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SIEGFRIED: 
Hans Egede Nissen: 

Svensk og norsk situasjonsbedøm
melse i 1940 

Hatets a potheose 

DEN SVENSKE ØVERSTROMMANDERENDE, GENERAL THURNELL, SA pA UT
SIKTENE NØYAKTIG SOM QUISLING 

Den svenske sosialdemokratiske statsminister Per Albin Hansson 
sammen med den finske lI.tenriksminister Tanner med svære problemer 

ved et godt hord 

Bakgrunnen for Quislings 
Tysklandsbesøk i desember 
1939 var frykten for den 
skjebne Norge gikk imøte 
hvis vestmaktene satte seg 
fast, her og regjeringen bare 
lot det skje. Om dette sa han 
selv i sin forklaring i retten 
bl. a.: 

«For den saks skyld kan det 
også være at jeg har sagt at det 
kan bli meget vanskelig for de 
nøytrale stater å holde seg nøy-I 
trale. Det har jeg også sagt her I 
i Norge, nøyaktig det samme, 
og jeg har fremhevet at Tysk
land var farligere som motstan
der for Norge enn England. 
Selv "åre militære, med ytterst 

få unntagelser, ville ikke ta hen
syn til den utvikling luftvåpenet 
hadde tatt, og ville ikke forstå 
det. Det beste bevis på det er jo 
den måte som det var lagt an 
på her etterat krigen brøt ut. 
Men jeg var fullstendig klar 
over at Tysklands overlegenhet 
i luften og dets overmakt også 
til lands, ville gjøre at den 
største ulykke som kunne ram
me Norge og Norden, det Vlr 
at England og Frankrike satte 
seg fast i Norge som deres plan 
var, som det nå er bevist,· og 
som det ligger klart for alle. 
Det var deres plan, som de bare 
på et hengende hår ble hindret 
fra 11 virkeliggjøre. Og at så 
Tyskland grep inn, og Russland 

Tre svenske tyskhetsere: Osten Unden, finansminister Ernst Wigforrs 
og Rickard Sandler, formann i lItenriksnemnden 

grep inn, hvorved Norge og 
Norden kom til å dele Polens 
skjebne. Det var min største 
bekymring, og det var det jeg 
forsøkte å unngå.» 

For å hindre dette for
ferdelige i å skje som truet 
Norge og som Nygaardsvold
regjeringen var totalt blind 
for - den stolte fremdeles på 
at den britiske flåte skulle 
kunne hindre enhver tysk ak
sjon mot Norge - var det 
Quisling først rettet en hen
vendelse til den britiske pre
mierminister Chamberlain 
om fredsforhandlinger mell
lom England og Tyskland og 
dernest søkte direkte kontakt 
med Hitler i samme anled
ning. 

Under besøket o,verbeviste 
han seg' om at" . -". 

«Hitlers innstilling var jo ganske 
klar, det er bekreftet også av 
disse dokumentene her - hans 
innstilling var den at han qadde 
interesse av et nøytralt Norge, 
et nøytralt Norden. Det var mot 
Tysklands interesser å utvide sin 
krigsskueplass. Det gjorde de 
bare hvis Norge ikke hevdet sin 
nøytralitet.» 

KlInsten i oppløsning 

Popmusikk er i alm inne- enn narkomane psykopaters 
På den annen side syntes lighet som et uartikulert skrik oppstøt fra sitt syke og ab

det klart at det ikke forelå fra Kveriljuvet, for å bru- norme underbevisste sjele
noen muligheter for freds- ke et bilde fra vår store liv, godt støttet av underver
forhandlinger da, og dermed forfatter Mikkjel Fønhus.\ denens finansielle haieir som 
var problemet fO'r Norge like I For hva er popmusikk annet (Forts. side B) 
stort. For så godt informert 
var naturligvis Quisling at 
han kjente til Kohts og 'regje
ringens livsfarlige innstilling 
om eventuelt å komme med 
«på den rette sida». Den side 
Quisling som militær va'r klar 
over betød ikke bare N orR"es 
men hele N ordens underg~~g: 

Også de tyske ledere var 
jo klar over at den norske 
nøytralitet ikke var sæ'rlig 
klippefast og at det forellå 
fare for at regjeringen uten 
motstand ville la britene be
nytte landet som krigsskue
plass ved å }a dem okkupere 
havnebyer m. v. Og ut fra 
denne tvil på norsk vill e til 
å forsvare nøytraliteten mot 
England, spurte man fra tysk 
side Quisling om hvorledes 
han viJlle stille seg hvis bri·· 
tene satte iverk en slik aks ion 
med den norske regjerii1gs 

(Forts. side 2) 

Den var ikke noe å skryte av den svenske beredskapen i 1940 heller -
en hadde jo sosialdemokratisk regjering der også - men bedre enn 
den norske var den dog og en satte også igang militære tiltak da mel
dingene kom om tyske planer mot Norden. I Norge stolt,e en som 

kjent på at England skIllle komme først 
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Si tuasj onsbedømmelsen 1940 Bombet britene ihjel 50 000 bri
tiske krigstanger i Tyskland? (Forts. fra side 1.) 

stilltiende samtykke. Om det 
sa han under rettssaken: 

«Raeder spurte meg: Hva ville 
De gjøre? Ville De avfinne Dem 
med det at Norge blir utlevert 
til England og Frankrike? Hvis 
det er slik at den norske regje
ring protesterer mot det fransk
engelske nøytralitetsbrudd, men 
ikke går til handling, og hvis 
Frankrike og England til tross 
for Norges protest ville sette seg 
fast her i landet, hva ville De 
da gjøre? Da er det et spørsmål 
om vi vil avfinne oss med en 
slik historie, da kan det hende 
at vi danner en ny regjering og 
setter oss til motverge og kaller 
Tyskland ,til hjelp. Det er noe 
helt annet enn på forhånd å 
sette seg i forbindelse 1111"d en 
makt og lage invasjon i Norge.» 

PersonHg er vi på bak
grunn av de fo'religgende do
kumenter tilbøyelig til å anta 
at han nok kan ha uttalt seg 
litt mere bestemt når det 
gjelder dette å gjøre ei kup
forsøk hvis regjeringen av
fant seg med en britisk okku
pasjon som uvegerlig ville 
føre ti1 de største ulykker og 
omskape hele Norden til 
krigsskueplass. Det står na
turligvis enhver fritt enten å 
fordømme eller å prise et slikt 
nesten desperat utslag av fed
relandskjæ'rlighet, men døm
mes for en hensikt som ikke 
ble gjennomført kan han iall-
fam ikke. . 

Var så Quislings situasjons
bedømmelse så bort i veg
gene som man gjerne har vil
let ha det til efterpå? Det er 
naturligvis et ganske vesent
lig spørsmål når det gjelder å 
bedømme hans handlinger 
senere, fordi det var denne 
situasjonsbedømmelse i for
bindelse .rod kategDriske ut
talleiser fra de tyske ledere 
om at de var tvungne til å 
gå til en storaksjon mot NO'r
den hvis Norge tillot britene 
å sette seg fast her, som gjor
de at Quisling efter Altmark
affæren, som demonstrerte 
for allverden hvorledes det 
vatt fatt med den norske nøy
tralitet vis a vis England -
følte seg helt overbevlst om 
at nu va.r en tysk aksjon like 
uunngåelig som en britisk alt 
var under utvikling. Det var 
bare et f>pØl'smål om hvem 
som kom først. Og uf fra Sln 
situasjonsbedømmelse og mEd 
henblikk på faren fra Russ
land så vaT det naturligvis 
hans håp og ønske at tyskerne 
skulle komme først, men da 
ikke for å okkupere Norge, 
men for å hindre at det ble 
trukket inn i krigen. 

Det kan i denne forbindel
se ha sin interesse å se litt 
på hvorledes en fra svensk 
side så på fO'rholdene. Vi byg
ger da på en nylig utkommet 
bok av Krister Wa:hlback ocn 

G6ran Boberg: «Sveriges sak 
er vår. Svensk utrikespoli
tik 1939-45 i dokument.» 
Nå kan naturligvis også en I 
samling dokumenter gi et helt I 
fortegnet bilde av situasjD-1 
nen - det så man jo bl. a. i, 
den samling dokumenter som I 
ble :f1remlagt av aktoratet i 
Quislingsaken. Det kommer 
alt an på innstillingen til den 
som fDretar utva~lget Dg tids
punktet fDr dette. Når det 
gjelder den nevnte svenske 
bDk, så er det visselig ingen 
som vil falle på å beskylde 
forfatterne fDr å legge frem 
tyskvennlige synspunkter. 
Efter V€irdenskrigen har jO' 
en stor del av den forsinkede 
svenske krigsinnsats bestått i 
nettopp dette å rosemale 
svensk utenrikspolitikk slik 
at innstillingen da Tyskland 
åpenbart hadde tapt krigen 
sammenblandes med innstil
lingen i krigens første fase. 
Likevel byr boken på meget 
av interesse når det gjeldeT 
dette å kaste streiflys over 
situasjonen som den virkelig 
var. 

tid om vastmaktstrupper få an
vanda svensk territorium for 
genomfart til Finland. Ett for
søk hartill kan darfor behOva 
motas med vapenmakt, helst i 
samverkan med Norge, som dock 
ar en svak bundsforvant. En kon
flikt med vastmakterna innebar 
for oss f. n. ingen overvaldi
gande fara i militart avseende, 
men val i forsorjningsavseende. 

Lord Boothny hevder dette i en pressefeide om den britiske 
terrorbombing 194,2-45 

Vi har bl. a. festet oss ved 
en situasjonsbedømmelse, 
som den svenske øverstkom
mandernde, general Thornell 
ga for utrikesutskottet i triks
dagen 27. februar 1940. Han 
sa bil. a.: 

Vi kunna dessutom ej samtidigt 
med vastmakterna ingripa i Fin
land, utan att komma i krig på 
deras sida - mot Tyskland. Att 
det stora kriget forflyttas til 
Finland med før ochså sanolikt 
militart samgående mellan Tysk
land och Ryssland som for oss 
innebar en dodJig fara. 

Utsikt finnes att jamte Finland 
bjuda Ryssland långvarigt mot
stånd, utan att vi bli krigsskåde
plats, likaså att hålla vastmak
terna borte från vårt land, men 
mot Tyskland aro mojligheterna 
i langden små, i varje fall blir 
Sverige harvid krigsskådeplats. 
Konflikt med Tyskland ar dar
for for oss militart sett den fara 
som ar storst.» 

Vi kan ikke se at den 
svenske øverstkommanderen
des situasjonsvurdering på 
noe vesentlig punkt avviker 
fra Quislings. På den annen 

Den britiske jurist og pub
lisist F. J. P. Ve ale, som vi 
har· hatt den glede å kunne 
bringe en ttekke artikler av 
i årenes løp skriver til dette 
blads redaktør Dg forteller 
at det i britisk presse har på
gått en feide omkring bombe,.. 
terroren under annen ver
denskrig i sin alminnelighet 
Dg Dresden-massakren i sær
deleshet. Feiden begynte 15. 
januar sistleden med et brev 
til SUNDA Y EXPRESS fra 
Lord Boothby hVDri han be
tegnet bDmbingen av Dres
den som «a dastardly Act» 
(en feig handling) og for
dømte p'rofessor Lindemann 
som en av «the nastiest and 
most poisonous men who has 
ev er sullied British public 
life» (en av de motbydeligste 
og giftigste menn som noen 
sinne har tilsølet britisk of
fentlig liv). Diskusjonen på
gikk i over en måned, med 
deltagelse også av bl. a. Veaile 
selv. 

Monumenter 
«Rent militart sett vore darfor 
ett aktivt ingripen i .rysk-Hnska 
kriget starkt motiverat. Utsikter 
hava funnits och finns annu 
for att med en verklig kraft
anstrangning från vår sida åt
minstone stabilisera laget, så att 
Ryssland bleve benaget for fred 
på rimliga villkor.» 

side gir den en forstemmende Kong fIaakon VIfs mQnument 
bak.~,:nndra N:r:gaar?svold- med ringen som' skulle symboli
reg]ermgens sltuas]onsbe- sere at det norske folk sto samlet 
dømmeise og ansvar~følelse} bak kongen, har vakt en del strid 
O~ den har forøvng ogsa ma.nn og mann imellom. Mange 
Thor~ell utta~t seg mere kon-, sier at det norske folk ikke sto 
kre~ l en samtale med Per samlet bak kongens, d.v.s. regje
Albm .H~nsson, de~ sve~s~e ringens landsforræderi, som førte 
statsml~lster ~g soslalpDhtls- oss inn i krigen. 
ke partileder. Men symboler kan jo brukes i 

Vi skyter her inn at det var 
nettDpp dette å få Hitler til 
å intervenere overfor den 
russiske fO'rbundsfelle Quis
ling gikk inn for under sine 
samtaler med Hitler. Han var 
også selv hellig overbevist om 
at det var disse hans an
strengelser som førte til at 
det ble en finsk-russisk freds
slutning i matrs 1940. Th6r
nell fortsatte: 

«Men, fortfarande militart sett, 
ar detta ej mojligt, om vi dari
genom draga på oss ett krig 
med Tyskland. Om Tyskland 
anfaller, måste praktisk taget 
hela vår styrka insattas daremot, 
och utsikten att har vinna så 
stor tidsvinst, att vastmakterna 
hinna lamna oss stod innan de 
vardefu1laste delarna av Sodra 
Sverige gått for1orade ar oviss. 
I varje fall blir vårt land krigs
skådeplats. 

«Ur ett samarbete med Norge 
ansågs ingenting att utvinna. 
Man protesterar men gor icke 

(Forts. 'side 8) 

Løherg injurierer 
Ser i «Dagbladet» at Sverre 

Løberg mener at den norske 
utgaven av Hewins bok er 
full av feil, løgn, historiefor
falskning osv. 

Ja, han sier bent frem at 
han injurierer oversetteren 
Hans S. Jacobsen. 

Nå er det vel neppe noen 
N.S.-mann SDm ville reagere 
større på å bli injuriert av 
Løberg helleT, men bra rek
lame for boken kunne det 
kanskje bli. 

Men mener Løberg at bo
ken er så full av mangler, 

Nå - -do kt Id' tt"k historieforfalskninger DSV., 
k . d . f" bl' vor or gar a l e stortmgs-gon Ire an e nmg a so a I h fOd 'kk . 
. flg me oss, om VI or 1 neu- t'l l't' t l 
trala, har Tyskland knappast, dmanbnekn ~ KPD l le °tgdanmke-l 

.. d k o eT o en. rever a en s a 
snarare tvart om me tan e pa bl' b l l gt t bOd 
vår malmexport. l es ag a , og a a . e 

oversetter og fDrfatter, blir 
tatt ved vingebenet. Boken 

En sannolik anledning till tyskt beskriver jo en historisk tide-
ingripande mot oss ar emeller- bO'lk på en feilaktig måte, 

hvilken som helst betydning. Det 
kommer bare an på hva en legger 
i dem. Det er jo også en annen 
forklaring på ringen, nemlig at det 
gikk trill rundt for det norske folk 
- som ikke visste noe om lands
forræderiet - da krigen kom. 

Dessuten har ringen et flatt 
parti som kan symbolisere at konge 
og regjering kjørte Norge på fel
gen. 

Altså kan hele nasjonen være 
enig i dette minnesmerke. 

* 

dette kan jo ha farlige kon
sekvenser for kommende ge
nerasjoner, og skape en mas
se fO'rviklinger i fremtiden. 

Norge kunne således risi
kere å bli uten helter. 

Når Løberg er så skråsik
ker i sin sak, går jeg ut fra 
at han har de .formødne pa
pitrer som beviser, at Jacob
sen og Hewins driver med 
historieforfalskning. Men er 
nå Løberg så sikker i sin sak? 
En bluff kanskje? En rettsak 
mot· boken kunne virke som 
reklame. 

Driv på Løberg! 

Capitano 

Av spesiell interesse er det 
kanskje å nevne at Lord 
Boothby i et senere innlegg 
erklærer at han hadde mot
tatt utallige takkebrev :f1ra' 
foreldrene til britiske krigs
fanger i tyske fangeleire som 
ble drept av britiske bomber 
siloppet under terrO'rbombe
kampanjen 1942-45. Han er
klærer at han anslår antallet 
til 50000! 

Mr. Veale skriver til oss 
om dette at «Så vidt jeg vet 
har ingen tidligere nevnt det
te. Noen britiske k'rigsfanger 
ble utvilsomt drept, men tal
let 50 000 forekommer meg å 
være en utrDlig overdrivelse. 

J eg har skrevet til Lord 
Boothby fDr å spørre om 
hvoPledes han er kommet 
frem til sitt anslag. Jeg skal 
underrette Dem om hans 
svar - som bør bli interes
sant.» 

--o-

Det er også et annet monument 
som snart bør komme, nemlig over 
Berggrav. En avis skrev efter kri
gen: «Om Berggrav kan man si 
hva man vil. Det er da også blitt 
sagt.» - Så kan vel også jeg si 
hva jeg vil! 

En slektning av meg 'skrev til 
Berggrav efter at han hadde for
talt at han talte med to tunger: 
«Nå er det på tide at De - som 
kirkens fremste mann - trer 
fram for det norske folk og erklæ
rer hva De har ment.» Berggrav 
reagerte ikke på denne henvendelse. 

Berggrav bør som sagt også få 
sitt monument som kan samle hele 
folket. 

Jeg foreslår at monumentet over 
Berggrav blir hans skikkelse -
som Herrens tjener - med ut
slåtte, velsignende hender. Blir han 
i denne stilling plasert med benene 
bak hverandre på en balansebom 
som sokkel, skulle hele nasjonen 
ifølge symbolikken kunne enes om 
dette monumentet. 

JON VANGEN 

Det hjernevaskede Tyskland 

De mange som er skuffet 
over det tyske folks holdning 
i nederlaget, Dg som søke'r en 
forklaring, vil vi anbefale 
Caspar Schrenck-Notzings 
bok «Charakterwasche. Die 
amerikanische Besetzung in 
Deutschland und ihre Fol
gen», som er kommet på See
wald Verllag, Stuttgart. Vi 
kan skaffe boken gjennom 
vått BOKTJENESTE og pri
sen er kr. 40. 

Folk og Land 
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FOLK OG LAND 
UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 

I RALPH HEVFINS: 

\ «Quisling-profet Vakten for demokratiet 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE -
Høyreradikal begrepsfor-

• • virring 
Den unge venstreradik.ale skribent Hans Fredrik Dahl 

kastet en veritabel brannfakkel inn i den salongfahige fløy 
av norsk høyreradikalisme da han i publikasjonen KON
TRAST avslørte den virkelige politiske bakgrunn hos en 
stor del av dem som idag har funnet det fordelaktig og an
.stendig å løpe i spissen for den flokken som stadig halser 
mot «nazismen» og «fascismen», og som forsøker å innbilde 
folk at begge deler bare tok sikte på «overfall, undertrykkel
.se og folkemord», Dahl fortalte dem kort og godt at de i de 
venstreradikales øyne var like store og fordømmelsesverdige 
«fascister» som den flokk av politisk dømte de jager så 
iherdig, 

De høyreradikales begrepsforvirring skyldes at de under 
annen verdenskrig meget behendig ble lokket inn i den 
venstreradikale musefellen ved hjelp av fete «patriotiske» 
fleskebiter, For dem var det politisk avgjørende dette å 
rasle med sabler, å synge kongesanger ved passende anled
ninger og å «kjempe til siste mann» selvom landet gikk 
under - akkurat på samme måte som det gamle forbilde 
Hitler, Det var ikke rart at det gikk trill rundt for dem da 
Norge ble trukket inn i verdenskrigen og tyskerne ved en 
misforståelse kom de gamle koloniherrer fra England i for
kjøpet og satte seg falst her, De ble et lett bytte for de 
røde herrer trass i at noen av dem burde ha visst bedre, lall
-fall burde det ha begynt å demre for dem idag, 

Pussig nok er det den politiske bajas og «gammelfascist» 
Anders Lange som har inspirert oss til disse linjer, I sin 
Hundeavis trykker han uavlatelig og energisk briten Ralph 
Hewins til sitt bryst - og det skal han naturligvis ikke klan
dres for -, men han ville jo ikke være representant for 
høyreradikalismen av idag hvis han ikke samtidig avga et 
aldri så lite tut sammen med de løbergske ulver i det store 
demokratiske koret, Det gjør han da ved på typisk hunde
avismaner å forsvare den miskjente Mr, Hewins mot den 
treske utgiveren av den norske utgaven av boken hans! For 
har ikke denne skumle «nazisten» sammen med de andre 
bildene fra dengang også smuglet inn Nasjonal Samlings 
olavskors! Langes demokratiske avsky er stor og sikrer ham 
trass i de mange krumspring en sikker plass blant de siste 
dages hellige, 

Ellers er jo slett ikke Lange alene på de Skl'å demokratiske 
bredder, reist på gammel fascistisk grunnvoll, Åndsfellene i 
FARMAND tar fremdeles uopphørlig og høyrøstet avstand 
fra den gamle fascistiske fortid, Til og med den ellers sterkt 
rasjonerte Alf Larsen er god nok til fri fremførelse når det 

, gjelder et lystig felttog mot «nazistene» i Norge, Bladet har 

uten ære» 
Denne annonse i Harstad I 

Tidende den 3. februar i år 
har vakt oppsikt og tildels 
skarp kritikk av undertegne
de. Jeg siktes for gjennom 
annonsen å drive politisk pro
paganda fO'r en eller annen 
isme! Dette er ikke tilfeHe. 
De som leser boken vil finne 
at Ralph Hewins behandler 
personen Quisling og ene og 
alene denne person. 

Ralph Hewins oppholdt seg 
i Norge like etter frigjørin
gen, som journalist for Lon
don-aviser. Han fulgte bl. a. 
prosessen mot Quisling. Her
under fikk Hewins interesse 
av å granske denne persons 
liv og mangesidige virke i 
Europa i de begivenhetsrike 
år mellom første og annen 
verdenskrig. Resultatene av 
åreUang granskning finner vi 
i Hewins' bok: 

Hvilke drabelige kamper I skikkelse, så mange øk, så 
har ikke demokratiet utkjem- mange lanser og et så magert 
pet i denne etterkrigstiden, resultat! 
hvi1ke strålende seire har det I dette traurige halvmør
ikke vunnet - verdensdemo- ket lysnet det i øst, i Brode'r
kratiet som det norske hjem- landet. Politiets PR-mann 
medemokrati. Tenk bare på føk straks opp i TV, hugg be
de 42 tusen desperate, be- kymret med øynene bak bril
væpnede kvinner og menn leglassene og forutsa mulig
som ble avvæpnet, uskade- heten av forgreninger inn i 

«Quisling _ profet uten ære» lifl'rrio'rt og denazifisert. Kongeriket Norge. To krimi-
En spanier skrev engang nalbetjenter tok nattoget til 

(1605) en bok om en utfattig Stockholm stad. Vi kjenner 
landsmann som rent hadde' det endelige resultat, ulovlig 
gått fra forstanden av for me- besiddeIse av tre gamle pisto
gen lesning av helte- og rø- Iler. Litt tåke i hodet, og en 
verhistorier. Så gal var han sau blir straks en fryktinn-

Undertegnede lærte Quis
ling å kjenne gjennom ar
beide i Stortinget i årene 
1930/33. Jeg måtte beundre 
denne kunnskapsrike og er
farne person. 

Etterr Quislings traigske død 
har jeg følt nagende trang 
til å fortelle . om mitt inn
trykk av denne mann. 

Så kom Ralph Hewins bok 
om Quisling. 

Jeg kjøpte noen eksempla
rerav denne boken for å gi 
til mine venner. I denne for
bindelse kom Kvæfjord Fol
keboksarnlling i mine tanker. 

Jeg ga boken - og annon
serte, 

Så enkel og naturlig er 
virkeligheten. 

hlitt at han tok rustning på, gydende barbar. ' 
salet sitt verdensbe'rømte øk Underfundig har den geni
og red ut i verden for å øve ale spanier beskrevet hvor
lutter gode gjerninger. På sin ledes don Quijote speidet og 
ferd over Den Kastiljanske våket og bad natten før den 
Høyslette treffer han på en mO'rgen han ble slått til rid
flokk fredelige sauer. I hans der av Den bedrøvelige skik
rravgale hode blir sauene til kelse aven versthusholder. 
en fryktinngydende hednin- Hvor mange bedrøvelige 
gehær, han feller sin lanse, skikkelser står ikke i dagens 
sporer sin ganger og kaster natt med årvåkne øyne, med 
seg inn i kampen for den ene, øk og lanse ved side på vakt 
sanne tro. Etter at ridderen for det heimenorske demo
hadde grase-rt en stund, grep krati mot den farlige «hå'rde 
gjeterne til sten og legger kjerne». Men natten er lang
mann og øk fIlat til jorden, dryg, rinner ikke dagen snart? 

N år en ser bort fra den Mens fyllkingen venter på 
første farlige tiden med de morgenrøden trøytes tiden 

da minne om at det slett ikke 42 tusen, har det norske hei- med filmopptak på Sørlandet, 
bare var Hitler som drev medemokrati med dagsp'res- minning i bilde'r, poesi og 

sen fremst i fylkrngen, igrun- prosa og historisk-juridisk 

Matias Torheim 

«rasediskriminering» den- nen ikke vært ute i hårdere sofaputekrig med en brite. 
gant~f' IBlladhets gode svenske forsvarskamper enn det å Det må da være klart for 
par lee øyremannen Mar- l' b' t d t f h d f d' b t' Sl' l d dl 19ge og eVOK e e te or- en ver me orstan en l e-
Itn 'kmg un d' me dem av argelsens hus oppe ved Sage- hold at vårt heime demokrati 

u enn snemn en un er ver- k' k E f l' bl d d . t 20 o 'kk h dk' 'Il o t'l k' ne lr e. nremme 19 a - e SIS e vr L~ e å'r vært 
ens ngen, dVFI ,e gl a dl dng mann mente å kunne fastslå I' truet aven sau, ikke aven 

'sammen me Inn an un er d 'kl " , t k' 1939 40 H at elf gl K gruelIge tmg I mus engang. Men hvorfor 
vlnt ert r!g~n d b -k ' dant isving der oppe i huset på I dette vakthold, denne speiden 
no er e l SIn ag o : «- e S h kl d d tt h f l .. f o k f" l' agene og an pro amerte ve ag og na , vor or a t 
ar t r~ga kom e~" a:p or ~- sitt fund for den ganske na-\ dette latterlige don Quijoteri? 
ve, nt , amp ?rtt omm1 an ~ sjon. Rettssaken etterpå viste A.D, 

intet ansvar for hva tidligere redaktører har skrevet, for- gener~ lOn~rs ra att" eva l ~t han hadde tatt feil. Et 
kynner det, Det glemmer tydeligvis at et gammelt blad- Skandmavwn utan fo~:nyn-I eksemplar av FOLK OG I 
foretagende er noe annet og mere enn den politikk som Ser- datr~kaPd aVf el kt t Sl ,at gtr ~ LAND hadde forvIllet seg inn I 

s aen e o ,» l er l o l n o 

veres efter øyeblikkets behov, Det er en organisme med S' k" o S k pa. ærervære!lset pa Bryn « verIges sa ar var, vens b k It· . 
røtter tilbake helt til starten, Når en derfor frivillig overtok t 'k l't'k 1939 45 ' arnes o e, o gymnaSIaster u ri esp o l l - l t l kt ' . D t l'.~ dl' 

t f t d d k l 't' k t d k o fO d k tWhlb" k og o e ~ orer l e l-JOr H!. e e ore agen e me mar ant po l IS S an pun t, sa ar en o umen» av a ac og . t f l' d 1I1f " 
Boberg, Stockholm 1966), V.IS e ar 1ge ten e~,sero' 1,~en, 

også være såpass til kar at en ikke bare toer sine hender hIld .' 
H d t bl 'tt t'l d en a v manns a e .. , sa rnan-

f d k Id o dk' Il f ' va e er l l nle . dd b· d . over or et som var og s y er pa re a sJone e orgJengere, Aadahls NATIONEN skal vi ge rI . ere av Den e røvelIge 
MORGENBLADET strømmer over av god gammel høyre- forbigå i bedrøvet taushet. 

radikalisme, av samme type som den som i sin tid fikk Vi synes det er uhyre trist noe som forøvrig nesten er 
redaksjonelle forgjengere til å gi uttrykk for beundring over- at norsk høyreradikalisme overflødig i vår råtnende 
for både Mussolini og Hitler og det de sto for i kampen mot har utartet til denne forvir- venstreradikale verden - en 
den røde venstreradikaIisme, Det fornekter også fortiden rede, fornektelse av seg se!v annen ting er meningsløst og 
Oh d"d f' 11 n d r d o og sItt eget vesen, For en skjebnesvangert ustanselig å 
l er 19 l ag og o rer lme om l og me en lien ue pa I ting el' å stikke fingeren i rette kanonene den gale 
internasjonalismens og det vrengte rasehysteris alter, La oss jorden og lukte hvor en er - veien, 

Løssalget av 
FOLK OG LAND 

gjør vi våre lesere og ven
ner oppmerksom på. Vi brin
ger jevnlig en li~te over ut
salgsstedene, deriblant en del 
Narvesenkiosker. Da det er 
av betydning for å kunne 
opprettholde ordningen med 
Narvesen at det også 2'1' om
setning av bladet i kioskene, 
ber vi våre lesere om å gjøre 
det kjent for flest mulig at 
bladet kan kjøpes i løssalg 
og hvor. 
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 1. APRIL 1967 

Krigføringsproblemet 1940-19451 MED EN SOVJETSOLDAT 
I I VERDENSI(RIGEN 

En redegjørelse bygget på kjensgjerninger og solide I 
kilder av avdøde major og byråsjef i Forsvars

For FOLK OG LAND av armeneren ferwand Dshanian. 

departementet Finn Kjelstrup 

16. 
Påstanden om norsk statlig 

krigføring etter den statsfor
pliktende kapitulasjon 10. 
juni 1940 vil det således eHe'r 
en objektiv saklig bedømmel
se av' problemet måtte bort
ses fra. Påstanden skyldes 
opportunistisk ønsketenkn~ng 
og har under krigens utvIk
ling i vestmaktenes favør ut
vik,let seg fra det opprinneli
ge formål (å tiUredsstille be
tingelsen i Grunnlovens § 11) 
til å søke oppnådd for Norge 
en posisjon på linje med sei
erherrene i krigen. 

At den feilaktige oppfat
ning er blitt ailminnelig ut-
bredt, er en naturlig følge av det man seg i en tankeverden som 
almenhetens mangelfulle ori- var nasjonalt tiltalende, men som 
ente'ring1) og manglende for- hadde lite med virkeligheten å gjø
st.åelse av krigens vesen, i for- re. Etter krigen har man ikke evnet 
bmdels: med de.t store fler- å arbeide seg ut av den igjen, hva 
talls uSIkkerhet ~ll nøkte~n ~g I der har hatt mange og sørgelige 
(logisk, selvstendIg tenk~mg), konsekvenser. 
- et forhold so.m ogsa for- Etter 10. juni 1940 var Norge 
klare.r ~en ~a~lle følelses- ikke-krigførende, _ det hadde selv 
~esslge mn~hllmg som. kom I ved kapitulasjonen i Trondheim 
hl utt~:r:kk. l massepsykosen 110. juni 1940 avskåret seg fra ad-
ved frIgJørmgen. gangen til å delta.» 

1) Dette skyldes - ved siden Fra annet hold er reaksjonen mot 
av forutfattet mening etter nærme- krigføringspåstanden også kom
m. v. - den foran nevnte konse- met til uttrykk i form av hån og 
kvente fortielse av kapitulasjons- harsellas, jfr. boken: «Deres tapre 
avtalen fra de norske myndigheters lille land» av forfatter som av selv
side. Avtalen er således heller ikke syn k-jente det norske. in?slag. i 
nevnt i U. K.s redegjørelse (hvor- England under Stor2Bnta~!11as 
for?). H oyestel'ett kjente den ikke krig. I «Farmand» skrev det lqente 
under behandlingen at' Haalal:d- psevdonym «Rubem), etter .det 
raken som liar gnmnleggellde Tor norske vedtak om opphør av kngs
rettJoppgjøret. Dommen i denne '[ tils~~ll1den i 1952' «Den krig som 
sak var basert på forutsetning om Norge nettopp endte, var en våre 
fortsatt statlig krigføring etter 10. venner ikke kjente,» -- en både 
juni 1940 og et herpå grunnet syn! tydelig og treffende Jorakteristikk. 
på medlemskapet i N. S. Dette I 
grunnlag for oppgjøret - ~veni- Den angivelige hensikt ~m 
kjøpet vedtatt under sterk dIssens og vilje til å gjenoppta k'ng
- svikter således. I føl'in0'en i forbindelse med 

I den <friviJ!lige deltagelse og 
2) Som eksempel på beriktigelse den etter legmannsskjønn 

av forutfattet mening etter nærme- plausible påstand om fortsatt 
re studium av de foreliggende data krigstilstand for eksilregj e
i forbindelse med selvstendig og ringens vedkommende (i på
logisk tenkning, skal her refereres vente av formell fredsslut
noen linJ'er av direktør Lorentz ninu) kan forklare 'resultatet 
Vogt: «Men hvorfra er den så av h ~nsketenkningen. Dette 
kommet den alminnelige misfor- gielder ihvertfall for tiden et
ståelse at Norge var krigførende ter august 1942, og for regje
etter 10. juni 1940? Denne mis- ringen og dens nærmeste 
forståelse har dog hatt tak på 99 krets også fra den konfidenti
pst. av Norges befolkning. Jeg har eIIe avtale av 28, mai 1941. 
selv like til det siste delt den ... 
Troen på at Norge var i krig etter Påstanden om krigstilstand 
10. juni 1940 bygger på en inte- uten fakUsk statlig krigføring 
ressebetont erindringsforskyvning. er imidlertid irrelevant, når 
Det interessebetonte lå i det nasjo- det gjelder innholdet av ut
nalt hensiktsmessige. Man mente at trykket «krig hvori N ~rg~ 
man ved å opprettholde fiksjonen deltar». For tiden fra 10. Jum 
om Norge som evig krigførende 1940 til 28. mai 1941 €il' det 
skulle skaffe landet særlig «gOOd-I således intet grunnlag -
will» ... I løpet av 5 år innarbei- hverken teor'etisk eller fak-

På denne vis var vi kom
met till en gjensidig forståel
se, som så vidt vi forsto byg

Så stilte tyskere og fa.ngelI' get på gjensidig respekt. For 
seg rundt Julegranen. l . en oss tyveåringer vaT julefei

tisk - for det resultat ønske- stor ring, og mens ,Yl ~lkk I ring ~oe helt Cnytt, og tankene 
tenkningen er kommet til, e1- rundt, stemte tyskerne .1 en gikk uten videre til barn
ler som senere er hevdet mot og derefter flere tyske ]ule- domshjemmet. Julestemnin
bedre vitende. «The missing sanger. Da de holdt .opp førte gen grep ikke minst skomake
link» kan ikke skaffes til et pa'r eldre armemere, s~m ren, som plutselig fikk det 
veie, hverken ved uriktige husket hva en armensk ]~.: I innfall at han ville more oss 

Skomakeren som spiste bar
berblad julekvelden' 

var for noe,an med et Pa.l .me'd sine kunster. Han kom fortolkninger, erklæringer og l O d 
'd Il ' h ld- armens (~sanger. g me. bare ikke fra India hvor fa-VI neprov e er vea u o d f ,~ ngore "aner VI 'I 

b "' 'kk o· der' em som Ol::;a,:>~ ~ M 'I kirkun"'ten ha'r sitt opphav. 
are. -. l.Ordl e a Sl .uve - andre med, så godt vi kunne. 'I I~Ian k~m fl'a Tiflis som jeg heftIge - , omSDremlsser. . o b d h dde, ~ / , . 
. ~ TIl a egynne me a. I selv, tiilmed fra den samme 

Tiden fra demob.iliseringen tys~ern~ sUl~gledt <.<G~adde d]u:, I bydelen i Hav.1abar. Han bar 
e; . . helhge Jul» tl en VI un el-, k k S' o 

i Norge til «mobi.liseringen». l d' Cf' t . det e te armens e navn ]a::a 
a; no':dmenn i utlandet står I hge me o Fl som XO:b~lllS ~~ 11 Danieljan og hadde vært mm 

" .' •• L A'rendorL' ranz aVler \Jl,l- b' d '1"'kc1.· ~ -rat Son1 
' ~ / "h' be" for ' a vanne ar un re. h dd h vært i således l, ep sæ'l.'s,t ,l!l hncr , se"t h· l t o h d 'I a.rn onlS cc. ~,,-arLe . i 

i lys av den miL str.lovs § 3 . ~ .,. 1 l' 7 ld l d SJømann a e / an -
. ,d .' 11 11 . d n bor- sl,den en stll.le lLlT: \. \ e, ~~' : Iland i India, nærmere be-

og ens para el? . de komponert. v l arme1ll0re .. . b 7 O' h dd _ 
gerlige str.lovs § 86, Idet m- ." , L " _ 1'. _ stemt Bom, a) 0b a .e opp 
" h d o h stemte l «S.larcb.ai1>" en KlI' holdt seg de'l' noen tId. En 
~~:~,tr :r~Tt 7~~De~vaVe~:nn: kemelo~ii frk a det 9. årl~undr~s viss tiltrekni.ng til fakirkuns-
'. . c L Arn1enla s,yap~ av aen ar- tene, som man kan oppleve 
tId. menske. mUSIker N ers:,s den i India, må ha grepet 

D " ~t o o t' kk de Sjnorhah. Denne egenarteae ham Har man den rent tek-
et glen" ar a le, e melodi påstås å skrive seg fra . '. k' d 

strafferettslige konsekvenser ' l d'f " . o ~L 'f_ mske SIde av sa en ol 0;- ~n, 
av dette forhold, så vel som I d:~ °T~,~~~~~:nly~te~P~"eL~l ~_ så gjelder det bad re a f~l.Sltt 
av nåvæ'rende oversikt over '.' ,,', et ff legeme helt un o er v: ]~ns 
den kricrsnollitiske situasjon forstllt oppmer~somhc~ OM. g~ kontroll. Og Sjara Damel]an 
folkerettslig konstitusjo~elt e.fte.r sangen sm bege~st~l~,., ville overbevise oss alle om 
00' J'uridisk ~ett for det ~kku- tllk]enne. Den atrdmens e "dGr- dette denne juleaften. 

b '. o. kesang er nok el re enn ' en 
per~e hJemland ogsa l. den latinske og regnes for noe av 
øvnge del av okkupas]ons- det vakreste i all religiøs 
tiden. musikk. 

Ogsll i tyske krigsforlegninger dukket julenissen opp, til stor for

bauselse for de unge armenske krigsfanger som ikke hadde hørt om 

julefeiringen 

Midt under sangen gikk 
skomakeren ut av lokalet for 
i neste øveblikk å komme inn 
igjen med et brett fullt av 
tretoms spiker. Dette pleide 
han å bruke som seng. - «Jeg 
vil gi et storartet nummer», 
sa Sjåra Danie!ljan. «Jeg kan 
ligge på spik eir og balansere 
iuletreet over meg,» erklær
te han. Vi trodde naturligvis 
først at han var blitt gal, men 
lot ham gjennomføre sin spøk. 
Han la så spikerbrettet på 
gul vet og la seg med naken 
overkropp på spikrene, sam
tidig med at han bredte ut 
armene som noe i liket ;med 
Kristi korsfestelse. - «Plaser 
julet'reet oppe på meg», sa 
han. Vi hadde ikke lyst. -
«Vær så snild å anbringe ju
letreet oppe på meg», gjen
tok han ivrig. Vi gjorde da 
som han sa og efter noen 
minutters forløp fjernet vi 
juletreet fra hans bryst og 
stillet det forsiktig på gulvet 
igjen slik at ingenting av 
pynten på treet fallt ned. Da 
han derefter reiste seg igjen, 
var hans overkropp fuill av 
bitte små hull uten at noe 
blod piplet ut, som vi kunne 
ha ventet. 

Men dermed var han ikke
ferdig med oppvisningen, for 
nu ville han demonstrere en
nu et effektfullt nummer. 
Men dennegang mens vi satte 
oss ved det ove'rfylte julebord 
med det gode utvalg av mat 
og drikke. Der var nok av dei
lige ostebiter, pøaser og på-

(Forts. side 7) 
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RELATOR: 

Små l(ulturportretter post mortem 
x. 

WILHELM RASMUSSEN 

Profes.ror RasmzlJsen på Stiklestad sammen med QuiJling 

heIm Rasmussens livsverk. 
Noe er det i det. Oslo er en 
gnidrete by. Her mangler1 

rum. Apen plass finnes nesten 
ikke. De smale gatene er 
anlagt for karjoltrafikk. Den 
sydende masser av biler er 
en anak'ronisme, og derfor ser 
det ut til å bli temme'lig u
unngåelig i nær fremtid å 
måtte begrense eller endog 
forby privatbilkjøring i det 
indre område. 

Men hvor skal så den mek
tige søylen anbringes? Den 
må kunne sees, bli endel av 
byens liv. Det ulykkelige er 
at cent'rum er for trangt, an
lagt som det er i en ganske 
annen tidsalder. St. Hans
haugen kanskje? Lite sent
ralt, men her ville søvlen 
kunne plaseres så den" ble 
synlig over mesteparten av 
byen. Det er forøvrig en gam-

For ane som hadde håpet gigantiske søylen vil knuges mel god tanke at St. Hans
at den borgerlige regjering ned av de massive bygge- haugen burde ha vært byens 
skulle gå inn for et system- klossene. sentrum. He'r skul'le Rådhu
skifte på kulturfronten er da- Forsilagene er legio. En vil set ha ligget, og herfra skulle 
gens situasjon en bitter skuf- ha søylen på Tullinløkken brede avenyer ha gått ned 
felse. Det e'r intet som tyder som da skal ryddes for ben- mot havnen. 
på at det nå sitter andre folk sinstasjon og biler. En annen Nå ja, den som lever får se. 
ved statsroret, de venstrera- foreslår Universitetsplassen. Hovedsaken er imidlertid at 
dikale har som før bukten og Kanskje ikke så d.umt. søylen blir reist. Og med 1'yt
begge endene overalt, og gang Mon ikke han som ganske teren på toppen slik som ska
på gang får vi nye svimeslag enkelt mener at søylen bør pe'rn av verket ville ha det. 
når vi hører om oppnevnelse'r stå på Eidsvold Plass foran Hvor hadde søylen stått 
til «råd» og «utvalg». Stadig Sto'rtinget har funnet. Colum- hvis den var laget aven fra 
vekk personer fra de sociallis- bii egg. . den venstreradikaIle leir? (En 
tiske kadre. Det er ikke til å . Ja, hvorfor ikke? Vi1l~ det I forøyri~ umulig tanke). 
tro. Det er bare å konstatere Ikke være fornuftIgst a se Pa EIdsvoll Plass. 
at Bondevik er en fiasko. Det bort fra alle bihensyn. Glem- I Og der bør den stå. 
får være måte på svakhet og me den diskriminerende om- II 

unnfallenhet. stendighet at den avdøde bil-. * 
Men en sak later til å ligge ledhugger ikke tilhørte ku1-! 

over og utenfor all ynkelig- turboIsjevikenes krets, at han I Wilhelm Rasmussen var I 
heten i kirkeministerens kjø1- var i bunn og girunn en sund, I født i Ski.en 1879. Han ble 
vann: plaseringen av profes-I nasjonal kunstner. I elev av Bergslien og Utne, og I 
sor Wilhelm Rasmussens I Er dette for ~neget for- I viste tidlig en ganske used
Eidsvolldssøyle, denne hans langt? I vanlig begavelse. Da han fra 
enestående hymne til fedre- La oss imidlertid se litt på 1908 begynte å vi'rke som 
landet. Omkring den raser innvendingene om at Eids- bililedhugger i Nidaros Dom
diskusjonen daglig, og man vold Plass er for snever, og kirke fikk han rikt utløp for 
kan vel med et forslitt ut- derfor ikke passer for \Vil- sine evner - en lang rekke 
trykk si at den følger ikke (Ports. side 6) 
partilinjene. 

Først har vi de «velvillige» 
kunstnere som vil gjemme 
søylen vekk i ete1:1er annet 
skogholt ute på Bygdøy. Det
te forslaget likefremt dufter 
av smålighet og sjalusi, og det 
er merkelig at ikke opphavs
mennene skammer seg. 

Billedhuggeren Ørnulf Bast 
har i VHl1me ord prist verkets 
kunstneriske kvaliteter og 
sammenligner søyllen med det 
aller ypperste som e'f pres
tert på jorden. Noe mindre 
begeistret er vi for hans kon
klusjon: plasering av søylen 
ute på Hovedøya. 

SIDE 5 

ARMINIUS: 

Dr. Rohrs forteller sannheten 
om Adolf Bitler 

Personlighetsforandring under påvirkning av narkotiske 
legemidler som uten hans vitende ble gitt ham av livlegen 

doktor Morell 

En skulle tro at det var to 
vidt forskjellige mennesker 
det var tale om når en leser 
de forskjellige biografieir over 
og uttaleIser om Adolf Hit
ler. Så fO'rskjellige er skild
ringene og så meget er det 
som taler for at i mangt og 
meget finnes det bevis for at 
begge er riktige, at det ikke 
er tilstrekkelig å slå fast at 
det i det ene tilfelle dreier 
seg om krigspropaganda og i 
det annet om blinde og fana
tiske tilhengeres syn. En kan 
jo helller ikke avfeie folk som 
den kjente Weimar-teatersjef 
Ziegler, Hitlers ungdomsvenn 
K.ubizek og andre som folk 
uten dømmekraft. 

En av dem som efter kri
gen har skrevet ned sine e1r
indringer om Hitler er hans 
livtjener Karl Wilhelm Krau
se. Han rører vel her ved 
kje'rnen i problemet i kapit
let «Hitlers forandring», hvor I 
det bl. a. heter: I 

~<lnntil vinteren 1938/39 ville l 
Jeg ha kunnet si at Hitler var 
en far nr. 2, for inntil da be- r 

kymret hen seg om alt, selv I 
om personlige småting. Han 
spurte tjenerpersonalet om hvor
ledes det stod til med foreldre
ne, om personlige ønsker osv. 
-- Personalet hadde også full 
tiltro til ham og forela ham 
ofte, gjennom Briickner (Hit- I 
lers ~djutant ~g SA-Obergrup-j 
penfuhrer), sine anliggender. 
Hadde han anordnet noe for l 
sine folk, f. eks. pengeunder
støttelse, så forvisset han seg 
senere om at det også var blitt 
utført. Ved sykdomstilfeller 
blant hans direkte personale lot I 
han sende blomster. Det fantes 
knapt noen skillevegg mellom I 
ham og oss. Ville f. eks. noen av 
tjenerpersonajet gifte seg, så 'I 

gikk man til ham. Han fastsatte 
da meget generøst en betydelig 

Den uhyggelige dr. i,foreil 

understøttelse. I et tilfelle var 
en som var blitt beordret til 
hjelp for ham arbeidsløs. Han 
ble straks skaffet arbeide. -
Ved de aftenlige kinoforestil
linger på Berghof, som i Berlin, 
måtte hele huspersonalet på hans 
uttrykkelige ønske være tilstede. 
Når det gjelder hensynsfullhet 
overfor andre mennesker tør 
følgende episode være beteg
nende: 9. november besøkte Hit
ler prinsipielt alle lokaler som 
han tidligere hadde besøkt. En 
gang var det et ganske enkelt 
hotell i Berlin. Da han skulle 
trekke for gardinene i rummet 
sitt falt disse ned. Hitler lukket 
hurtig døren slik at verten ikke 
skulle merke noe. Sammen fikk 
vi så bragt dem på plass igjen. 
Under krigen sa h:m ofte om 
natten når W ehrmachtad j utan
ten meldte at en ikke ventet fle
re innflyvninger og at de fiendt
lige fly fjernet seg: «Jeg kan 
ikke legge meg til å sove før 
det siste fly har forlatt Tysk
land og de siste mcn:1esL:er er 
kommet ut av luftvernskjellerne. 
Før får jeg ikke fred! 
Følgende ytring av Hitler, som 

(Ports. side 7) 

Forfatteren Ernst Orvil 
foreslåtr plenen foran Råd
husets veststde. Vi kan ikke 
være mere uenige. Selv den 

Resultatet av dr. Morells «behandling» av Hitler: Pra v.: 1934 Pull av ungdommelig spennkraft - 1936 Merket av ansvaret - 1941 Opp

svufmede og utviskede konturer viser begynnende forfall - 1945 Pullstendiglegemlig oppløsning 
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SIDE 6 FOLK OG LAND 

Små kulturportretter 
sittet med hendene i skjødet. 
Da ville nok pipen ha fått 
en annen lyd. 

LØRDAG 1. APRIL 1967 

ÅRSMØTE 

N år vi ser på våre ledende 
kul turpersonligheter så er det 
ubegripelig at man ær etter 
år kan fortsette med dette 
falskspilleriet. Ja, se på Wi[
heIm Rasmussen. Den som så 
hans gode øyne, lyse smil og 
hørte hans kloke, rolige stem-. 
me måtte undre seg over at 
de fæle nazistene virkelig var 
slik. 

I FORBUNDET FOR SOSIAL OPPREISNING 

holdes fredag 21. april fk. kl. 17 i GROTTEN RESTAURANT, 
Wergelandsvegen S, Oslo. 

Adgang har alle som har betalt medlemskontingent eller stonad 
i 1966 eller 1967. 

Til behandling foreligger årsberetning og regnskap for 1966, 
valg av uttredende styremedlemmer m. v. 

Det vil bli forskjellige redegjørelser om aktuelle spørsmål, bl. a. 
av Hans S. Jacobsen om utgivelsen av Hewinsboken og planer 
om ytterligere utgivelser fra Store Bjørn forlag. 

Melding om saker som ønskes tatt opp på dagsordnen må ellers 
være sekretariatet ihende senest 14. april. 

Professor Rasmussen var en beskjeden mann. Her bodde han både 
før, under og efter annen verdenskrig 

Bråket i anledning Ung
domstjenesten og «Kirkefron
tens» strid fortoner seg idag 
som storm i et vannglass. 
Noe så tåpelig og overflødig. 
Den tjente kun tyskernes in
teresser. Hvis resultatet av 
krigen ble det som bråkma-
kerne regnet med så var det 

(Forts. fra side 5.) Han beskriver den «helte- jo bare for det demokratiske 
arbeider stammer fra hans modige» k,amp mot Ungdoms- flertall å oppheve det man 
hånd. I 1921 ble han profes- tienesten og «Kirkefyrstenes» ikke likte. Nei, en sitter med 
sor ved Statens Kunstakade- maning til «kirkefront». Det en flau smak i munnen av at 
mi. Hans posisjon i kunstne'r- virker som en røklegging av I her er det noe som ikke stem
kretser fremgår bl. a. av at de indre fakta som vell mer, det er umulig å fri seg 
han i flere år var formann i nå burde være åpenbare. Men fra følelsen av at det dreiet 
Bildende Kunstneres styre. det er unektelig med gilede seg om en avledningsmanø-

Det er ugjørlig å gå nær- vi får gjenoppfrisket Quis- ver. Man va'r jo fristet til 
metre inn på hans produksjon, lings sanne ord om de små å tro at tyskerne sto bak. De 
dertil var den for rik og man- menn i kirkestriden, de som har vel hatt sine fingre med i 
geartet, men la oss nevne hetsskribenten ikke kan full- sprllet, men mest gjetter vi 
noen av hans store monu- rose nok. på de venstreradikale bak
menter: Olav Trygvason i Det skal altså fremdeles menn som systematisk arbei
Trondheim og Fredrik Il i fOirties at Nasjonal Samling det på å diskriminere og 
Fredrikstad. Hans pOirtrett- førte en forbitret kamp mot ødelegge de beste nasjonale 
byster var glimrende. Den okkupantene? At med få unn- krefter i vårt folk og berede 
av Rådhusarkitekten Pauls- tagelser hver av oss gikk hel- veien for den røde kulturre
son er i Nasjona:lgalleriet. hjertet inn for å verne nasjo- volusjon som er blitt listet 
For oss er det mest nærlig- nale interesser mot de frem- inn på vårt land etter krigen 
gende å tenke på bysten av medes overgrep. Det er uan- uten at fyrer av hetsskriben
Vidkun Qui:sling. svarlig tale å hevde at landet tens type ove'rhodet har for-

Hans kvinneskulpturer e'r ville vært bedre tjent uten stått noenting. 
bedårende og er blant de NS. De aner ikke hva de Det taler til Rasmussens 
ypperste som er prestert her snakker om. Vi kan fortelle heder at han tidlig lyttet til 
i landet. Vi glemmer ikke ved adskillig om hva de utakk- Quis!lings nasjonale budskap. 
en av de bedrøvelige Statens nemllige jøssinger ble spart Hans nasjonalsinn, hans 
Høstutstillinger i etterkrigs-I for og hva det kostet den kunstneriske følsomhet, ble 
årene da vi nedstemt og mis- enkelte av oss av slit inntil fenget av de vyer som her 
modig streifet rundt alle nervesammenbrudd å holde ble trukket opp. Hverken i 
redslene, malerkllatter som okkupantene i tømme. Men ham eller den helt overvel
var sprøytet villt ut over nå'r vi hører om slike utslag dende majoritet av NS-folk 
lerretene og fO'rvridde jern- av uforstand, så sier vi unek- fantes -det en gnist av «lands
stillaser som skulle forestille telig til oss selv: De burde svik», men derimot nok av 
skulpturer. Plutseaig sto vi ha fått føle tyskernes jern- varm og oppofrende fedre
foran en kvinneskikkelse, en I klo fullt ut, og vi sku:lle ha hmdskjærlighet. 
ung pike, rolig og harmonisk Wilhelm Rasmussen var 
i formene. Over hele figuren ærgjerrig i sin kunst, men som 
var det en stille, undrende menneske var han uhyre be-
ro, det var som et uttrykk for skjeden. Det slår oss at dette 
selve våren. Vi våknet fra et er et trekk som han har felles 
mareddt og kunne puste ut med de fleste av våre nasjo-
igjen. Her var skjønnhet og nale kunstnetre. Personlig be-
ynde. skjedenhet preger dem i en 

Vi gjettet straks på hvem grad som kan synes nesten 
skaperen av dette mesterverk utrolig i en ver~en som idag 
kunne være, og det var gans- behers~es av skrIket ?g ~rav-
ke riktig ham, Wilhelm Ras- mentahtet:n. Ser VI pa d~ 
mussen, billedhuggernes venstrera:d~kal.e kunstnere sa 
grand old man. oppdager VI snaTt ganske and-

Aftenpostens utretteaige re egenskape:-. De er høy-
hetsskribent nr. 1 vise'r i sine røste de, ofte hkefrem frekke, 
utallige «tilbakeblikk» at han ~rrog.ar:te i sin jeg-alene-vite-
intet har forstått av den na- mnstIllmg, og har en L.O.-
sjonale kamp som foregikk i påvirket m~ntalit~t so~ vi 
krigsårene. Hvis man skulle har vanskehg for a fO'rbmde 
tro ham gjaldt kampen først med en kunstners. psyke. ~l-
og fremst de «forfærdelige ler verst er kanskJe ~kuespll-
nazistene» i Nasjonal Sam- lerne hvor kunstnerIsk s.tre~ 
ling, de som ville «nazifisere» ben og kunnen later til a 
det ulykkelige norske folk. RawllIJJeJ1J bysJe av Quisling være helt underordnet deres 

Efter møtet blir det anledning til selskapelig samvær på 
vanlig restaurantbasis. 

Styrets medlemmer innkalles til møte samme sted og samme 
dag kl. IS. Arbeidsutvalget 

ustanselige fordringer om som vi trodde lå langt over 
høyere lønn og kortere ar-evne. 
beidstid. Majoriteten av dem Han var en kjempe på li
er blitt fagorganiserte rrep- vets valplass. Det var S0111 

likkekspeditører. De endog intet kunne slå ham ned, 
går til streik for å oppnå en hverken sviktende syn eller 
eller annen fordel, nærmest andre kalamiteter. 80 år gam
tragikomisk når man tenke'r mel rodde han i sin gamle 
på at teatrene går med store robåt f'ra Hva'lstrand til Oslo 
underskudd og i'kke kan eksi- når han hadde noe å besørge 
stere uten stadige innsprøyt- inne i byen. Jernbanen ble 
ninger av skattebetallernes det ikke råd til. 
penger. Og hvis ved et teater, En måneds tid før han døde 
som står på avgrunnens rand, så vi ham i Lille Grensen. 
det blir gjort det minste for- Han hadde vanskelig for å gå 
søk på å heve .det kunstne- og måtte støtte seg til sin 
riske nivå for om mulig å ledsagende kvinne. Men det 
komme opp av bølgedalen så udekkete hodet holdt han 
bli'r det straks møtt med trus- høyt og hans manke av grå 
sel om rettsak og krav om hår flagret i høstvinden. 
teatersjefens avskjed. 

Hvor va'r det ikke en lise 
i denne forrykte verden å be
søke Wilhelm Rasmussen og 
nyte hans godhet, vennlighet 
og menneskekjærlighet, og 
lære å sette pris på hans lune 
og fordringsløshet. Han had
de aaItid det humoristiske 
blunket i øyet når vi kom inn 
på tidens siste galskaper. 

Hans mildhet og overbæ
'renhet var frapperende. In
gen skulle tro at dette var en 
mann som hadde vært ut
satt for de mest gemene for
følgelser som endog gikk så 
vidt at man gang på gang 
hadde truet med å ødelegge 
hans livsverk. 

«Senk søylen ned i øst
markas dypeste tjern», fore
slo engang en viss kom
munal kunstpolitiker, «så kan 
man i stillle månenetter kan
skje skimte den langt der
nede.» 

Hyggelige folk, våre for
følgere. Endog med et stenk 
av festtaleri i sadismen. Knus 
de nasjonale kunstnere. La 
dem ikke slippe til noe .sted. 
La dem sul te ihj el. Skål! 

Når endel av oss lever på 
tross av alt så var det nettopp 
en mann som vår store bi!lled
hUCJ'~etr der viste oss veien. 
Hans eksempel fikk oss til å 
bære motgang og ydmykelser 

Olav Trygvasonballtaen i 
Trondheim 
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~itlers sykdoDl Sovjetsoldat 
(Forts. fra side 4) 

legg, sardiner, såvelsom skin
kestek. Og .levende lys og de
korasjoner forøvrig gjorde 
sitt til å forhøye feststem
ningen. Med god appetitt 
gikk vi alle løs på nasjonal
'retten: pilaf, det vil si kokt 
sauekjøtt ti[satt ris og smør 
og over det hele rosiner slik 
som mesterkokken Aram 
med stor smak hadde fått 
det til. Dertil kom så tysk 
øl som tydeligvis var blitt 
importert fra Tyskland. Men 
vår gode skomake>r Sjåra 
Danielj an foretrakk først å 
ta inn noe annet. Vi ble vitne 
til hvordan han med tilsyne
ilatende den beste appetitt 
tygget i seg barberblad og 
svelget lyspærer med like 
stort vellbehag som vi nød 
vår pilaf. 

(ForiJ. fra side 5.) I Dette spørsmål har interes-j om et «vidundermiddel» som 
jeg hørte på Berghof, synes ef-r seTt forskere, ikke minst le- dr. Morell selv produserte og 
ter min oppfatning å tale for at ger, over hele verden se'lvom som tildels ble anvende som 
han bare motstrebende forla det i verdenspressen,· som oppkvikningsmiddel for fly
tyngdepunktet av sin virksomhet fremdeles kjører på høygir veire og andre under innsats. 
ti~ det. militære: «Tror De rn.eg med den gamle krigspropa- Analysen viste at det inne
pa at Jeg heller bygger bygnm- gandaen, ikke har vært syn- holdt koffein og pervitin i be
ger slik. som i Munchen enn .en derlig nedslag av diskusjo- tydelige mengder. Hitler var 
torpedoJager ? Denne bygnmg nen. Det foreligger imidler- med andre ord blitt systema
koster to millioner, en torpc- tid nu på et tysk forlag en me- tisk dopet av dr. Mo~ell opp 
lojager tolv. For det kunne jeg get interessant bok om dette gjennom årene, og var efter
bygge seks slike bygninger, som spørsmåIl av dr. med. H. D. hvert blitt så avhengig av 
så en gang vil kunne avlegge Rijhrs, som arbeidet i leden- stimulansene at det ikke nyt
vitnesbyrd om vår tid. Mens en de stilling i den tyske Reichs- tet for de ansva'rlige lege~ å 
slik torpedojager blir til skrap gesundheitsfiihrung inntil utrette noe. Det kom til et 
i løpet av kort tid.» 1943 da han meldte seg som stort sammenstøt i 1944 men 
Denne bare i korte trekk ant y- frivillig til fronttjeneste, det endte med at dr. Morell 
dede umiddelbarhet forandret «Hitlers Krankheit. Tatsache holdt stillingen, mens de le
seg i årene 1938/39. Kort før und Legende». ger som advarte mot ham 
Østerrikes Ansch~u.ss ble han Gjennom alle år var Hit- ble fjernet i unåde. Dr. Mo
merkbart mere offiSiell. Han ble ler plaget av magebesvær og rell ga. sine midler så å si 
lagt slik beslag på av Wehr- han var stadig opptatt med utelukkende som injeksj0-
m~cht at de e.nh;lte o fr~mtidig å finne botemidler mot denne neI' og Hitlers tjene'rskap 'og 
mistet ~otet .tll a ga t~l ham plage. Det ble holdt strengt nærmeste omgivelser beret
med pnvatanllggender slik som hemmelig, men dr. R6hrs av- ter at det efterhvert utviklet 
tidligere. Meget ble holdt borte slører nu at rikshelsediirektø- seg slik at rikskansleren fikk 
fra ham av adju~antene, og fre~- ren dr. Conti i 1936 i hui og opptil 10-20 injeksjoner ~<7'~~~ 
for a~t av .Martm Borm~nn, .slIk hast ble tilkalt til Hitler som daglig, foruten at han på egen' 
at Hitler I stor utstreknll1g Ikke hadde et alvorlig anfall av hånd fortsatte med sine ma
lenger fikk rede på alt. Også jeg, magekolikk. Dr. Conti be- vemidle'r. 

Arkitekt 

HUSTAD 
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 
Telefon 55 61 29 - Oslo som dog var ?m ham i timevis, ordret ham overført til syke- Dr. R6hrs beskriver i de

klarte neppe a begynne en s~m- hus og måtte her foreta en talj hvorledes virkningen av 
tale med ham lenger eller stille mavepumping. Ved undersø- disse midler er fysisk og psy-
haom det ene eller andre spørs- ketlse av maveinnholdet ble kisk og at den til punkt og ~C><7'C><7'<7'<7'#<7'.o-~<7'.o-.c-.o
mal. .Han .var som avskåret. En det da overraskende bragt på prikke svarer til de forand
høy IsolasJonsmur oppstod.» det rene at det inneholdt ringe'1' Hitler undergikk i 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 

Også rikspressesjefen dr. 
Dietrich skriver blant andre 
om denne forandring som 
inntrådte medHt1fieI'-pa~den: 
ne tid: 

«I disse år gjorde det seg merk
bart en viss forandring i hans 
personlige opptreden og i om
gangen med folk. Han ble i til
tagende grad mere tilbakehol
dende ved mottagelse av poli
tiske besøkere, hvis de ikke var 
blitt innkalt av ham. På sam
me vis forstod han også inder
lig å distansere seg fra sine om
givelser. Mens de før makt
overtagelsen hadde mulighet til 
å forebringe ham' også avvik
ende politiske meninger, unndro 
han seg som statssjef bestemt 
enhver uoppfordret politisk dis
kusjon, slik at den av ham 
bevisst fremkalte tilstand inn
trådte at de han hyppigst traff 
minst kunne øve innflytels~ på 
ham i politiske affærer. Hitler 
begynte å hate innvendinger mot 
sitt syn" og tvil på hans ufeil
barhet, og å trekke seg tilbake 
fra enhver innvirkning på hans 
suverene vilje. Han ville tale, 
menl ikke lytte, han ville være 
hammer, men ikke ambolt.» 

Hva skyldtes så denne end
ring i hele hans karakter og 
opptreden? 

stryknin. Det kom så for da- krigsårene og som førte til 
gen at Hitler gjennom lenge- at han var så fuliistendig fysisk 
re tid hadde tatt noen tab- nedbrutt i 1945 at selvmor
letter som var blitt opprekla- det bare foregrep med en kort 

:e'1'tsom er naturhelsemid- tid den uunngåelige utgang. 
del, dr. Koesters «Antigastab- Uten selv å være klar over 
letter», og inneholdt både det, ble altså asketen Hitler, 
stryknin og atropin. Hitler som ikke spiste kjøtt, ikke 
hadde stadig øket dosen av nøt alkohol, tobakk eller kaf
tabletter og hadde altså til- fe, omskapt til en narkotiker 
slutt pådratt seg en akutt aven ansva'rsløs kvakksalver. 
strykninforgiftning. Denne, dr. Morell, var i en 

Omtrent på samme tid kom rekke forhør efter at han ble 
han i klørne på en tidligere arrestert av seierrherrene i 
skipslege, dr. Morell, som han 1945, men det har hittil ikke 

Hansteensgt. 2 

Tlf. 4475 54 

KRISTNE VENNER 
Har du lyst til å treffe gamle ven
ner i et åpent miljø? - Kristne 
Venner m~tes den første fredag 
hver måned i Collettsgate 43. Etter 
en tale er det bevertning og an
ledning til selskapelig samvær. 

Møtetid kl. 19.30. 

traff sammen med hos sine blitt offentliggjort noe av det <7'C>.o-.o.o-~o-.o-<7'<7'<7'C>.o-~&>_ 
Munchen-venner, og som han han forklarte. Det eneste en 
fattet tillit til. Dr. Morell vet er at han som så mange, I 
ble tilslutt hans livlege. Han mange andre i angelsaksisk 
ikke bare lot sin pasient fort- varetekt meget beleilig av
sette med «Antigastablet- gikk ved døden da man ikke 
tene», men underkastet ham ønsket at han skulle få tre 
også en medisinsk behand- frem for offentligheten. Slik 
ling som dr. R6hrs ikke har gikk det jo som kjent også 
sterke nok ord for å forr'døm- med Heinrich Himmler som 
me. Hitler var naturligvis i ifølge den offisielle v~rsjon 
sin stilling og under trykket «begikk selvmord». Det rrig
av det store ansvar utsatt for ger derfor kanskje mere enn 

Vas k, m a I ing, 
t a p e tse r ing, 

mønstermaling 

RIMELIG 

1. KLASSES FAGMANN 

- Telefon 2655 30 -

et sterkt press både fysisk og det dr. Roh'rs sier bak dr. ~~ 
psykisk. Han nøt som kjent Morells virksomhet. Hadde 
hell~r ikke hverken alkohoIL han oppdragsgivere? Har De fornyet 
tobakk eller kaffe, slik at det Det var under enhver om- abonnement for 1967? 
oppstod et behov for stimu- stendighet en tragisk-skjebne 
lansetl' i annen form for å kun- som rammet Hitle'r og som ------------
ne klare påkjenningen. Dr. forandret ikke bare hans ka- het. Han stiller seg helt vi
Morell føyet seg villig efter rakter, men vel også verdens- tenskapelig objektiv hl prob
dette ubevisste behov hos historien. Det er all grunn tillemet, men det er også tyde
Hitler .. Til å begynne med ga å tTO at dr. R6hrs har funnet lig at han nærer stO'1' sympati 
han ham druesukkerinn- sannheten om den personlig- og aktelse for den virkelige 
sprøytninge'r, men da virk- hetsforandring som skjedde Hitler, mannen som dr. Mo-
ningen efter hvert bile svek- med Hitler og som ga s'eg så rell drev ut i ulykken og 

En ruin av et menneske, k 'k t ket, gikk han over til sterkere sterke utslag den siste tid. an a uren. 
sa noen. 

Javel, men for en festlig 
'ruin. Og noe langt mere enn 
det: symbolet på selve livs
kraften, på det ukuelige. 

Relator 

midler, ." midler som for en Det er ellers grunn ti[ å til
dels vedkommende fremde- føye at dr. R6hrs selv ikke 
les er ukjente. Men ett av tilhører den foraktelige flokk 
dem fikk det tyske helse ve- av servile skribenter som 
sen ved et tilfelle anledning hjelper seierherrene med å 
tm å analysere. Det dreiet seg opprettholde løgn og usann-

* 
Dr. H.D. R6hrs bok «Hitlers 

K'rankheit. Tatsache und Le
gende» selges gjennom FOLK 
OG LANDS BOKTJENESTE. 
Prisen er kr. 30,-. 

Selvsagt ble vi ikke lite 
overrasket over dette myste
riøse nummer som til vår 
forbløffelse syntes å bekom
me ham vel. Vi tittet på ham 
som det merkverdige feno
men han forekom oss. og 
lurte på hvordan han kunne 
makte det. Selv påsto han at 
han hadde trent opp sin 
kropp, nærmere bestemt sin 
mave, så den var blitt den 
rene puntlærsmave og va'r 
sterk som jern. Så det var 
bare en fornøyelse for ham 
å spise slike far lige saker 
som barberblad og lyspæ
re'r uten å ta skade av det. 
Det var en usedvanlig jule
opptreden og fra da av fikk 
han av tyskerne tilnavnet 
«skomaker-fakiren». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
@l @I 

~ ~ 
~ Månadsbladet $ 
~ FRI HUG @ 
~ @ 
~ @ 
~ Frisinna tidtrøyt- og opp- @ 

$ lysningsblad. Fritt ordskifte $ 
~ om NS, l'eltsoppgjeret m.m. $ 
~ Fylgjetongar om Httnzafol- @ i keI, Jack London (ill.), Jjø- $ 
~ romanar m.m. Arspris kr. @J 
~ @ 
~ 25,-. @ 
~ @J 
~ Postgiro for bladp. 80 821. ~ 
~ Utgjevar: Erling Seim, Kinn $ 
Øl $ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

400 sider, 
illustrert, heftet kr. 20,-

STORE BJØRN 

Bestun, Oslo 

Boken kan bestilles i FOLK 
OG LANDS BOKTJENESTE, 
(postgiro 164 50). 1 tillegg til 
prisen kommer forsendelsespor
to med kr. 1,30. Skal boken 
sendes i oppkrav kommer opp-

kravsgebyret i tillegg. 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 1. APRIL 1967 

~~~~~!?~Sbedøml ~~~~~'k~~~,~jl:en I J7 ~ ~ ~ * ;::Hem;; Mr-~ 
mnt,,'nd, hdt cm,d,n n"n inte ,tt 'tndl? Sveng''''' ,tt ~g"pp _ ___~~ :!. m. )g:.!'rr1sre e e ~. lo .-:-::. 
har något att gora motstånd med. sodenfran. Norge hade fatt be-
(Det var vel også andre grun-' Jked i mera bestamd tonart (!) 
ner! Vår bemerkning). om vilka stodjepunkter England 

Hvor næ'r vi var på å bli 
rammet av den katastrofe 
som Quisling fryktet allerede 
i mars 1940 forteller boken 
også 'om, idet den anfører at 
«Senast den 5 mars skall vi 
fatta vårt val mellan freds
s!lut och vastmaktshjalp, hade 
Tanner sagt. Vastmakternas 
anstrangningar att få en fin
landsk begaran om hjalp
trupper bllev under tiden allt 
ivrigare. - - Svenskarna lat 
dock (overensstemmende med 
øve'rstkommanderendes si tua
sjonsvurdering) klart forstå 
att det inte fanns något hopp 
om bifall ... Medlem av den 
svenske utenriksnevnd, høy
remannen Skoglund antegnet 
i sin dagbok bl. a.: 

«Vastmakterna har på olika satt 
underrattat om att de amnar 
sanda trupper till Finlands hjalp 
och begar ratt for transport 
over Sverige. Borjan skulle go
ras med 500000 man for att 
utokas till 300 000. Regeringen 
hade omedelbart lamnat nekande 
syar, liksom också på framstallt 

onskade forfaga over - Bergen, 
Stavanger orh Trondheim.» (Ut
hevet av oss). 

Finland bestemte seg som 
kjent 5. mars 1940 for å god
ta de russiske fredsbetingel
ser og faren for resten av N or
den gled altså foreløpig ove'r. 
I begynnelsen av april var 
imid~ertid vestmakten klar til 
en ny aksjon for å dra Skan
dinavia inn i krigen og gjøre 
det til hovedkrigsskueplass. 
Påskuddet om hjelp til Finn
land var riktignok nu bort
falt. Isteden konsent'rerte 
man seg da om en aksj on mot 
malmutførs!len fra Narvik i 
form aven innledende mine
legging, som skulle efterføl
ges av okkupasjon av de sam
me havnebyer som Skoglund 
nevner ovenfor. 

Det var denne aksj on som 
koilliderte med de tyske mot
tiltak mot vestmaktenes ag
gresjon mot Norden 9. april. 
Hva den svenske bok har å 
si i den forbindelse skal vi 
komme tilbake til i en senere 
artikkel. 

H·a tets a potheose 

PARTISK DOMSTOL? I da var det andre greier under I slemme kommunister - kort 
VG er ~remdeles folrtørnet Nurnbergrettergangene og sagt for menneskelighet og 

på USA's vegne over den under det såkalte rettsopp- frihet, mens det samtidig nek-
private krigsforbryterdom- gjøret her i Nurge! ter flyktninger fra det røde 
stol som filosofen Bertrand * Sovjetparadis oppholdstil-
RusselI holder på å få istand lateise i USA «fordi det ame-
for å prøve anklagene mot INTELLIGENSUNDERSØ- rikanske utenriksdepa'rte-
president Johnson og den KELSER ment var bekymret over de 
amerikanske utenriks- og for- Vi skulle tro at histori- følger» det vme ha «på for
svarsminister. Antagelig er I kerne i England - som i holdet til Sovjet.» Det er til
dette også bare en innled- Norge - er fremtredende feIlet med Stalins datter Sov
ning, for skal man følge I eksponenter for det sørgelige jetaana vi tenker på. Hun 
Nurnbergeksemplet, så må I resultat en e'r kommet til havnet i det nøytrale Sveits, 
vel også alle deres undero'rd- ved den iiitelligensundersø- som tydeligvis ikke behøver 
nede som ha'r fulgt statsord- kelse som ny'lig ble foretatt å ta hensyn til de røde føleU
rene dømmes. Som våre le- av lærerne ved Cambridge-o ser. 
sere muligens vil huske, så universitetet. Det viste seg * 
ble det laget istand en slik nemlig at hele 15 pst. hadde MISFORNØYET MED 
privat domstol også en gang et intelligensnivå som var LÆRERSAGAEN! 
før verdenskrig Il. Den ble lavere enn det som ble kre-
satt iscene i London og skulle vet av elleveåringene for:3 Men~ hele Norge ?versvøm
«dømme» de tyske nasjonal- klare prøvene. 70 pst. kom i mes pa kry.ss og pa tvers av 
sosialistiske ledere for å «ha den kategori som betec;n'?s I heltebe;etnmge~ om lære~ne 
påsatt Riksdagsbrannen». som forholdsvis oppvakt», som matt~ arbeIde rr:ed sme 
VG var dengang lovlig unn- eller såvidt over det som kre- ~ender, hld og ~~d l ~ord
skyLdt for å ha noen egen me- ves for at man skal ansees orge, un ~r o mpaS]Ol:-en 
ning om domstolen, men kret- skikket til å klare et universi- efter at de Ik~e lenger VIlle 
sen omkring VG var nok like tetsstudium! Som kjent ble følge love~e, sa :1' d~t dukke~ 
begeistrede tilhengere av den det i sin tid påbegynt en aig- opp en mIslyd l et u~nlegg l 

domstolen som de idag er nende undersøkelse blant NS- DAG~LADET .. Det VIser. seg 
motstandere av Russels til- fangene på Ilebu, men den at kvmnene, lfø1lge et mn
svarende. Ellers er bladet måtte avlyses i hui og hast legg av Helga Stene, er for
tystet ove>r at et av medlem-I fordi resultatene var fO'r gode nærmet over at?et bare ble 
mene i domstolen er en 05t- til å passe inn i mønsteret. arrestert m~nnlI~e lærere! 
tysk folkerettscks[-crt Her- Isteden tok man et lite ut- For . «de kvmnelIge læ're~e 
bert Kroger, som også i sin valg av de dårligste og la- t?k sm fulle. del av den p~h
tid var medlem av det tyske get «sannsynlighetstall» på tI.s~e h~n?lmg og . v.ar Ilke 
nasjonalsosialistiske parti. grunnlag av det. Men _ enn vllllIge til a ta den n~lko som 
For det går da ikke ansten- om en nu foretok en lignen- fulgte med. Det. var I~ke de-

(Forts. fra side 1.) forskning. Tekster som er u- digvis an, mener bIladet, at en de prøve blant dem her i lari- res s~yld at de Ikke fl~k den 
lager business av svineriet. leselige skal betraktes som slik' fo>rutinntatt mann er det som har konstruert den publISItet sor:; arrestas]on~ne 

Når man av og til våger å billedkunst, som grafikk.' medlem aven domstol. Nei, gjengse okkupasjonshistOTi- med~ør~e.» P.a den ~nnen SIde 
kailIe makkverket for kunst Man trykker opp ordlister ' en? Og vi tenker da ikke bare var ImIdlertId ogsa dette ~n 
og kulturprodukter, så er det- som dikt. Man gir ut bruks- på våre berømmelige «sam- forbrytersk st'rek. av .«no.zls-
te utelukkende forsøk på å anvisninger for symaskiner om schizofreni og beslektede tidshistorikere» men også på tene»: «At de kvmnehge læ
gjøre menneskeheten om til som romaner. Man gjør sitt sinnsykdommer. Professor AFTENPOSTENS private rere ikke ble tatt kan ha 
et galehus. For det som skje'r beste fo'r å omgå det vanske- Jung, den verdensberømte hetsskribenter. Vi skulle tro mange grunner, en av dem er 
er kort og godt falskmynt- lige kravet om å skape lit- psykiate'r og dybdepsykolog at resuJltatet vil bli oppsi.kts- vel nazismens nedvurdering 
neri, en formmdikalisme som teratur.» i Basel ble engang spurt aven vekkende! Så oppsiktsvek- av kvinnene og manglende 
intet har med virkelig radi- Det er altså hatet som lig- borger i Zurich om å få be- kende at VG må finne enda tro på deres initiativ.» Så det 
kalisme å bestille, men driveir ger til grunn for formradi- søke sykehuset for sinnsli- bedre oversk'rift enn «Fors- gjenstår vel da baire for oss 
sine eksperimenter ut i det kalismen og forakt for alle dende der. Det fikk han til- kere på barnenivå». å be så megt om unnskyld-
meningsløse og absurde. Og kunstneriske og kulturelle lateise ti~ og efter undersøkel- * ning for forsømmelsen - på 
dette foregår for åpen scene' verdier. Hatet fra talentløse sen spurte Jung hva denne WE TRUST IN AMERIKA! vegne av «nazistene». 
ikke bare i komposisjon, men sje[esyke halvtåper regjerer' mente om anstalten. o Svaret Det er vel ellers ikke sik- * 
i litteratur, skulptur, maler- den vestlige verden. Man må var at forholdene pa syk.e- kert at vi trust så mye in 
kunst og grafikk. Hvor det holde med Moskva som ikke huset V3'~ a~e.kvate med tIl- England lenger her i landet 
,p'ielde>T musikk tør man kan- tolererer denne vestens pa- stan~er: l Zunch. efter at løven ha'l" mistet ten-
skje minnes det gamle kjente tologiske tendens i åndsf'ri- B~lr. Ikke hatet ved motfo- nene og Storbritannia har 
ord at med de tre store B-er hetens hellige navn. resbllmger br~gt .u~der kon- blitt til Lillebritannia. For 
(Beethoven, Bach og Bmhms) troll, myrder m.dlvl~et efter ikke å snakke om d{~tte at 
i tysk musikkliv og tone- Hatet til de virkelig ska- h.vert seg selv s]elehg og. fy- landet har frembragt slike 
kunst var kilden til fornyelse pen de ånder i kunst og kul- slsk, for de psykosoma~:ske ubehageEge sannhetskjærli
uttømt. Den såkalte moderne tur er en farlig makt i vår sykd?~melr o er en realltet, ge skribenter som Hewins og 
musikk synes å tyde på at det vestlige kulturkrets idag, som IkKe er a spøke med. Jeg Veale, for å nevne et pa'l'. 
gamle ord rummel' sannhe- som overhodet hat er en ned- kan n~vne. blodkarsykdo.m- l\ei, nu er det vel helst USA 
ten. Den atonale og elektro- brytende og destruktiv faktO'r mer, ~.lertemfarkt og angma med dets NATO for alle pen
niske «musikk» e'T jo en red- i samfundet og samlivet me'l- pecto:ls,. stress osv. Stress gene. Det driver som kjent 
sel ved sine imitasjoner fl la lom mennesker, f. eks. i poli- opp~tar Ikke bare som følge I «avspenningspolitikk» med 
zoologisk hage eller maskine- tikk og rettspleie. av Jag og rr:as under navn I Sovjetsamveldet for fulle 
nes larm i storbyens kaos. Hatet dukker opp fra un- av n~anagerdlsease, men an- mugger - i den edle hensikt å 

Og slik er det på alle fel- derbevisstheten og bringer tageh.g me~t som følge .av ?~n sikre for begge parter rovet 
ter. En svensk litteraturkri- menneskets sjelelige balanse s~Tkehge hls~and et. mdivid i Europa. Lillebmr Lyng er 
tiker sier: «LitteraWrhatet ut av likevekt idet dets dag- l~de'T ~n.der n~r ?et gJør hatet jo en trofast medarbeider i 
maskerer seg under villeden- klare bevissthet mere eller til relIgIOn, hl sm gu~. Dette denne vingården. Og så opp
de snakk om fornyelse, om mindre svekkes og hemmes. er ha~ets apot?eose. Nal' hatet lever man da den kostelige 
grenseoverskridende og nye I mange tilfeiller får hatet er bhtt en sadan altb~st~rr:- komedie at USA struttende 
bastardforme>r som kalles en så forferdelig makt over mende fak~or, :ta har mdlvl- av edelhet kjemper i Viet
kunst. Misbruk av alfabetet individet at man kan tale om det drept sm sjel. nam for at sørvietnamesere 
erklæres for å være sprog- en besettelse av onde ånder, Hans Egede Nissen ikke skal bli undert'rykket av 

FOLK OG LAND I 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 37 7696 
Boks 3214 - Sagene 

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

Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forut
gående avtale. 

Abonnementspriser : 
Kr. 40,- pr. år, kr. 00,
pr. halvår i Skandinavia 
Utlandet kr. 25,- pr. h&1v
år. I nøytralt o.mslag in
nenlands : Kr. 50,- pr. Ar, 

kr. 25,- pr. halvår. 

Løssalg kr. 1,-. 

Bruk postgironr: 16 450. 

utgiver AlS F'olk 0fJ Land 

Viking Boktrykkeri 
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