- «Under disse forhold, og 
fordi det har vist seg umulig 1 
skaffe Hæren den nødvendige 
ammunisjon og annet krigsmate
riell, vil det være håpløst for 
Norge å fortsette krigen . . . 
Kongen bifalt innstillingen.» -

Løgnen om den fortsatte 
krig var kanskje rettsoppgjø
rets viktigste grunnlag. Dette 
er en av grunnene til at dette 
og regissørene best ville ha 
vært skildret aven kriminal
reporter. 

-0-

virksomhet med besøk i nors- turligvj~ god sammenheng i også der på et hengende hår 
ke fjorder av ubåter og torpe- den norske dårskapens pOli-I--. slik må Hellas bekjempes 
dojagere, med overflyvninger tikk. Slik som Det tredie rike' idag fordi det fantes anti
og annet. For en stor del skyl- måtte bek;empes og knuses kommunistiske krefter som 
des dette naturligvis at Nord- fordi det hadde fått et nasjo- kom kommunistene i forkjø

' •.. p.p.-•.. -.-•...•.• -........... -.-•.•.• -.-•.. 
t'lrl..,tek, 

HUSTAD 
Bærumsvn. '; - ø. Ullern 
Teh"fon 'i'i 111 29 - O~lo Norge idag er NATO-flanke nalsosialistisk diktatur ist~- pet. 

og derfor påkaller Sovjets I denfo'r et kommunistisk - * ..... __ .... p.ww·.-.-.-.·.·.·.-.·.·.-.·.-..-.-.-.· 
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Fra kulturfronten I mene i gymnasiet hvor lære
ren dissekerte et eller annet 
dikt. Hva har nå dikteren Månadsbladet 

SIDE 7 

(Forts. fra side 5.) 
gestapist dr. Ohm. 
skriver på side 326: 

ment med den linjen? Og så • 
'likte slett ikke Goebbels, og har beveget oss bort fra det ble han da trllagt de særeste 

Han ved et pa:r leiligheter hadde der kan oppfattes som demo- dypsindigheter som sikkert 

FRIHUG 

Frisinna tidtrøyt- og opp
lysningsblad. Fritt ordskifte 
om NS, rellsoppgjeret m.m. 
Fylgjetongar om HunzafoJ
kei, Jack London (iJi.), sjø- : 
romanar m.m. Arspris kr. S 

han vanskelig nok for å skju- krati: nemlig den enkelte vel- offeret for analysen vHle ha 
le det. Vi har Udligere om- gers rett til å gi sin personli- stått totalt fu'emmed for hvis 
talt den middag tyskeren i ge mening til kjenne og ikJke han hadde hatt anledning til 
mars 1941 ga i sitt hjem for noen få paTtistyrers. å høre dem. 
en norsk kulturdele:gasjon. I Porsgrunn er det i høst To g,anger i artiklen uttaler 

25,-. i~ 
Postgiro for blttdp. 80821 . .... 
Utgjevar: Erling Seim, Kinn 

«Han (dr. Ohm) kom så inn 
på NS-personer og nevnte at 
tyskerne ikke hadde noen sær
lig grunn til å sørge over Gud
brand Lundes død. Tvert om. -
Jeg må vel ha måpet litt, for 
han tilføyde: «Ja, De er vel 
klar over at Lunde i virkelig
heten var en av de verste tysk
hatere som fantes i landet, og 
det ga han uttrykk for så ofte 
han fikk anledning. - - Han 
har gjentagende gitt uttrykk for 
at det som det nå gjelder er å bli 
kvitt disse «fordømte tyske svi
na», ellers kan vi ikke få noen 
nasjonal Samling i Norge, og 
på den måten skapte han en 
animositet også blant NS mot 
oss, som ikke var av det gode». 

Det vatr da han ved kaffen ga til valget fremlagt liste på Gabrielsen sin beklagelse 
til beste en lang, snørrhoven personer, v,algt etter dyktig- over at Lunde «unngikk dom 
forelesning om «die deutsche het, ikke etter parti. Og i og straff» fordi han døde så 
NationalsoziaNsmus». NOord- kringkastingen sa initiativ- tidlig. Det virker sOom han I 
mennenes tålmodighet ble tageren åpent at det var ment synes «trafikkulykken» (som ...................... _ ... _ ... _ ... _ .................... ....... 
satt på den hårdeste prøve og som et alternativ til p a Il' t i- vi fremdeles ikke riktig tTor 
var til slutt på bristepunktet. u ve sen e t. på) var et helt ufOortjent hell 
Med det samme Goebbels var Gabrielsen gjengir deretter istedenfor den skjebne å hav
ferdig reiste Lunde seg mo- følgende uttalelse av Lunde: ne foran Erik Blodøks. Selv 
mentant og sa takk for seg. den omstendighet at Lunde 
Hans beundring fot!' verten «Vi må uten skånsel fjerne all ble revet bort fra livet, bare 
var såre betinget. den fremmede ukulturen og er- 42 år gammel, later ikk,e til 

Gabrielsen gjengir en ut- statte den med norsk kultur. å være nok for de blodtørsti
talelse som Lunde kom med Det er vår plan at teatrene, fil- ge jøssinger. 
på et partimøte i 1935. Den men, Kringkastingen, pressen og Gabrielsen eiterer med veI
er øyensynlig ment å være alle andre kulturformidlere vir- behag at professor W orm -
avslørende «nazistisk». Lun- kelig skal bli midler til å gjen- M li Il e r ved en leilighet 
de sa: reise troen i folket vårt på de kalte Lunde «en skakk-kjørt 

I tilslutning til dette min- gode norske idealer, at det skal løgner». Ja, hva kunne ikke 
ner vi om at Lunde i et møte «Det påstås idag at vi har fol- bli midler til å vekke ungdom- de Londonfvrene få seg til å 
med alle sine medarbeidere kestyre, at demokratiet slik som mens idealitet og tJro, og stimu- si? Var det noen som snakket 
alvorUg. innprentet dem: det praktiseres i Norge idag er lere den skapende evne i folket.» om «skakk-kjørte løgnetre» ? 
«GleIJl aldri at det er vi som det sanne folkestyre. Jeg tilla- Ja, v i vet hvor de erå finne. 
er den virkelige motstands- ter meg å kalle det idiotstyre. Ved første blikk kan 'for- Til slutt heter det i ,artik-
bevegelse». Fagmannen, den dyktige, har muleringene virke nokså u- len: «Det gir 'grunn til etter-

Intet under at vi som kjen- ikke mer å si enn den under- skyldi~e, skriver Gabtrielsen, tanke ,at Gulbrand Lunde har 
te Lundes nasjonale innstil- måls bega"ede. Det er dette fol- ja komiske i sin Dovregubbe- sittet som «leder for kultur
!ing og ranke hOoldning, for- kestyre vi har som skal vernes. mentalitet. Men selvsagt er de politikken i vårt land.» 
melig fikk et sjokk da vi ny- Folkestyre betyr at folket gir farlige. «Nazisme»! Ja, det gir grunn til etter-
Hg leste en stor artikkel i ansvaret til den dyktigste, som Gud hjelTIe oss, skal det å tanke! Og mere enn det: det 
«Nationen» med tittelen «Den man har tillit til.» være nasjonal Of! tenke nasjo- gir h å p. Håp for det norske 
norske Goebbels». Det var' .--.-,.-.---_. • mått9 stemples fol~ at en virkelig nasjonal 
Lunde det gjaldt. Forfatteren Ja, men dette er jo helt ut- som «nazisme»! Er vi kommet kulturpersonlighet for en 
var en viss Bjørn VidaT merket. Og langt inn i de så langt ned i den ensrette de gangs skyld ledet norsk kul-

~-~----G-a-h.r i e Ise n som etter si- demokratisek rekke'!" kommer politikk? Har de venstreradi- turpolitikk. Vi hatr'hatt alt-
. gende Skal' være en slags elev nå stadig tvdelij:1ere frem mis- kaIe, som etter krigen haT for mange venstreradikalere 
av «historikeren» Magne nøyen med et demokrati som fått boltre seg uhindret på nå den pos~~~s de Combai 
Sko d v i n. Og det skal være ikke ~enj:1er er noe demokraH,alle felter, i den grad satt 
visst at han 'gjør ære på sitt men derimot et ensidig parti- trollsplinten i øyet på det 
opphav, for maken til gement diktatur. «Folk og Land» har norske folk at det nærmest 
sprøyt har vi ikke sett på Igjeng,itt endel av hva direk- skal være en forbrytelse å 
lenge. Vetrst av det hele er at tøtr Sverre M u nek nylig føle seg som nordmann iste
han flere steder eiterer Lun- skrev i Morgenposten. Han detfotr neger eller gul? Man 
des uttalelser og tolker dem satte her fingeren på en av vender tommelfingeren ned 
etter sitt eget fo~godtbefin- de mest frastøtende utvekster for våre hvite brødre i Rho
nende. Enten er fyren positivt innen partidemokratiet: kU-I desia og Syd-Afrika mens 
dum eller så Jegger han helt muleringen. Partipampene man tiljubler de svarte som 
bevisst i uttalelsene en me- blir sikret ,gjenvalg ved mot vil ha dem (og senere kan
ning som han må eller burde all anstendighet å bli oppført skie oss) i sl1-""egryta. HUrTa 
forstå langtfra er den rik- både 2 og 3 gange'!" på stem- for «Black Power»! Mere og 
tige. melisten. Man er vel vitende mere kommer vi til at avdøde 

Skribenten, som er så ung om at selv om det finnes ad- overlege D a hIs trø m had
av ,år at han aldri har sett skillige velgere sOom stryker de rett da han engang i en 
Lunde, forteller at gjenstan- dem så gir kumuleringen dem samtale uttalte at etter hans 
den for hans «historikk» var så mange gratis tilleggsstem- mening var i høyden 20 pst. 
en stor beundrer av Goeb- mer at det ikke nytter å rok- av menneskene såpass nO'r'ma
bels, som han endog hadde ke ved dem allikevel. Et ty- le at man med noemunde 
en sterk liJkhet med. Kamk- pisk eksempel er «kulturpoli- t~T''''''''h.et kunne la dem få 
teristisk for den eleverte to- tikeren» Rolf St 'I' ang er. være.."li egen hånd. De øvri
nen hos denne utgave av «his- Hvis det hadde vært et an- Ne 80 pst. burde holdes på 
torikere» er at han kan for- stendig valgsys.tem så var han asyl. 
telle at Lunde hadde et treve- forlengst sparket ut av by- Gabrielsen skriver: 
fjes! styret. Det er kjent nok at 

Maken til vrøvl. Lunde lig- kunstnere, som stemmer Høy
net slett ikke Goebbels. Han re, stryker ham på tlisten. I 
hadde et åpent, vennlig an- filmkretse'I', som særlig har 
sikt med et lvst vinnende lidt under hans virksomhet 
smil. Han virket som det han på området, blir han strøket 
var: et god t menneske. I av nær sagt samtlige. Men 
motsetning til ham virket til ingen nytte. 

«Gulbrand (han vet ikke en
gang hvordan navnet skrives) 
Lunde dekket sep bak en sky 
av ord som tok sikte på poten
sielle nasjonale krefter uten å 
avdekke hans egentlige hensi~-
ter.» 

Norge i det tyvende 
århundre 

(Foris. fra side 5.) 
begges' uttalelster etterpå er 
forfusket i den trykte gjen
givelse av det stenografiske 
referat, synes ~ke å vekke 
den forferdelse, som hører til 
i en rettsstat. Det viste seg at 
begge «kom senerehen til an
dre resultateT». Siden fusket 
med Ellverums«fullmakten» 
er den offentlige mening å
penbart blitt temmelig sløvet. 

V 
En brukelig riksadvokat og 

en b:mkelig «lagmann» til den 
nye særdomstol lot seg også 
finne. Den første fant bl. a. 
Sline rettskildetr i et uriktig 
notat i en lokalavis i Finn
mark, og fasthotldt dette av 
«rettferdighets» hensyn. 

VI 
På signal «faren over» viste 

det seg, at det var levitter til
stede i hopetall rekruttert bå
de i og utenfotr Deutsche Han-Goebbels dyster, det var noe En mann som Arnulf 

av satyren ved ham. Og hvor ø ve r l and, som vel ingen 
har Gabrielsen det fra at sikal beskylde for å være «na
Lunde beundret den ty~e zist» , har sagt klart fra hva 
propagandaministeT? Intet er han mener om dagens demo
lenger fra sannheten. Lunde krati, og hvor langt v:i nå 

Hvilke hensikter? Selvsagt delskammer in Norwegen. 
nazisme. Hva vet nå egentlig I En del ga ut bøker om eg
Gabrielsen om det utover det. ne bedrUfter, men de viste 
han mener å kunne t yde? I seg uselgelige. Andre inn
Vi minnes med gru notrskti- ~ skrenket seg til ved enhver 

Sovjetsoldat -
\ 

(Forts. fra side 4.) 
tryllekunstner, som hadde 
moro av det selv og som hyg
get for oss andre. 

PASKEDANSEN 
Såsnart H~lmuth var blitt 

ferdig med sine kunster tok 
aTmenierne til å røre på seg 
og et par av de eldre karene 
gikk ut fra brakkehuset. De 
slo på slaginstrumentet dihOol 
og blåste på musikkinstru
mentet zurna for å skape liv i 
omgivelsene. Det varte ikke 
lenge før det ble ganske folk
somt av ,armenietre, tyskere 
og medlemmer av sivilbefolk
ningen. Været var strålende, 
jorden og trærne var grøn
kledte, luften var ren og syri
nene duftet. 

De fleste av de sivile var 
merkelig nok ungdom. Der 
var m~nge piker og kvinner 
som spaserte omkring og lur
te på om det skulle være mu
Hg å skaffe seg bekjentskap 
med en av tyskerne eliler ar
menie'I'Ile. 

uv,edkommende leilighet å 
fortelle om opho~d på Grini. 
En enkelt storlevitt oppttrådte 
endog på folkets vegne med 
en bok; det viste seg ikke å 
være vell"kket. Det kostet 
ham bagallen, men til gjen
gjeld fikk vedk., et storkors. 
Et forsøk på å få en ny ba
gall litt ilenger nord, ble der
fra besvart med : NIKS. 

VII 
Bildet er ikke fullstendig 

uten en judas. Han filmes fotr 
tiden nede i Syd-No~ge et 
sted. Stakkars mann! 

VIn 
Heller ikke Peter, som var 

ute og «rodde» før hanen fikk 
galt tre ganger, manglet i bil
det. Det må vi innrømme. 

Olaf Holm 

KRIITNE VENNER 
Har du lyst til l treffe gamle VeCl

ner i et lpent miljø? - Kr;st", 
V mn,r møtes den første freda, 
hver mlned i Collettsgate 43. Ettec 
en tale er det bevertning og aD.

ledning til selskapelig ,&mV_o 

Møtetid kl. 19.30. 
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Interessante tyske bøker foran 
utgivelse 

Blant annet Emmy GOrings opptegnelSer 

På Verlag K. W. Schlitz i 
Gottingen vil det ihøst kom
me tre nye, interessante bø·
ker. Det vil si, den siste vi 
nevner er allerede kommet. 
Bøkene kan som vanlig be
stilles gjennom FOLK OG 
LANDS BOKTJENESTE. Det 
dreier seg om følgende bøker: 

Emmy Goring: An der Sei
te meines Mannes. Begeben
heiten und Bekenntnisse. Ca. 
300 sider med 16-24 billed
sider. Pds innbundet kr. 40. 

Det er en bok om oppteg
nelser som ikke bare fortel
ler noe om Emmy Gorings 
indre liv, men også om de 
tallrike hendelser og møter 
med kjente personer i de inn
holdstunge år, om hvilke for
fatterinnen sier at de gjelder 
for et helt liv. Boken gir et 
omfattende innblikk i famili
en Gorinp's liv og et annet 
syn på Hermann Goring enn 
det autoriserte. Det er altså 
en bok for alle som som fo'r
søker å komme til klarhet 
over hendelsene i Tyskland 
fra 1930 til 1947. 

Den neste bok er et nytt 
verk av den kjente publisist 
Erich Kern, i sin tid tilknyt
tet Division Wiking som offi
ser i Waffen-SS. Boken he
ter «Von Versailles nach 
Niirnberg. Der Opfergang des 
deutschen Volkes». Den er på 
604 sider med 24 billedsider, 
orr prisen er innbundet kr. 60. 

I denne bok svarer Kern 
blant annet nå følrrende spørs
mål, som vel burde interes
seire enhver: Hvorledes kunne 
Hitler overta makten? Hva 
var bakgrunnen for Oster
reichs og Sudentenlands 
Anschluss? Hvem er virkelig 
skyld i utbruddet av annen 
verdenskrig? Hva er sannhe
ten om jødeforfølgelsene'? 
Hvem begikk de frykteligste 
krigsforbrytelser? Hvorledes 
ble Tyskland forrådt i kri
gen? Va'r det rettferd eller 
hevn som hersket i Niirn
berg? 

Den tredje bok, den som 
allerede foreligger, er Karl 
Balzer: Der 20. Juli und der 
Landesve'rrat. 325 sider. Pris 
innbundet kr. 45. 

Det dreier seg om en do·
kumentasjon over den tyske 
motstands bevep"elses forræ
derske handlin (fer. Forfa tte
ren har omhyggelig gjennom
,.,..'\tt ,alle mulige publikasjoner 
og dokumenter i inn- og ut
land om den t'Tske motstands
bevegelse og gir i sitt verk en 
uhyggelig oversikt over 
landsforræderiet, sabotasjen, 
informasjonene til utlandet, 
ja til og med til landets fien
der, som medlemmer av mot
standsbevegelsen gjorde seg 
skyldig i. 

I samme forbindelse nev
ner vi også et nytt stort verk 

som er kommet på Verlag der 
deutschen Hochshullehrerzei- NORSK KONSEKVENS I (iflg. samme kilde) 14700 fly, 
tung, Tiibingen i rekken av I presse og gjennom kring- 9 300 tanks og 12 000 kano
offentliggjøreIser fra Insti- kasting og fjernsyn presen- ner. I tillegg til det som de 
tut fUr deutsche Nachkriegs- teres nordmenn for kong Vest-allierte leverte pr. Lend 
geschichte, nærmere bestemt Olav på besøk i mHitærdik- and Lease, så kunne det ikke 
bind IV. Det er en ny bok taturet Argentina hvor alle være så aller verst fatt med 
av utenriksminister Ribben- politiske partier er oppløst og den røde a:rme - særlig tatt 
trops gjenlevende hustru ikke akkurat oberstene, men i betraktning at tyskerne måt
«Deutsche-Englische Ge- iallfall generalene styrer med te sende en god del av sitt 
heimverbindungen - Britis- hård hånd. Samtidig hatr Nor- utstyr tit! andre fronter, mens 
che Dokumente der Jahre ge ved utenriksminister Lyng russerne kunne kaste alt sitt 
1938 und 1939 im Lichte der klaget til menneskerettighets- inn mot tyskerne. - Ved 
Kriegsschuldftrage.» Boken er kommisjonen over oberstenes neste korsvei foreslå'I' vi, at 
på hele 644 sider og prisen er fremferd i Hellas, hvor fOilk russerne sender litt utstyr til 
kr. 75. har sittet 'arrestert i flere må- amerikanerne, ellers kunne 

Det er avgjørende historis- neder uten å bli stilt for ret- seieren bli altfor lettkjøpt. 
ke kjensgjerninger som her ten. Da Lyng var med på å * 
bringes fO'r dagen. Et over- lage oppgjør med politiske 
veldende, autentisk materiale motstandere i Norge satt folk FORSKJELL PÅ FOLK! 
beviser virksomheten til - blant annet nedskriveren 
grupper av sammensvorne av dette - fengslet uten 'ret
med sikte på å øke spennin- tergang i tre år og mere. 
gen og å drive krigshets. Hen- Norge var som kjent nylig 
sikten var å kunne ødelegge selv anklaget for menneske
Tyskland ved å drive det inn rettighetskommisjonen, men 
i den forberedte krigsfelle. slapp unna fordi det først 
Verket er uunnværlig for den hadde godtatt menneskeret
som virkelig historisk vil ut- tighetene efter at det sel v 
forske hendelsene som førte hadde forbrutt seg mot dem! 
til annen verdenskrig og et * 
bidrag til 'rettferdiggjørelse 
av Det tredje Rike når det 
gjelder beskyldningene om 
krigssky Id. 

--0--

Dayan som 
Skorzenys elev! 

Det er ikke ende på alt det 
rare efterkrigstidens propa
ganda oppvarter med, men 

SI MEG HVEM 
DU OMGÅS MED 

Kronprinsen ha'r innimel
lom alt oppstyret i sensasjons
pressen omkring hans mulige 
eNer kanskje helst umulige 
ekteskapsplaner også funnet 
Ud til å gå på renjakt, nær
mere bestemt i Setesdalshei
ene, hvor han Vlar gjest hos 
oberstløytnant Knut Hauke
lid, «helten fra Telemark». 

* 
det siste som kommer østfra DA SOVJET VAR 
i forbindelse med hendelsene MILITÆRT U-LAND 
i Midt-Østen slår kanskje al-
le rekorder. Vår digre granne i øst har 

Moskvaaviser beretter nu et 50-års jubileum å feire like 
at den tidligere Sturmbann- om hjørnet, men allerede nu 
fUhrer i Waffen-SS, Otto er feiringen på mange måter 
Skorzeny er den israelske' i full gang. Se'lvfølgelig er 
øverstkommande'rende Day- kampen mot Hitlers dascis
ans militære rådgiver! Avisen tiske hotrder». (man tør ikke 
sier at den israelske sttat er bruke den riktige betegnel
fascistisk og nazistisk, så det sen: nasjonal-sosialistisk) viet 
er helt i tråd med ideologien en betydelig plass i de jubi
at Skorzeny er blitt de isra- lære ordgyderier. F. eks. leser 
elske mrlitæres 'rådgiver. vi i en oversikt fra den russis-

Bakgrunnen for disse fan- ke ambassadens presseavde
tastiske o~~lusninger er en ling, at den russiske indu
propaganda fra østsone"'foY\a- strien i krigsåret 1942 «spyd
gandisten Julius Mader, som i de» ut 25 500 fly, 24 719 tanks 
bladet dunge Welt» har hev- og 34000 kanoner. De tilsva
det at Otto Skorzeny er den rende tall for Tyskland var 
israelske hætrs læremester og 
som beretter at Skorzenv har denskrigen og har latt hans 
fått tusener av dollars i ho- bok oversette til hebraisk, 
norar fra Israel for sine me- tnen de har ganske enkelt 
moaretr, SOim brukes som læ- stjålet den og har ikke betalt 

Vi har nettopp opplevet at 
notrske partipolitikere bebrei
dende løfter demokratiske pe
kefingre mot oberstene i Hel
las som har tatt makten for 
å hindre et kommunistisk 
kup, mens de norske voktere 
av demokratiet intet har å be
merke titl de østlige diktatu
rer og til diktaturet i Argen
tina (hvor det gjelder å hind
re det peronistiske flertall i 
å komme til makten). Tvert
imot går det en strøm av 
ofisielle norske besøkende på 
vennskaps- og høflighetsvi
sitt til disse land. Alt dette 
er for øvrig i smukk overens
stemmelse med USA's «uten
rikspolitikk». For mens kom
munistiske land har fått 
kjemnebeløn i økonomisk 
hjelp - Tito således 2,8 milli
arder dollars og Polen 550 
milioner dollars siden 1945 
- så har det Po!rtugal som 
er med i USA's egen krigs
alianse NATO bare fått 530 
milioner doillars. 

* 
IMPERIEERSTATNING? 

Efter at England har satt 
sitt imperium oVelfstyr og ba
re har utgifter og ergrelser 
med Commonwealth, synes 
man nu å ville søke erstat
ning på annet vis. Iallfall har 
den britiske geolog professor 
K. Dunham fremlagt planer 
om å bygge dammer melilom 
Britannia og Skandinavia for 
å tørrlegge store områder av 
Nordsjøen. Han mener at sto
re jordskatter da også vil bli 
bragt for dagen. Og så kan 
da Englands siste europeiske I 
besiddeIse, den norske kolo
nien, få direkte landverts for
bindelse med moderlandet! 

* 
rebøker ved krigsskolene i en øre for utgivelsesretten. FRANSK REPLIKK 
Israel. Og Mader vet det na- Ellers bør man vel kanskje Frankrike later stadig til il 
turHgvis. Han er jo gammel heller le av hele affæren. være stedet her i Europa hvor 
Hitlerju.&!endfUhrer, som nu Men i østblokklandene har man ikke bare best forstår 
tjener de nye røde herrer i man tatt det alvorlig og Sko'r- vår verdensdels krise, men 
østsonen. zeny mottar stadig brever også prøver å føre en europe-

Det faktiske forhold er at østfra hvor han blir bedt om isk politikk. På toppen av det I 
vel har israel ene tatt ibruk I autogrammer. I helle grei.er man å formulere 
Skorzenys erfaringer fra ver- -0- vår begredelige situasjon på 

en treffende måte. F. eks. ut
talte den franske forfatteren 
Jules Romains at man ville 
komme til å kalle den annen 
halvdel av vårt århundre for 
strip-teasens epoke. «Og det 
i enhver henseende, både le
gemlig, sjelelig og åndelig». 

* 

OGSÅ ET U-LAND 
For stammen «Rehoboth

Bastardene», et lite folk i det 
tidligere tyske Sydvest-Afri
ka, gjelder ennu keiser Wil
helm Il (1859-1941), for å 
være det rettmessige over
hode. I et bønneskrift til FN 
erklærte en talsmann fO'r 
stamme-reservatet, at det ba
re en gang hadde gått dem 
godt, nemlig: «i regjeringsti
den til hans gudfryktige ma':' 
jestet, keiser Wi!lhelm r og 
dennes legale efterfølger kei
ser Wilhelm lI». 

* 

RIS TIL EGEN BAK 
Fra vå'r svenske kollega 

Nordisk Kamp, klipper vi at 
diverse statseide fabrikker 
har måttet innstiltle sin virk
somhet. De er blitt utkonkur
rert av et u-land som er kom
met til velmakt ved svenske 
a'rbeideres skattepenger! Så 
begynner da u-hje1lpen å bæ
re frukter, for det er vel 
egentlig slike resultater som 
er den egentlige baktanken 
med hele prosjektet. Det min
ner sterkt om virkningen av 
de tyske «erstJatnings»-leve
ransene efter første vel'dens
krig. Den gang sørget imid
lertid de «rammede» land for 
å få innstilt leveransene, slik 
at den egne industrien kunne 
begynne å virke igjen. Sam
tidig forsømte man natu'rlig
vis ikke anledningen ti!l å 
henge ut de fordømte tysker
ne som nektet å betale erstat
ninger. Vi gremmes. 

-0-

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5. Oslo 4 

Telefon 37 7696 
Boks 3214 - Sagene 

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

Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forut
gående avtale. 

Abonnementspriser : 
Kr. 40,- pr. ir. kr. :;JO,
pr. halvår I Skandinavia 
Utlandet kr. 25.- pr. halv
år. I nøytralt omslag in
nenlands : Kr. 50.- pr. lr. 

kr. 25.- pr halvlr. 

Løssalg kr. 1.-. 

Bruk postgironr: HI 4&0. 

Utgiver AlS l"olk 0(1 Land 

Viking Boktrykkeri 
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