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SIEGFRIED: 
Svart apartheid uten nåde 

Da Norge ble reddet fra krig og horgerkrig 
i 1945 

John McMan beretter fra Kenya. 

To artikler med kjent og ukent bakgrunnsstoff når det gjelder hvorfor Terboven 

OPPUtlif tanken om en desperat sluttkamp i «Festung Norweg~m». 

som med et slag ble besatt 
av tyskerne slapp fra den 
krig en tilslutt så lettsindig 
satte iverk med små blods· 
utgydelser forholdene tatt i 
betraktning, slik foregikk 
maktskiftet i 1945 uten an· 
nen plett og lyte enn «retts· 
oppgjørets» svarte flekker. 

En har efterhvert fått 
ganske god historisk over
sikt over hendelsene i april
dagene 1940, selvom skole
bøkene og mangeslags «his
toriske» skriftstykker ikke 
har holdt skritt med de se
riøse historikere. Men når 
det gjelder avviklingen av 

I den tyske okkupasjon stil-
ler det seg annerledes. 

l'erlJoven sa han ville kjempe til siste mann i «Fes/ung NOf,u;egen»., Det har vært vanlig å 
fremstille det slik at det ute-

I Jf" .. ~l!i~O;j~,~J!1~~s .. li:li;e.~J:l[j~i. cbl.~.-eu,n. r~S·i'olk.s. I lt.lkkende var den. siste ~~s~e 
av et mystisk skJær over de! Slik 'Norge - forøvrig para. rIkskansler, admIral D~~ltz 
begivenheter som førte til' doksalt nok -takket væi,.) en kan takke f?r at ~et Ltke 
at avviklingen av den tyske I myndighetenes utrolige u. ble kamphandlmg~r ~ Norge. 
okkupasjonen av Norge I fOlrstand. og Quislings makt. Og det er natu~hgvls kla~t 
foregikk uten utgytelse av I overtaO'else i det område at h~s beslut~mg kom tIl 

efterføl gende 

to> å spIlle en avgjørende rolle. 
I DEUTSCHE WOCHEN-ZEITUNG klipper VI 

artikkel av John McMan: 

Still! Ja ['iS-tegneren «Selerssmitet» hos Jøssmgene, som var truet av 

invasjon og borgerkrig. 

Men man kan heller ikke 
som hittil se bort fra det Skjelvende og uten håp tredje Rike. Den kunne også 
som foregikk forut for riks- trykket medlemmer av den være tatt fra en propopa
kanslerens bestemmelse om forfulgte rase seg sammen: gandabrosjyre fra Sør-Afri
kapitulasjon også i Dan- kvinner, barn, oldinger. Po- kas motstandere. I virkelig
mark og i Norge trass i vek- litioffiserene gav bjeffende heten er den beskrivelsen 
tige innvendinger bl. a. fra ordrer. Med mordlyst i øy- av hendelsene på flyplas
feltmarskalk Keitel. Det for- nene styrtet politifolkene løs sen Nairobi i den uavhen
klarer også Terbovens ab- på mengden, endelig kunne gige svarte stat Kenya i året 
solutte passivitet under og de gi sitt rasehat fritt lØp. 1968. Den herskende rase er 
efter forhandlingene i Flens- Køllene suste' ned over ver- d,e svarte - det forfulgte 
burg. geløse kvinner og barn, som mindretall inderne, som 

Admiral Donitz innkalte skrikende og forgjeves for- blir hensynsløst forfulgt og 
som kjent de sivile og mili- søkte å flykte for horden av drevet ut av landet. 
tære ledere i Danmark og politifolk fra den herskende I årevis er Kenya i Vesten 
Norge til en konferanse i rase. Denne scene kunne ord blitt berømmet som rase-
Flensburg 3. og 4. mai og I for ord være tatt fra en av I toleransens mønsterland. 
overlege Scharffenberg bp-· avsløringsbøkene om Det (Forts. side 7) 
retter i en artikkel i F AR-
MAND i februar 1958 - på ---............................ - ........ -------.. ---
basis av opplysninger gitt 
av rikskanslerens adjutant 
Walter Ltidde-Neurath hva 
som foregikk på dette møte: 

«For Danmark møtte 
dr. Best og generaloberst 
Lindemann. De mente at 
danskene selv ikke ønsket 
krig og at det derfor ikke 
var alvorlig fare for opp
rør. Den militære stilling 
var gunstig, det ville være 
lett å holde landet, trop
penes kampkraft og kamp
vilje var ikke brutt. En 
av de tilstedeværende of
fiserer (hvis navn ikke er 
meddelt) utbrøt: «Jeg ga-

(FMIS. side 6) Oppslaget i AFTENPOSTEN 2. mai 1945. 
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NASJONALISTISK 
INFORMASJONS

TJENESTE 

Folk 0l: Land Prost A. E. Hedem er død 

Belgia. 
April-valgene i Belgia be

kreftet på nytt den alminne
lige tendens i den europe
iske politiske utvikling. De 
eneste partiene som kunne 
notere en fremgang, var de 
nasjonalistiske Volksunie i 
Flandern, og Samlingspar
tiet i Vallonia. Tilsammen 
øket de sitt mandattall i 
deputertkammeret fra 17 til 
32 plasser. 

Chile. 
Den lokale NS-bevegelsen, 

PNSO, har nylig avholdt et 
offentlig møte i en av San
tiagos aller rødeste bydeler. 
Hovedtaler var Franz Pfeif
fer fulgt av fire medarbei
dere fra partiet. Profesjo
nelle demonstranter og ven
streradikale grupper forsøk
te helt fra begynnelsen av å 
rive opp møtet, men før det 
var gått lang tid hadde 
fiendtlighetene fullstendig 

Vest·Tyskland. opphørt. Da møtet var slutt, 
Et lignende utslag av «be- hadde nesten alle de 200 ar

kjennelsen til det patriotisk- beiderne på den i nabolaget 
konservative grunnsyn», beliggende Sumar nylon
som NPD-formannen i Ba- fabrikk gått over til nazis
den-Wlirtemberg, Wilhelm tene, og flere av dem ville 
Gutmann, uttrykte det, fikk melde seg inn i PNSO. 
man i det siste delstatsval- Og mens vi oppholder oss 
get i Vest-Tyskland. Der i Chile, nevner vi at uni
stakk Nasjonaldemokratene formsforbudet som har 
av med hele 9,8 % av stem- vært pålagt medlemmer av 
mene og sikret seg dermed PNSO, nu er opphevet efter 
12 mandater i landdagen. at saken ble anket til en 
Norsk presses kommenta- høyere instans. En tidligere 
rer innskrenket seg for en domsavsigelse ila flere av 
stor del til prat om «Adolf PNSO's medlemmer opptil 
den annen», «krigsforbryter ett års fengsel for å ba mar
seirer i valget» og om det sjert gjennom Santiago i full 
sjokkerende at det var nett- uniform. 
opp her i Baden-Wlirtem-
berg at Hitler fikk like stor 
del av stemmene i 1930, tre 
år før han kom til makten. 
Dermed får jo norsk presse 
sagt en hel del om seg selv, 
men svært lite om NPD. 

Skottland. 

Sverige. 
I grannelandet fortsetter 

utbyggingen av Nordiske 
Rikspartiet under Oreds-
sons ledelse. De siste mel
dinger fra Sverige går ut på 
at det i de siste ukene er 

De skotske nasjonalistene, blitt dannet to nye avdelin

I og med tariffrevisjonen 
som har funnet sted har in· 
flasjonsskruen fått en ny 
omdreining og det er ikke 
så godt å få endene til å 
møtes for en avis som får 
sine utgifter betydelig og 
plutselig øket, og ikke selv 
har anledning til å regulere 
sine priser midt i året. Med 
dette er vi da nødt til - og· 
denne gang utenom års· 
skiftehjelpen - å be de ,w 
våre lesere som har anled· 
ning til det å gi oss en liten 
ekstra håndsrekning fl II 

midt i året. Vi ville ikke be 
om det hvis det ikke var 
nødvendig og vi regner med 
lesernes hjelpsomhet nu ! 
som så ofte før. 

Så minner vi også om inn
betalingen av bladpengene Mens så mange sitter og 
for annet halvår fra dem venter på den samlede og 
som ikke har betalt for hele reviderte utgaven av prost 
året på en gang. A. E. Hedems skrifter som 

Neste nummer, som blir Store Bjørn forlag skal utgi, 
et dobbeltnummer, blir det kommer det smertelige bud 
siste før ferien. Det kommer at forfatteren er avgått ved 
29. juni og så blir det ikke døden før han fikk se boken 
nytt nummer før 10. august. ferdig. Han ble 82 år gam
Abonnentene skal imidlertid mel. 
ikke bli snytt. Iberegnet Hedem var en veltjent 
dobbeltnumrene vil de få kirkens mann gjennom år-
26 åttesidig'e numre i løpet rekker og vil bli husket som 
av 1968. det i de menigheter han har 

Og for de forhåpentlig virket i, men han så sin 
mange som vil gi oss en I kristenplikt og sin selvsagte 
ekstra håndsrekning i for· oppgave som norsk embets
bindelse med de store øk· mann i å kjempe for sann
ede utgifter vi har fått, er het og rett også utenfor den 
postgironumret som k.jent kirke han tjente så godt. Og 
16450. da han var en ubøyelig og 

Hva kost'er vårt 

FN-medlemskap? 

energisk fiende av all urett 
falt det naturlig for ham å 
kaste seg modig og slagkraf
tig inn i kampen mot den 
største urett som har fore
kommet i Norges historie, 
det skamløse «retts»opp
gjør efter den tyske okku
pasjon. Han kjempet utret
telig i skrift og i tale, i en 

lang rekke publikasjoner, i 
avisartikler og i henvendel
:;;er til våre øverste myndig
heter. Skarp og nådeløs kun
ne han være når det gjaldt 
det han så på som urettens 
menn, og uavviselig logisk 
som han var i all sin argu
mentasjon var det faktisk 
aldri noen som våget å tre 
opp mot ham. Isteden valg
te man den vanlige vei, å tie 
ham ihjel. Og den gamle 
embetsmann som hadde fått 
sin avskjed i nåde da han 
falt for aldersgrensen opp
levet det han fant nesten 
utrolig, at embetsmenn og 
andre som han i skrift og 
tale karakteriserte med de 
mest injurierende uttrykk 
bare ganske rolig lot be
skyldningene sitte på seg 
uten å gå rettens vei. 

Han var så levende opp
tatt av det han så på som 
sammenbruddet av den nor
ske rettsstat han hadde tjent 
trofast i så mange år at det 
fylte hele hans sinn og til
værelse. Og efter hvert som 
han arbeidet med disse 
spørsmål utviklet han også 
et juridisk skarpsinn som 
langt overgikk de fleste fag
folks - ikke minst fordi det 
for ham var et kall og ikke 
et levebrød uten etisk bak
grunn. 

Det vil vekke storf:.org og 
skape stort savn blant de 
tidligere NS-folk og hos alle 
virkelige venner av lov og 
rett å høre om Hedems bort
gang. Fordi han var en så 
enslig svale i norsk efter
krigstid var han elsket og 
beundret. Hans minne vil 
lenge leve blant de ofre for 
uretten som han tok seg så 
varmt og energisk av. som krever apartheid for ger, nemlig i Viskan i Norr- Kan redaksjonen eller 

sitt land kunne notere en land og i Dalsland. Og be- noen annen svare meg på 
ikke mindre enn oppsikts- vegelsens avis fortsetter å disse spørsmål: 
vekkende seier ved lokalval- utkomme i stensilert form . Hva koster det Norge pr. Tysklands gjenforening' legge likevekten i Europa» -
gene i begynnelsen av mai og gjør dermed LO's tryk-I år å stå som medlem av FN? og Vlidere at «et påny forenet· 
måned. Over 36 % av de keriboykott til skamme. Hvilket utbytte, gagn, har Verden e'T så full av hyk- Tyrskland viHe bli så stort 
avgitte stemmer sikret par- Med sine 20-30 sider er Norge av å stå tilsluttet leri at en vemmes. Derfor er og sterkt at det ville være 
tiet mer enn 100 mandater. Nordisk Kamp nu en av dette kostebinderiet? det forfriskende en sjelden umuhg å nøytrall;iseæ det». 
I selveste Glasgow, hvor Europas største stensilerte De tyske statsmenn og of- gang å treffe på noen som Dessuten er det jo barre disse 
Labour-partiet har hersket aviser. fiserer ble stillet for krigs- sier det som det er. fordrevne tyskere fira øst-om-
nesten uavbrutt i 35 år, inn- forbryterdomstol og dømt I Paris finnes der et «Ame- rådene som om og om igjen 
kasserte nasjonalistene 13 til døden ved henging fordi rican College» med en profes- bringer spørsmålet om gjen-
mandater. De har tidligere Støtte for Nasser i Sudan. Tyskland begynte krigen i SOl' i po'l;itiske vitenskaper, forening på bane. Bare disse 
ikke vært repre~entert i I Sudan har det vært holdt 1 1939. England, Frankrike og Dr. Frank J. Schaukowitsch menneskene betrakter streb
denne byen. Og Ikke. nok I fullstendig fri valg med del- Israel overfalt Egypt -.Is- som uttaler Iseg temm8llig nen efter å føre tyskerne 
med d~tte. Ved supple!mgs- tagelse av ane slags partier rael to ganger. Skal nu. dIsse strakt på sak. Hans tema er sammen~gjen under et flagg 
v.al~ tIl parlan:entet 1 den og retninger, fra kommu- la~ds statsme~n og offIserer tysk ,gjenforening, og selv- «130m selvsagt». Hele spørs
tIdl~gere b<:>mslk~e Labour- nistene til det ytterste høyre. stIlles tor kngsdomstol og om hans utgydelser baire er målet er derfor av «senti
kreLs HamIlton 1 Sko~land Det nasservennlige Unions- henges. . en vemmelig konfrontalsion mental og irnke realistisk arb>. 
~robret de skotske nasJona- partiet slo det hittil regjer- Eller gjelder fremd~les med de nu så altfor ve,lkjente Et sLikt «DiJgertyskland» 
thsltlerLkrbetsen m~d ~ttotrt fle:r:,- ende Ummaparti og fikk JJUV~nals l.ordt :b Q~Od lIcet judo-amerikanskle germaner- v<i:!Jle jo natunligvis true alle 
a. a ourmaJon e en pa flertallet med 83. mandater. OVI no.n Ice OVI: Ikomplekser må man vel til- de små nabostatene, Palen, 

16000 stemmer forsvant Man venter nu en ytterligere Og sa et grunngItt spørs- legge ham' en viss offisiell 'Il.sjekkoslovkia osv. _ Ja 
som dugg. for sole~ og c.Ien tilnærming til Den forente ~ål til en stilltiend~ juri- '. .". " . _ 
konservatIve kandIdat fIkk b' k bl"kk dISk professor. Den tId det verdI, efteIi.:>om dIsse vrang selv London og Paris ville 
så få stemmer at han mistet ara IS e repu 1 . \-ar tillatt å duellere med foceshullinger har vært funda- måtte se ·sin innflytelse redu-
sitt depositum. Nasjonalis- I. øks, sverd og pistol, ble den ~ent~ti USA's utenriksp~li- sert. Men herr Schauko-
ten Winnefred Ewing vant som ikke mottok utfordrin- tIkk 1 nesten høle dette ar- witsch' frykt Igår lenger enda 
med en majoritet på 3 500 LEVEREGEL gen kjent æreløs. Nu er det hundret. og dette er virikeLig graver-
stemmer. Talsmann for den Venen sin skal ein vera ven, tillatt å duellere med ord. Han skriver i «lnternatio- ende: det grådige Ty1s:klland 
skotske nasjonalbevegelse honom og hans ven. Bør ikke den som ikke mot- nal Hera1ld Tribune» at en ville derefter kanskje finne 

Men med uvens vell I uttalte efter gjennombrud- tar utfordringen til ordduell aJlltysk gjenforening ingen- på å ta palfti for en av super-
det, at de vil ha makten i venskap halde kjennes æreløs? Eller er lunde kommer på tale, fordi maktene, og dermed viJ1[e ikke 
storparten av kommunene høver kje fagna folk. ordet et ukjent begrep i et sam!1Jet Tyskland «øyebliik:- bare den europeiske llikøvekt, 
om tre år. (Håvamål.) visse kretser? kelig natten over vHle øde- (Forts. side 3) 
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FOLK OG LAND 

DA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Redaktører: 

ODD MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

lJu;:dommens opprør 

-

Det er uro over alt i verden, og både i vest og i øst 
kan en si, selvom det nok er i oppløsningens vest den 
gir seg mest markante utslag. Overalt er det ungdom
men som herjer med vold og spetakkel, og overalt fisker 
de røde agenter i opprørt hav mens den dorske borger
Iighet absolutt intet begriper. 

At det er noe alvorlig iveien med ungdommen kan en-
. hver se. Symptomene er jo tydelige nok og har vært 

det lenge: lede, utilfredshet, uoppdragenhet og mangel 
på disiplin, narkotikamisbruk, bråk og tomme slagord 
istedenfor bærende ideer. Når en ser alt dette som skjer 
rundt omkring og som det ikke synes å være botemidler 
mot, så begynner en å lure på om forfatteren som kaller 
menneskene for nakne, hårløse aper likevel har rett. 

Og dog er det ikke så sikkert at symptomene kjenne
tegner en dødelig sykdom for vesterlandene. Kanskje 
de tvertimot er tegn på den krise som kan føre til bed
ring av den langvarige sykdom som har knuget folkene 
helt siden USA og Sovjetsamveldet la sine klamme hender 
over de europeiske land under og efter annen verdenskrig. 

Det var ikke rare greiene den oppvoksende slekt hadde 
å se hen til efter krigens meningsløse ødeleggelser. Andre 
bærende ideer enn den seirende venstreradikalisme og 
det forlorne amerikanske demokrati fantes ikke. Alt 

FOLK OG LAND 

70 år 

SIDE 3 

Det tyske «overfall på Norge» går 

samme veien som «Elverumsfullmakten» 
En statsviters syn på forspillet til 9. april 1940. 

Institutt for Statsviten- med å sette seg fast i vårt 
skap, Universitetet i Oslo, land under påskudd av å 
er et forum hvor de politiske hjelpe Finnland. De drev 
begivenheter i størst mulig også hemmelige forhandlin
utstrekning blir objektivt ger med den norske regjer
vurdert. ing om tillatelse til iland-

Det interessante i denne setteise av tropper. Regjer
forbindelse er det syn som ingen Nygaardsvold svarte 
blir hevdet angående vår på denne forespørsel at det 
politiske historie før siste selvfølgelig ville bli prote
verdenskrig. Mens det fra stert, men bare pro forma. 

Gjerpens dyktige ordfø- andre hold blir sagt at Tysk- Norge ville intet foreta seg 
rer fra okkupasjonstiden og land angrep Norge i 1940 i sakens anledning. Men så 
en vel ansett mann langt for utelukkende å tilegne seg kom den finsk-sovjetiske 
utenfor de hjemlige trakter, vårt land og de ressurser våpenhvile .som frarøvet 
installatør Ole Hauen, Bor- vi måtte være i besittelse av, England påskuddet til å 
gestad fyller 70 år 18. juni blir det innen statsviten- landsette styrker i Norge, 
og vil sikkert motta bevis skapen dosert at grunnen skjønt alt var gjort klart. 
på hvor avholdt og respek- var at Norge ikke hadde Disse engelske aksjonene 
tert han er. evne og vilje til å forsvare var tyskerne selvsagt infor-

I forbindelse med dagen sin nøytralitet og at Eng- mert om og de måtte fore
har vi snakket litt med Hau- land/Frankrike provoserte ta seg noe for å hindre at 
en om gamle dager og skal frem et tysk angrep på slike planer ble gjennom
komme tilbake til det i et Norge. ført. Tyskland var jo av
senere nummer. Idag nev- Nils ø.rvik, dosent i stats-

r 

hengig av import av norske 
ner vi bare at Hauen for- vitenskap, sier at både Eng- varer og malmen fra Sve
uten sin omfattende virk- land og Tyskland godkjente rige over Narvik. De kunne 
somhet som installatør og Norges nøytrale holdning selvsagt ikke sitte med hen
som kommunemann har som vi påberopte oss i 1939, i dene i skjødet og se på at 
deltatt med energi og iver da krigen begynte på kon- eksporten av krigsviktig be
i avholdsarbeidet, i frilynte tinentet. Englands krav til I tydning ble stanset. Noe 
ungdomslag, og innen idret- vår nøytralitet m,h.t. ek- måtte gjøres, og det hurtig. 
ten både som aktiv og som sport til Tyskland i krigens Videre skisserer 0rvik 
administrator i skytning, første fase" ble stadig stren- det kappløp mellom engel
fotball og ski. Spesielt an- gere. Men efter at Sovjet ske og tyske stridskrefter 
sett var han som ski dom- angrep Finnland, lempet som fant sted i aprildagene 

annet var dødt og utryddet sammen med nasjonalfølelse mer, han var kretsdommer England på restriksjonene og resultatet av dette. Han 
og idealisme. Så tomme var efterkrigstidens partipoli- fra 1927 av og forbunds- og godkjente efter hvert kommer også inn på de be
tikere rundt omkring i landene at de ikke hadde annet dommer fra 1936. Det var norsk utførsel av alle varer, strebeiser Koht gjorde for 
enn stener å by ungdommen istedenfor livets brød. {ste- derfor en velfortjent på- til og med nikkel. Dette var å sikre Norges deltagelse på 
denfor appell om dåd og innsats, om streben ut over det ?~jønnelse ~an fikk da han helt ufo~st~elig for den. nor- den «rette sida». . o 

. o.·.. . IIfJor ble tIldelt dommer-I ske regJermg, den skjønte Det er svært gledelIg a 
~ent ma~erlelle, bød de pa u~v~klingsh~elp tIl !Jern~ svart- laugets diplom for sin inn- ikke hva som var under opp- høre en slik objektiv vur-
mger, pa høyrøstet prosemitIsme, pa et evmdelig opp· sats. seiling. Men omsider gikk dering av forspillet til an
kok av gammel krigspropaganda fra den seirende parts Som så mange andre ble det nok opp et lys for de grepet på Norge, og det av 
propagandakjøkkener. Hauen også rammet av ledende statsmenn, da Eng- en dosent ved Universitetet. 

. urettsoppgjøret i 1945, bl. land senere satte frem krav Men når blir dette å lese i 
Og kan det bli en ungdom med store mål, med ordnet a. ble hans installasjonsrett om fri gjennommarsj for norske aviser og å høre i 

livsførsel, med vilje og disiplin av slikt? Naturligvis ikke. trukket tilbake og den be- sine styrker, for angivelig radio? Det har dessverre 
Det blir helst Røde-Rudier og Røde-Cohner, langhårede drift han hadde opparbeidet å hjelpe Finnland. vist seg å være vanskelig 
SFU'er og unge som flykter fra den bedrøvelige materia- gjennom 25 år ødelagt. Efter I mellomtiden hadde vi å få bukt med hetz-versjo
listiske verden over i et narkotisk drømmeland hvor det en lengere kamp fikk han hatt Altmark-affæren" hvor nen som har florert i efter

retten tilbake gjennom et Norge viste en temmelig krigstiden om forspillet til 
forlik i Agder lagmannsrett lunken holdning. Denne in- okkupasjon av Norge. Men 
i 1954 mot å frafalle erstat- diker te tydelig Norges stil- kanskje den nå står for fall? 

de savner fremdeles synes å eksistere. 

Men alt det gale en ser og leser om ungdommen det 
('r altså kanskje i virkeligheten sunnhetstegn. Det er tegn 
på at ungdommen sier et avgjort nei til, og holder på å 
befri seg fra den verden seierherrene i annen verdens
krig skapte, den nydemokratiske velferds- og pengever
den uten noe å tro på ut over slagordenes tomhet. Det 

ningskrav i anledning den ling i en eventuell konflikt, H. P. 
urettmessige inndragelse! og tyskerne forstod at faren 
Det var imidlertid da for for en engelsk Okkupasjon 
sent å få forretningen igang av Norge var stor. 
igjen og han har senere I begynnelsen av mars 

1940 var englenderne i ferd 
er en kamp som foregår i og om ungdommens sjel, og x..rVV"\.X.i'V'..J-V-<JUVV"\.X.i'V'..r<..J-'JUVI ft 

dessverre vil nok mangt et ungt liv bli ødelagt i denne 
'J' .............. - ........... - .............. - .. - .. - ..... - __ .-••• -. 

kamp, mangen en ungdom vli bli liggende igjen på slag-
marken. 

Det virkelig sunde og sterke vil imidlertid nok overleve, 
og vi tror det vil skape en ny verden, befriet for efter
krigstidens løgn og bedrag, men også for de sykdoms
symptomer som Idag kjennetegner ungdommen til plage 
både for den selv og for den eldre generasjon. Og i det 
sunde og sterke som da vil vokse frem og bære den nye 
verden tror vi at en vil finne igjen mange av de trekk 
som preget ungdommen i vårt gande NSUF: begeistring, 
offervilje, disiplin og tro på de store mål både for verden 
i sin alminnelighet og for det egne folk i særdeleshet. 

En slik prosess kan vi bare hilse med glede - ikke 
minst fordi en slik ungdom også vil skaffe dem som ble 

berøvet sin rett i oppløs
ningstiden efter annen ver
denskrig oppreisning. 

Vi tror på den fremtidens 
ungdom som vi håper vil 
stige opp som en fugl Fønix 
av ruinene som skapes idag. 
Og vi har medfølelse med 
og forståelse for de unge 
som kjemper mot en ødelagt 
verden både på meningsløse 
bardkader og i eget sinn og 
derfor viser symptomer vi 
ellers ikke liker. Men den 
må vokte seg vel for de fal
ske profeter, for de røde 
ulver i fåreklær. 

drevet installasjonsvirksom
het i mindre stil. 

Hauen er ellers en kar 
som ikke går på akkord med 
det han mener er rett og 
riktig. Han har gjennom alle 
år trofast sluttet opp om ar
beidet for å få revidert retts
oppgjøret og har vært en 
god venn og støtte både for 
Forbundet og for FOLK OG 
LAND. 

Vi sender ham på egne og 
på de mange kampfellers 
vegne vår beste hilsen. 

Tysklands gjenforening 
(Forts. f'4 side 2) 

men den ganske verdenspoli
tisk balanse forrykkes. Denne 
«politisk-æligåøse likevekten« 
er diet jo til syvende og sist 
.- så påstår herr Schauko
Wlitsch Bundestyl3kland 
sky/lider sin eksisten. Og 
skuUe man få 17 miHioner 
mennesker til i denne srtat -
17 milLioner som er over
veiende sosialistisk innstilt 
og dertil protestanter - ja, 
da ville :aldri tylSkerne kunne 
bLi lykkel:ige! For ikke å 
nevne herr Schaukowitsch! 

I. 
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FOR UNGDOMME:N 
I 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSKRIGEN 

Red.: Hallvard Il. Paatrehe 
For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian 

Men nye sjekter fødest der korp og død, gol 
og nye heimar reiser seg 411 gruset, 

og borni spring pd tun IIU og tinM-'" i sol 
og nye h;ørker syng sin song kring bNset, 

Vi hadde hørt adskillig For oss spilte det en for 
om Tyskland, Goethes, I utenforstående uforståelig 
Schillers og Emmanuel! viktig rolle å få noe å be
Kants hjemland, det TYSk-I stille utenfor de kjedelige 
land som hadde ord på seg I piggtrådsperringene. For da 
for å være Europas hjerte I kunne vi finne en avveks-

Nasjonalistene på fremmarsj. AP-Hellas. stri, vite;skap, men fremfor- nytt, Om aftenen var det å I rerar for den kvite rases når det p'jaldt kultur, indu- !ing bare i det å få se noe 

De skotske nasjonalister Det kongelige norske ar- sjølrnord. alt militærmakt. Vi mente slenge seg ned på de hårde 
har av mange blitt sett på beiderparti er øyensynlig Reis til Afrika, H. J. Ta å oppdage et og annet i vår I briskene i brakkehusene, 
som noen outsidere innen I ikke tilfreds med innsatsen med ,deg alle pe~ger dl! har, utrolige naivitet på veien hvor vi sov med klærne over 
britisk politikk. Franasjo- Hellas-komiteen hittil har og gl, deg ellers l a~~eld, for inn over grensen gjennom loss, Om dagen dro vi om
nalistisk hold har det blitt gjort, Derfor har Sentral- ~vartm.gene, for de lIKer Ikke de vakre landskaper og sen- kring i fangeloiren. Vi hadde 
krevd uavhengighet for styret bevilget kr. 10000 «til a a~bel(ll.e., . ere gjennom de mere triste ik!{e hatt noesomhelst arbei
Skottland, eget parlament kamp mot militærdiktaturet • Fn:m deg el negerjente, ,og industrisentra, Overalt la vi de siden vI kjørte ut fra 
og egen representasjon i FN. i Hellas». Pengene ~kal dis- ga Igan1,g med _ rotmanktI?tkt merke til orden og renslig- g'8l1tlemans-arbeidskompa-
Til li bl dl·S8 krav be ponere" aven komlte opp roserna mg, - svar - VI h t -t o ' I' l' '",,1- Nr 1 11'1 'klr f'klr ny g e . e - '" ,- _ rødt (blod). Men pass e og over al sa ":1 ,-ve K ec." n~,"c ~. ~. , el er l "e l >, 

traktet som prat aven ube- nevnt av LO's sekretariat, d t d 'kk de i den de borgere. Men hlSL og her VI noen kontakt med de 
tydelig minoritet. Men ved Det ser ut som våre bor- eg at bUl ~ et en f :1 k kunne vi obsarvere vec1 si- andre fangene i leirene, for 
supplerl-ngsvalg"'t l' Haml"l- gerll'ge sOS'l'all'ster l'kke har mege e ~:Jen e a rI mns e ." : . Il' , 1 k' h -' '-' su erta I den av stIllferdIge byer og a '3 leIrens )ra, Ke us var 
ton, Skottland, en av de brutt så definitivt med sin pp g Y'. landsbyer mange fane:eleire isolerte fra hverandre ved 
sterkeste Labour-kretser i mørkerøde fortid. Idag Edvard GJermund. omgitt av piggtrådsperrin- piggtråd. Og dagene gikk 
Storbritannia, erobret na- skulle det være tydelig for ger som fortalte oss at disse den ene efter den annen, like 
sjonalistene mandatet. La- enhver at Hellas for et år Idear som blir røyndom. lave brakkehusene var fan- triste og uten håp for frem-
bours maJ'oritet på 16000 siden sto på vippet til enten Underteikna er ein av dei l' tiden, Her som overalt i I f l ge eIre. 
stemmer forsvant og den å bli et kommunistisk dik- von leg mange unge som y - Vi var sikre på at vi skulle fangeleirene måtte de ny-
konservative kandidat fikk I tatur, eller at oberstene gjer interessert med i Ung- komme til en av disse fange- ankomne underkaste seg 
så få stemmer at han mistet f skulle overta roret inntil domsspalten i Folk og Land. leirene, hvorav vi hadde desinfeksjon av klær og bad. 
sitt depositum, så nasjona- forholdene hadde stabilisert Det tykkjest for meg som kunnet iaktta noen ganske Oppholdet varte en uke i 
listene sikret seg en betyde- seg. Utfallet har øyensyn- om det nasjonale organ i få. Men vi tvilte derimot på hver av disse leirene. Maten 
lig framgang. lig falt ikke bare AP, men Kierschowsgate treng nytt, hvorvidt vi ville kunne kom- var det jo så som så med. 

Kort før valget i Hamil- også andre venstreorien- friskt blod, me i arbeide utenfor pigg- I Rummelhoff var suppen 
ton, ved de siste kommune- terte organisasjoner tungt Grunnen til at eg skriv tråden. For efter alle de ikke så verst, Den inneholdt 
valg i Skottland, vant nasjo- for brystet. Sett på denne er denne: For ei tid sidan fangeleirene å dømme som tilstrekkelig med poteter, 
nalistene i alt 103 plasser i bakgrunn er sosialistenes vart det i Ungdomsspalten vi hadde kunnet iaktta un- ris og kjøtt - og dertil fikk 
kommunestyret. Dermed motvilje mot dagens Hellas lufta ein varsam tanke om der reisen, lot det til at de vi tildelt hver dag; 300 gr, 
har de skotske nasjonalister lett forståelig. at norske studentar treng hadde mer arbeidskraft eIm brød, 20 gr. margarin og et 
blitt en faktor innen britisk eit nytt, høgrenasjonalt po- der var' behov for. Ja, hva lite stykke pølse som pålegg. 
politikk som det ikke går Torsk fra Sovjet. litisk alternativ. Eg har visste vi egentlig. Vi disku- I begge leirene besto kjøk-
an å kimse av. Labour og Det virker noe underlig på lenge. vona at eit slikt stu- terte oss imellom om de for- kenpersonalet av russiske 
de konservative har truk- de fleste nordmenn når det dentlag ville bli røyndom, skjellige muligheter og en- krigsfanger. 
ket konsekvensene av dette blir importert saltet torsk og tenkte, at her kom da hver hadde sin bestemte 
og går nå på frierføtter til fra Sovjet, all den stund endeleg dette. Seinare har oppfatning. Men slik som vi 
nasjonalistene for å oppnå norske fiskere strider med ingenting hendt. Men eg kan så på det lot det til at mulig
støtte for sin politikk. avsetningsvansker. Men ikkje skjøne at dette bør hetene for arbeide var så å 

Skottene har lenge vært meldingen er en realitet. bli liggjande på tanke-sta- si utelukket. I tilfelle måtte 
seg sin nasjonale arv be- Det angjeldende eksport- ~iiet, Når ,e~n ser tilstan~en~ det forekomme på andre 
visst, men det er først i den firma vedgår at en last på l det polItlske studentlIv 1- arbeidsmarkeder enn akku
senere tid at nasjonalismen 4-500 tonn fisk er ventet ~a~, med e~n hylande~ nihi- rat i Tyskland. Og pussig 
har fått vind i seilene. Det fra Sovjet. Som unnskyld- hstlsk maOIst-flokk pa ven- nok gikk det slik også, For 
er heller ikke noe rart i at ning for bestillingen, anfø- s~re fløy, vel~erd.s-demokr~-I fra den dagen vi havnet i 
folket fra høylandet i nord rer firmaet at norsk torsk tlsk <:>ppgulp l l!udten og 1:,- fangeleirene i Rummelhoff 
vil fri seg fra englendernes ikke holder mål for dets for- berahst-dogmatlkk pa og Hammerstein fikk vi 
dominans, da de i lange ti- mål. «,høgre», fløy, kan det v~re aldri noe arbeide utenfor 
der nærmest har blitt be- Hvis dette er tilfelle, bør lIten, tVll ,om at sann nasJo- leirens område, men måtte 
traktet som en koloni, diri- de rette myndigheter sna- nal ldeahsme, formulert ut holde oss innenfor leir om
gert fra Whitehall rest mulig ta skritt til å frå aktuelle tilhøve, er ein rådet hvor vi nærmest drev 

Skottland er ikke det før- hjelpe en av våre hoved- vesentleg mangel. Dette siste dank 
ste land efter krigen hvor o k k (PorIJ. Iitl, 7) ___ . _________ _ næringsveier inn pa on ur-
nasjonale krefter har vist ransedyktig vei. Det er en 
seg å vokse frem. Det er skam for en gammel fiske
snart bare Norge som ikke rinasjon som Norge, og en 
har hatt evnen til å frem- falliterklæring for norske 
bringe en nasjonalistisk or- fiskere å importere fisk fra 
ganisasjon av noen størrel- andre land. 
sesorden. Det skulle ikke 
mangle på tradisjoner, og vi 
for vår del tror nasjonal
følelsen ligger der latent og 
bare venter på at noen rei
ser merket, så vil det edle 
i nasjonen vise seg ved stor 
oppslutning om fanen. 

Gullkorn_ 

«Black Power» 
Om H. J, Oslo, ifølge sitt 

inserat i «Folk og Land», 
nr, 9 er kvit eller svart, er 
ikke så godt å forstå, Er 
vedkommende svart kan en, 
på en måte forstå at han vill 
ha våpen i hensikt å utrydde 
de kvite i Sør-Afrika, Der
etter må jo turen komme til 

Preussische Wahlspruch. de kvite i Amerika og end-
«Viel leisten,wenig hervortreten, videre i Europa. Det synes 
mehr sein als scheinen», I som om H. J. er tilhenger 

General von Schlieffen, av «Black Power», og aspi-

Foikens! Hvor lenge skal vi la oss umyndiggjøre av forkalkede lærere 
og kritikkløst godta at to ganger to er fire? (Eremer Nachrichten) , 

I Hammersteinleiren deri
mot var det aldri en kjøtt
bit å øyne i suppen, Under
tiden var det ikke poteter 
engang. Kokkene og politsa
en hadde simpelthen stjå
let for egen selvforsyning 
det meste av matvarepro
duktene som var blitt dem 
utlevert av tyskerne forat de 
skulle kunne lage mat til 
fangene, Både kokker og 
fangepolitsaer så derfor 
fete og runde ut som vel
gjødde griser. Og de så 
sterke og friske ut som en 
russisk bjørn, 

I sannhet var situasjonen 
den samme likegyldig hvor 
vi havnet. Og som oftest ble 
de stjålne matvarer, som 
kjøtt, margarin, poteter etc. 
stekt og fortæret av disse 
kokkene og fangepolitsaer i 
brakkene, mens de andre 
fanger måtte se på og nøye 
seg med bare matlukten. 
Visstnok var ikke alle rus
sere tyver slik I som disse 
drevne kokker i leirene. Jeg 
vil nødig bli missforstått. 
Men allikevel, disse grusom
me, russiske fangepolitsaer 
var våre værste plageånder. 
De var blitt engasjert av 
tyskerne for å passe på 

(Fortl. side 5) 
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Stort fransk angrep på «the estahlishments» Lønn til studente.· ! 
For FOLK og LAND fra en spes i al korrespondent i London. FJRMAND treffer spikeren på hodet. 

Det delte Europa. 

strial societis» (fremskred
ne industrielle samfunn) -
deler aven annen verden 
halvveis mellom sivilisasjo
nen til de teknologisk frem
skredne folk og den til til
bakeliggende land.» 

Det er Servan-Sehreibers 
tro at de teknologiske frem
skritt som er gjort av den 
amerikanske industri er re
sultatet av et administra
sjonstalent som skriver seg 
fra den overveldende frem
gang Amerika har hatt på 
utdannelsesområdet. «Ame
rika nyder i dette øyeblikk 
fordelen av den mest lønn
somme av alle investeringer 
- til opplæringen av men
nesker.» 

I denne vitale del av bok
en finner man følgende be
merkninger: 

«Den berømte «teknolog

Det er desverre ikke altfor ofte' vi er istand til å uttrykke vår 

enighet med FARMAND - bortsett da fra på visse spesielle områder. 

Men når vi er enige, så er vi det ofte også til gagns. Således synes 

vi bladets artikkel «Lønn til studenter!» i nr. 20 treffer midt i blinken. 

Vi tar oss den frihet å gjengi den i sin helhet med et «høyt hurra»: 

FL1HMAND gjengir også denne karrikaturen fra «Playboy». Under

skriften er: «After the sit-in, how about a lie-in at my place?» 

iske klØft» som vokser mel- Før i tiden kom studen- funksjoner. Formålet er ikke 
lom Europa og Amerika tene fra vestkanten og følte å gjøre studerende .ungdom 
skyldes først og fremst den seg priviligerte. Idag kom- til «kulturpersonllghe.ter». 
slette høyere utdannelse i mer studentene fra Grtiner- Deres «SOSIale funkSJon», 
Europa - -» løkka og mener de yder sam- kan man si, ~r å bli. eere-

Og videre: «Denne tekno- funnet en tjeneste som de bralefagarb~Idere~ hJerne-
logiske kløft, administra- bør ha betaling for. mennesker, Ikke andsmen-
sjonskløften, kan bare an- Slik oppfatter iallfall vi nesker. o • 

gripes fra roten av, utdan- Studentersamfunnets ny- Hvorfor skulle sa Ikke 
Kraftig og uventet støtte Forfatteren argumenterer: nelsen - - Europa er valgte formann Tore Linne disse lønnes, på samme 

får Ralph Hewins for det «Hvis Europa skulle gi av- svakt, meget svakt når det Eriksen (som e~ fra Grtiner- måte som læregutter? Sam
han hevder i sin artikkel- kall på organisasjonstalen- gjelder utdannelsen. Denne løkka) da han (11/5) uttalte funnet har behov for dem; 
serie nylig i FOLK OQb.ANl) tet, den oppfinsomhet som svakhet er iferd med å seg i ~t intervju med Elsa samfunnet må derfor re
(30. 3..::....20~ 4. og 4.5.), som karakteriserer store ameri- bremse dets utvikling - - Askeland (og Pedro) i «VG»: kruttere dem. Det kan gjø
befattet seg med forfallet kanske foretagender, ville Hvis Europa ønsker å redu- « __ Studier er ingen for- res på den samme måte som 
som karakteriserte det bri- Europas tilbakeliggenhet sere den teknologiske kløft I beredelse til samfunnet, det er f. eks. Forsvaret idag skaf
tiske «establishment» og bare bli opprettholdt og som skiller det fra den ame- en del av samfunnets virksom- fer seg personell på - ved 
«det offisielle Norge» og de øket - - I løpet av 15 års rikanske verden, må det før het _ det er vår vare vi selger, å rekruttere ungdom, gi 
lærdommer en bør høste av tid kunne den tredje indu- noe annet forbedre den al- en type på like fot med alle dem utdannelse, mat og 
det i begge land - spesielt strielIe stormakt efter USA minnelige utdannelse både andre varer. Og den skal betales losji, mot en kontraktrnessig 
i forbindelse med frigivelse og USSR (Sovjet) meget kvantitativt og kvalitativt.» for, i studietiden.» forpliktelse til en viss tje
av informasjoner som ville godt bli, ikke Europa, men Dette vil si at det må gis Et interessant synspunkt, nestetid. 
tillate en sundere offentlig amerikansk industri i Euro- bedre informasjon til flere synes vi, velsignet fritt for Å betale dagens studenter 
opinion å danne seg og så- pa - - Vi må endre vårt folk hvis slike nasjoner som all sentimentalt snakk om lønn vil neppe bli dyrere (i 
ledes skaffe en sund basis utdannelsessystem, vårt Britannia og Norge skal «akademisk utdannelse», forhold til resultatet), enn 
for å møte de veldige foran~ I sk8:ttesy~tem~ ~ele vår indu- kunne følge med i de hur- «intellektuell arbeidskraft», den nuværende ordning som 
dringer som baner seg vel. stnelle mnstIllmg.» tig skiftende tider og holde lOg «ånds-arbeide». i praksis fører til adskillig 
over hele verden. ' Han fortsetter: «Hvis den seg'i forgrunnen av sivpi- Hvilket er reali:stisk. Da- sløsing med ressursene. (Og 

Denne støtte finnes i en europeiske fiasko innen den sasjonen _ som Hewms gens studenter er Ikke «aka- bedre blir den jo ikke hvis 
ny bok --:- betegnet som elektroniske sektor skulle hevdet. demikere» eller «intellektu- behovsprøvningen for stu-
«årets mest betydningsfulle bli bekreftet, ville Europa Ja Servan-Schreiber bru- elle» i den tradisjonelle, litt die lån skal opphøre.) 
europeiske publikasjon», og risikere. ut ~ra denne e?kle ker ~esten ordene fra Hew- støvet opphøyde betydning Men lønn betinger visse 
som har vakt stor opp merk- kjennsgJermng, og det l 1Ø-, insartiklene når han skri- av ordet. motydelser _ også fra de 
somhet på begge sider av pet aven generasjon, å opp- ver: «Det nuværende euro- Storpartens av dagens læreguttene på Universitetet. 
Atlanterhavet. Den har tit- høre å være en sone med I peiske establishment er to- studenter har til oppgave å Ungdommen vil måtte kvali
len «Le Defi Amerieain» «advanced c.iv.il.isat~on)} talt uskikket for det nye dekke samfunnets behov for fisere seg til sin studielønn, 
(Den amerikanske utford- (fremskreden sIvIllsasJon) samfunn som holder på å spesialister, for folk med gjennom nitide prøver både 
ring) og er skrevet av Jean- - - Med den nuværende ta form _ - Dagens euro- den hjernekapasitet og den av deres evne-utstyr og 
Jaques Servan-Schreiber, ut-, tendens vil de sa~funn s.om peiske samfunn er inne- kunnskapsmengde som den deres innsatsvilje. Kvali
giver av den franske uke-! i år 20~0 er (<I~ost-mdustnal» stengte og lagdelte, utvik- moderne verden trenger til teten av læreguttenes inn
publikasjon «Expr~ss)}. I (efter-mdustnelle) være lingen mot et samfunn med sine mange kompliserte sats vil måtte kontrolleres 
løpet av de første fIre uker USA, Japan, Canada og Sve- massekonsumjigger utenfor ved kontinuerlige eksame-
da den bare fantes i fransk rige. Vestlige land vil (~are) begripelsen til det europe- ner, kvantiteten ved et mi-
utgave, ble det solgt 159 000 være - - «advanced mdu- iske establishment som for nimum antall studie-timer 
eksemplarer - en alle tid- øyeblikket er ute' av stand verifisert f. eks. ved time-
ers fransk rekord for bøker til å mobilisere de nødven- stempling, som er vanlig i 
av denne art. dige resurser for sann euro- bedrifter. Og efter endt ek-

Sovjetsoldat 
(ForIJ. fra Jide 4) 

fangenes oppførsel og tok 
seg derfor friheter til å slå 
til fangene for den minste 
bagatell, når det falt dem 
inn. 

peisk utvikling.» samen, en kontraktsmessig 
Han slutter med å si at ~,\ tjenestetid på fra 10-15 år, 

«de nuværende politiske \! _ , alt efter utdannelsens leng-
ledere har ikke forstått at ~') de og kostbarhet. Tjeneste-
sosial rettferd i en vekst- .~ /' tid på lavlønnsregulativ, 
orientert økonomi er den selvfølgelig, eftersom sam-
nødvendige forutsetning for I funnet jo må ha noe tilbake 
industriell dynamisme» og av de penger det ofrer for 
anbefaler «den systematiske I å skaffe det kvalifiserte per-

(FortJ. Jid, 8) (PortJ. JN/, 8) 
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Da Norge ble reddet - -- Det eneste alternativ til 
frigjøring av Norge ek
silregjeringen i London 
hadde var krigen med de 
forferdelige blodige følger 
denne ville ha fått på 
norsk jord.» 

utelukkende av norske 
tropper, eftersom øremer
kede britiske tropper had
de måttet sendes til kon
tinentet i løpet av høsten 
og vinteren. Alt i alt var 
det nu omkring 28 000 
nordmenn i de væpnede 
styrker, av hvilke «poli
titroppene» i Sverige ut
gjorde halvparten og bri
gaden i Skottland tellet 
4000 mann. Marinen kunne 
mønstre 8 000 mann og 
52 skip, og de fem squa
droner av den norske 
styrke hadde ialt 2600 
mann og omkring 80 fly 
av forskjellige slag. I til
legg til dette tellet «Hjem
mestyrkene» til den nor
ske motstandsbevegelse 
40 000 mann, de fleste av 
dem vel trenet og væpnet. 
Mot dette tellet imidlertid 
de tyske styrker i Norge 
ialt omkring 350-400 000 
mann.» 

(Forts. fra side 1.) 
ranterer for hæren, like 
ledes for orden i landet, 
det er hittil ikke tegn til 
landgang - altså kom De 
herr storadmiral, så sten
ger vi flaskehalsen og 
kjemper krigens siste an-
stendige slag». Grev 
Schwerin-Krosigk som 
var utsett til utenriksmi
nister i den nye regjering, 
spurte tørt: «Und wozu, 
Herr General?» 

For Norge møtte Ter
boven og general Bohme. 
Terboven synes ikke å ha 
uttalt seg, han fulgte for
handlingene «kalt und mi
tunter teilnamslos.» 

Politisk ventet de fleste 
i Norge Tysklands sam
menbrudd og snart slutt 
på krigen, derfor var det 
liten utsikt til oppstand 
i siste øyeblikk. 

Militært var landet godt 
sikret for lang tid, Boh
me var overbevist om 
hærens motstandskraft. 
Landet var lett å forsvare, 
dette talt for en «helte
modig motstand.» Men 
Donitz onsket også her 
kapitulasjon uten kamp.» 

Så vidt dr. Scharffenberg, 
Sverre Hartmann, som tyde
ligvis bygger på samme kilde 
som Scharffenberg, gir en 
noe annen fremstilling av 
blant annet general Bohmes 
standpunkt, men gir ellers 
i sin bok «Kritiske faser i 
Norges historie under annen 
verdenskrig» interessante 
supplerende opplysninger 
om begivenheter som gikk 
forut for møtet i Flensburg 
hvor den avgjørelse ble truf
fet som både Bohme og Ter
boven bøyet seg for. 

Han forteller således på 
side 198: 

«Den 15. mars hadde 
rikskommissæren innbudt 
generaloberst Bøhme og 
general admiral Cilifax og 
andre sjefer innen Wehr
macht til en konferanse. 
Terboven forela dem en 
desperat plan: Hitler, 
Himmler, Bormann, Goeb
bels og andre ledende tys
kere skulle ta opphold i 
Norge. Og han spurte her
rene om troppenes fort
satte lojalitet mot det tys
ke riksstyre kunne ansees 
sikret, også i tilfelle av et 
tysk militært sammen
brudd på kontinentet. 
Både Bohme og Ciliax 
skulle (?) ha svart nega
tivt: De var ute av stand 
til å overta noen garanti 
i den retning. Admiral 
Norwegen oppfordret 
rikskommissæren til å bi
dra :til en rolig avvikling 
og sørge for evakuering av 
Norge når kapitulasjonen 
var et faktum. Terboven 
var steil og sa nei: Efter 
ordre fra «der Ftihrer» vil-

le han sette alt inn på å få I interesse å bevare et best 
tyskerne i Norge til å slåss I mulig forhold til okkupa.
til siste mann. Ved siden sjonsmakten når landet HU 

av Wehrmachts store st yr- engang var besatt, så var 
ker hadde han SS-organi- storparten av dem ingen
sasjonen, Todt og politi- lund rede til å delta i en 
tropper til rådighet.» krig på norsk jord på tysk 
Hva var det så som hadde side under forhold som 

skjedd i mellomtiden og måtte få borgerkrigens ka
som fikk Terboven til å la rakter. Det var jo nettopp 
alle planer om kamp falle? for å unngå noe slikt og 
Riktignok var Hitler død, spare norske liv og norske 
men Hartmann beretter jo verdier en hadde tatt stand
på side 195 om SS-sjefen punkt som en gjorde. 
Heinrich Himmler at En var derfor innen par-

«han følte seg overbe- tiet sterkt interessert i Quis
vist om at Danmark og lings syn på den fremtidige 
Norge burde utnyttes som utvikling. Sigurd Mytting, 
håndpant. De måtte der- som dengang var ordfører l 
for ikke inngå i en tysk i Ringebu forteller om dette 
kapitulasjon - ihvertfall i en artikkel i FOLK OG 
ikke i første omgang - ._- LAND 8. mars 1958 bl. a.: 

Det var flere som alvor- «Da det tyske militære 
lig overveiet å reise med nederlag nærmet seg i de 
regjering og overkom- første månedene av 1945, 
mando til Norge, Dan- ble tanken om hvordan 
mark eller protektoratet Norge skulle unngå igjen 
for å fortsette krigen der- å bli krigsskueplass, sta
fra. Særlig Norge hadde dig mere påtrengende. 
vært på tale, ikke bare for- Det var klart for mange 
di utrustningen og alle etter den tyske okkupa
forsyninger var i orden, sjons inntreden i 1940 at 
men også fordi forsvars- regjeringen Nygaards
mulighetene var særdeles vold ved å prisgi Norges 
gode.» nøytralitet til fordel for 
Det er klart at under disse den ene krigførende part, I 

forhold med de i sannhet og til slutt rømme landet, 
dystre og usikre fremtIds- derved avs kar seg selv en
muligheter var stemningen hver mulighet for å kunne 
i Norge meget nervøs, og Øve noen som helst inn
ikke minst naturligvis på flyteise på et eventuelt 
NS-hold. For selv om de fremtidig fredelig opphør 
hadde funnet det i landets av den tyske okkupasjon. 

Vi skyter her inn at Lon
donregjeringen som kjent i 
sluttfasen gjorde store an
strengelser for å få Sverige 
til å gå til aksjon mot de 
tyske tropper i Norge. Var 
så skjedd ville naturligvis 
Wehrmacht i Norge ikke ha 
kapitulert fredelig. Mytting 
fortsetter: 

«Okkupasj onsmaktens 
stillingtagen var klarlagt 
av Reichskommissar Ter
bovens tale i februar 
1945, hvor det blir sagt: 
«Festningen Norge skal 
holdes til siste mann.» 
Dette standpunkt ble for
fektet av de tysk-kontrol
lerte aviser, og av enkelte 
Nasjonal Samlings tillits-
menn. Det bør vel her i sann-

Det var i disse ukene hetens navn tilføyes at de 
som fulgte, hos den al- 14 000 mann «polititropper» 
minnelige befolkning en i Sverige, slik vi senere had
stadig frykt for at det de anledning til å se dem i 
igjen skulle komme til virksomhet bl. a. i konsen
krig i landet. Ordfører i trasjonsleiren på Ilebu, var 
Lom, Gudbrandsdalen, av ytterst tvilsom militær 
herr Pål O. Aukrust fant kvalitet, at de norske sol-
kanskje det mest korrekte dater i Skottland vel neppe 
uttrykk for folkets opp- var stort bedre skal en døm
fatning med ordene: me efter det som berettes 
«Hele landet. står i den I om dem, og at de var uten 
største sp~ru:mg o~er d~n enhver kamperfaring, at 
ordre QUIslmg VII gl.» marinen ikke eiet ett eneste 
Den s~terte uttalelse fre~-I skip av de 52 som nevnes, 
kom l et møte 18. aprIl. slik Hambro avslørte det i 
D~tt~ møte fant sted i Stortinget senere, og at de 
GJøVIk by under Oppland 40000 mann i «Hjemmestyr
fylkestings ordinære sam- kene» - bortsett fra en 
menkomst år 1945 om liten kjerne av profesjonelle 
kvelden nevnte dato. sabotører og agenter i bri-

Undertegnede og en tisk og russisk tjeneste jo 
gruppe av fylkets ordfø- var av den art at «Kretsen» 
rere diskuterte situasjo- i sin tid betegnet den «krig» 
nen og eventuelle stan- de eventuelt kunne føre som 
punkt til de alternativer et «barnekorstog» mot de 
som måtte forutsees å kamptrenede tyske tropper. 
mel?-e seg.. På den annen side dispo-

VI var alle emge om at nerte jo Quisling hvis det 
i t~lfelle d~t igjen kom til først ble tale om ~n borger
krIgshandlmger mot de kriglignende tilstand i N or
tyske tropper som sto i ge i forbindelse med utle
lan?-et, .kuru:e vi ikke del- veringen av landet til nye 
t~ l krIgførmge~ på tysk okkupanter, ikke ub etyde
SIde. Det ble VIdere be- lige styrker som alle var vel 
stemt at ordfører Pål O. så godt trenet som de foran 
Aukrust straks skulle nevnte og som for iallfall 
reise til Oslo og søke fore- 4-5 000 manns vedkom
trede for ministerpresi- mende bestod av kamper
denten, og meddele ham farne elitesoldater fra øst
våre synspunkter. Alle- fronten. 
rede samme kveld ble de Vi tror dette gir et ganske 
fleste av Oppland fylkes godt bilde av situasjonen på 
ordføre:r.:e kjent med dette. vårparten 1945 og bakgrun-

Da Pal O. Aukrust 19. nen for henvendelser til 
eller 20. april hadde med- Quisling av den art som 
delt Vidkun Quisling det Aukrust gjorde på vegne av 
passer!e, s,varte h.an: «Det ordførerne i Oppland i april 
er ogsa mm menmg.» 1945. 
Om situasjonen har «det Når det gjelder Quislings 

offisielle Norge» dette å si innstilling, så har vi ennu 
i «motboken» til Hewins' I et vitneprov om hvorledes 
Quislingbiografi, «Norway l" han så på situasjonen. 
and the Second World War» I Harald Franldin Knudsen 
(side 118): skriver i sin bok «l was 

«De styrker som da var Quisling's Secretary» på 
disponible for den utpekte side 159-160: 

NS-plakat fra slutten av okkupasjonstiden. 
allierte sjef for befrielsen «Jeg erindrer levende 
av Norge bestod nesten siste gang jeg besøkte 
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LØRDAG 15. JUNI 1968 FOLK OG LAND 

• • • 
For ungdommen -

Svart apartheid 
(Forts. fra side 1.) som fikk selvstendighet 

(For/s. fra side 4) I Trass i at denne påstan-
vil eg gjerne understreke, den er blitt fremholdt som 
vi bør ikkje kjenne oss for I selveste Sannheten i snart 
sterkt bundne av gamal-na- 25 år, later det imidlertid 
sjonale synsmåter og dog- til at den virkelige sam
mar. På den andre sida bør menhengen allikevel går 
vi heller ikkje vera så redd opp for folket. Ikke minst 
arven frå fortidi at vi blir i USA selv, hvor der i 1967 
flaksande i lause luft i. ble solgt 17 000 eksemplarer 

Kanskje blir det ikke no- av Hitlers «Mein Kampf». 
kon imponerande stor flokk Sannheten er at Vestens 
som vil gå inn for eit. stu- frihet hviler på hundretuse
dentlag tufta på nas~o!l.al ner falne, tyske soldater i 
grunn .. Men s~or aktiVItet den Annen Verdenskrig. Sol
har melr enn em g~:mg voge dater, hvis innsats hindret 
o:pp manglande tll~lutnad. det røde sovjet i å besette 
~lfor: Ta opp a~be~det for ikke bare Vest-Europa, men 
elt nytt a~t~rnatIv. l nor~k også det amerikanske kon
studentpolItlkk, elt nasJo- tinent Denne politikk ble 
nalt alternativ~ den gang understøttet for 

øystem svenske. fullt av de daværende po-

Æres den som æres bør. 
Under kong Olavs ameri

kabesøk er det atter blitt 
gjentatt at vi (her i Norge 
og i Europa) skylder USA 
alt. Det er amerikanerne vi 
kan takke for at vi fikk fri
heten tilbake, og at vi nu 
kan tale og skrive våre «me
ninger». 

tentater i USA, enten de selv 
var klar over hva de gjorde 
eller ikke. 

Når Amerika og. Rest-Eu
ropa ennu en gang har an
ledning til å trekke blankt 
for å forsvare seg, så skyl
des det ingenlunde ameri
kanerne, men det spesielle 
fenomen at lykken har vært 
bedre enn forstanden. 

Her var stedet hvor rhode- kunne forbli britiske bor
sierne og sør-afrikanerne gere hvis de ønsket det. Da 
kunne finne beviset for at de India ble uavhengig kunne 
ikke hadde noe å frykte ved inderne i den britiske kron
å overlate herredømmet i koloni Kenya forbli briter. 
sine land til de svarte mas- Da Kenya selv ble uavhengig 
ser. Her var et lykkelig land, lot man den mulighet stå 
raseintegrasjonens nye åpen for dem å forbli «bri
Eden, nesten et paradis, ter». Briter med brun hud
hvor et annerledes farget farge som neppe hadde noe 
mindretall kunne blomstre felles med England. Det var 
og utvikle seg under velvillig et skritt som samtidig med 
beskyttelse av det svarte at det svarte til den «frem
flertall. Tragedien fra feb- skrittsvennlige» ideologi 
ruar 1968 har slått denne hvorefter man storsinnet
myte istykker. Den har «liberal» satte seg ut over 
åpenbart at selv i et av de raseforskjeller, samtidig lis
mest måteholdne av alle tig spekulerte i at disse gode 
svarte land - og det er «briter» med brun hud ville 
Kenya utvilsomt - tåler den forbli hvor de var under be
svarte rasefanatisme ingen skytteise av det britiske 
mindretall. Mens man i Ves- pass, og spesielt på det øko
ten kritiserer Sør-Afrikas nomiske område ville frem
hvite apartheid, har hittil stille en forlenget arm for 
ingen villet se det svarte britisk innflytelse. 
apartheid som feirer sine Den britiske spekulasjon 
triumfer i det svarte Afrika. har mislykkes totalt. Britene 
Læren til det hvite apartheid overså at de svarte masser 
sier at forskjellige raser skal og de svarte politikere ikke 
utvikle seg adskilt fra hver- trodde på raseintegrasjon 
andre men parallelt til øko- og rasetoleranse, men heller 
nomisk velstand og politisk I på svart apartheid. De brune 
selvforvaltning, hvorved de indere er dem enda mere 

J. hvite beholder kontrollen forhatt som rase enn de 
over landets nøkkelstillinger hvite. Indernes stilling for
og utformingen av dets verret seg fra år til år. I 

~.,...,..."..,...,. .... .....,...,..,. ..... ..,......"......,...,..,......,..~.,...,.~....,.###.,..,.#'.,..,.". 
fremtid, fordi de vet at i I begynnelsen av 1968 innfør-

__ ham,LQuisling)- bare få 
måneder før kapitulasjo
nen. Det var nu tydelig for 
alle å se at Tyskland 
kjempet ved siste grøft. 
Noe håp om fred eller et 
kompromiss forekom meg 
høyst usannsynlig, og jeg 
ble alarmert ved tanken 
på hva en opphisset masse 
kunne bli oppmuntret til 
å gøre mot Quisling når 
det endelige sammen
brudd kom. Han smilte 
imidlertid bare av min 
frykt og sa: 

«Jeg skal forbli sittende 
hvor jeg nu sitter. Et poli
tisk vacuum ville være det 
verste som kunne hende. 
l alle tilfeller har jeg til
fredsstillelsen av å ha 
styrt N orge like lenge 
som Olav Trygvason og 
på ingen måte dårligere 
alt tatt i betraktning. For
såvidt meg angår skal jeg 
overleve landet i like god 
stand til dets fremtidige 
styrere, forutsatt at det 
ikke blir russerne. For 
mot dem vil jeg mobili
sere alle dem som er i 
stand til å bære våpen, 
uansett konsekvensene.» 

motsatt fall ville alt bryte te Kenyas svarte regjering 
sikte på å skape et makt- sammen. Det svarte apart- dødsstraff. En lov forbyr fra 
sentrum i Norge som ville heid sier at ved siden av den 1. april alle ikke-statsbor
hindre en slik utvikling. svarte rase skal ingen andre gere å drive en butikk eller 
Hans tanke var at de tyske ha plass eller livsrett. et verksted utenfor seks by
tropper i Norge skulle stille I mange stater, som i Kon- deler. Tusener på tusener av 
seg under hans kommando, go, er dette så konsekvent indere spredt over hele lan
hvorefter han med denne gjennomført, at folk av an- det mister sin eksistens. En 
makt i ryggen skulle kunne nen rase, i Kongo de hvite, annen lov bestemmer at alle 
drive virkelige forhandlin- ganske enkelt fysisk ryddes I ikke-statsborgere må søke 
ger om Norges fremtidige av veien. I Øst-Afrika blir om ny arbeidstillatelse -
stilling. Vi skal ikke komme det største rasemessige min- og i praksis har det vist seg 
nærmere inn på den side dretall, inderne jaget fra sin at indere blir nektet slik til
av saken og Quislings for- eksistens og ut av landet. lateise. Det indiske mindre
søk på å fremme disse pla- Da Kenya ble uavhengig tall fører nu en pariatil.væ
ner her. Men vi skal i en bodde det 185000 indere reIse. Truet, puffet omkrmg, 
fortsettelse av denne frem- der. De dannet landets øko- fornærmet, er de tvungne til 
stilling i neste nummer be- nomiske infrastruktur. In- stadig å be om nåde hos den 
handle en side av hendelsene diske embetsmenn, indiske svarte herrerase, små svarte 
efter Aukrusts samtale med kjøpmenn, indiske håndver- tjeneste!nenn som er bl~tt 
Quisling, som hittil ikke har kere og fagarbeidere hadde allmektlge h~rrer ove~ m-I 
vært belyst og som vi mener hjulpet britene med å gjøre dernes fremtld. De ma ut 
har medvirket til at de ka- Kenya til et moderne land. med høye bestikkelsessum
tastrofale planer Terboven Utvilsomt har de indiske mer og til og med tilby sine 
hadde om en siste kamp i handlende - intet eksempel hustruers gunst til de mek-
«Festung Norwegen» ble på kjøpmannsærlighet tige. 
droppet. lenge bedradd og utnyttet Kenyas europeere, 40 000 

For en ting er hva Aukrust de primitive afrikanere. På i tallet er hittil blitt skånet, 
Franklin Knudsen og andre den annen side gav imidler- skjønt også de må søke om 
privat hørte av Quisling. En tid inderne mange afrika- arbeidstillatelse. De får den 
annen sak var hvorledes en ne re arbeid og brød som ar- nokså lettvint, for Kenya 
skulle kunne orientere alle beidere og tjenere. Ved uav- trenger fremdeles godt vær 
de tvilrådige NS-folk om si~ hengigheten ble 40000 in- i Europa. Likevel frykter 
tuasjonen og den holdning dere, som selv i likhet med allerede reiseselskaper og 
de skulle innta - så å si sine foreldre var født i lan- flyselskaper for at deres 
bak ryggen på Terboven og det, automatisk ikke-stats- hvite fagfolk kan få vanske
de tyskecensurinstanser.For borgere. Omkring 30000 an- ligheter. Og for de hvite blir 

Og denne Quislings frykt ikke å snakke om å gjøre dre søkte om statsborger- livet vanskeliggjort ved in
for at Sovjetsamveldet ville det begripelig for Terboven skap, men bare en del har dernes flukt. Det finnes 
komme til å ta hånd om at han ikke kunne regne hittil fått innvilget det. Det knapt afrikanere som er 
Norge i det kaos han fryktet med annet en rene despera- store flertall benytter seg av istand til å erstatte inderne. 
for ville oppstå, ledet han til dos innen NS i en menings- en britisk lovbestemmelse Det daglige liv blir vanskelig 
også å arbeide med planer løs sluttkamp som ville lage ifølge hvilken de kunne be- for moderne mennesker i 
som idag kanskje kan synes en ruin ut av Norge. holde det fulle britiske stats- Kenya. Telefonnettet bryter 
f. antastiske. Vi tenker på I Men hvorledes dette ble borgerskap. England hadde sammen, å skaffe seg tele
hans kontakt med Wehr- løst skal vi komme inn på I forutsett at engelske bor-I fonforbindelse er et pro
machtsjefer i Norge med i neste nummer. gere som bodde i en koloni blem i Nairobi. Den som rei-

SIDE 7 

ser gjennom landet finner 
ikke, lenger som før alle 
slags varer i indiske forret
ninger. Forretningslivet har 
stagnert. Men det avholder 
ikke de svarte herrer fra 
hensynsløst å fortsette sin 
politikk med det svarte 
apartheid. Samtidig deltok 
de i truselen om boikott av 
de olympiske leker hvis Sør
Afrika fikk delta! Forkjem
perne for det svarte apart
heid, som ødelegger livsret
ten til rasemindretallet, skri
ker hØyt opp mot det hvite 
apartheids stat, som gir alle 
raser adskilte livssjanser. 
Og det finnes fremdeles folk 
i Vesten som tar disse pro
testskrik alvorlig! 

EFTERLYSNING 

Alf Andresen, 
Kristiansand, Norge 

Boende i Sverige tills efter 
kriget, då han återvande til 
N orge. Har sedan varit som 

uppslukad av jorden. 
Tacksam for ett livstecken. 

(Garna genom denna ut· 
markta tidning!) 

SVENSKA VANNER 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 
Hans/unsgt. 2 

Tlf. 4475 H 

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

Møtetid kl. 19,30, 

Månadsbladet 
FRIHUG 

Upolitisk og romsynt or
gan for sunn og nasjonal kul
tur, med al'tiklar om helse
og samfundsispørsmål, spa
nande fylgjetongar, dikt m.m. 
Fritt ordskifte om dei mest 
ulike emne: - Arspris kr. 
25,-. Postgiro for bladpengar 
80821. Prøvenr. mot kr. 2,50 
i frim. 

Utgjevar: Erling Seim, 
Kinn 

ANNELIESE PAROW 

TANNINNSETNING 

Trondheim 
Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade

moen kirke - Voldsminde 
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SIDE 8 

Stort fransk 
(Forts. fra side 5.) 

forbedring av alle fornuf
tens instrumenter, ikke bare 
innen vitenskapen, men også 
innenfor området organisa
sjon og administrasjon hvor 
europeerne er vant til å la 
det irrasjonelle styre.» 

Norske lesere av «Den 
amerikanske utfordring» vil 
notere seg gjentagelsen av 
slike betraktninger som «ut
dannelsessystemet», «hele 
vår internasjonale innstil
ling», «vårt innestengte esta
blishment», «sosial rettferd» 
og «instrumenter for for
nuften». 

Det er nettopp disse saker 
Hewins' artikler berørte vis 
a vis «det offisielle» Britan
nia og Norge og den nu
værende sykdom i begge 
land. 

En nyttig start henimot 
dette å hindre at Norge skal 
bli en annenklasses nasjon 
i løpet aven generasjon ville 
det være å skrive landets 
historie objektivt. Dette 
ville fri en sjettedel av be
folkningen fra den selvmot
sigende og juridisk ukjente 
«forbrytelse» av «landssvik» 
og sette en gjenforenet na
sjon istand til å finne sin 
historiske identitet, gjen
vinne balansen og holde tritt 
med resten av Skandinavia. 

Dette er en sak det haster 
med og kan ikke overlates 
til neste voksne generasjon 
når de «impliserte» over
levende fra annen verdens
krig er bekvemt døde. Det er 
en oppgave for den oppvok
sende generasjon i Norge å 
kreve «den systematiske for
bedring av alle fornuftens 
instrumenter» N U - før 
det er for sent. 

«Det er alltid senere enn 
man tror.» Lip. 

Lønn til 
(Forts. fra side 5.) 

sonell den har behov for. 
Og av rettferdighets-hensyn 
- eftersom det vil være 
ikke-studerende ungdoms 
skatter som betaler lønn til 
de studerende. 

Hvorvidt dette egentlig 
var hva Linne Eriksen men
te, tør vi ikke si. Men han 
har ihvertfall tatt klart parti 
i den nu velkjente strid om 
hva slags utdannelse det 
moderne samfunn skal gi 
sine unge. 

Kanskje er det akadem
iske ideal avlegs. Kanskje 
kan ikke samfunnets behov 
for cerebrale fagarbeidere 
dekkes av det klassiske Uni-
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ERDEN 
Paal Berg er død. 

Paal Berg er død 95 år 
gammel. Han var mannen 
som sto bak opprettelsen av 
administrasjonsrådet og 
dermed slo bena unnav en
hver mulighet til å bevare 
Norges suverenitet i samme 
utstrekning som Danmark 
beholdt sin. Han var man
nen som i en kringkastings
tale i den forbindelse takket 
Quisling og roste hans fed
relandssinn. Men han er og
så mannen som efter å ha 
sittet forholdsvis trygt i 
bakgrunnen som hjemme
frontleder, mens de unge på 
hans bud ofret livet i en 
folkerettstridig innsats, som 
høyesterettsjustitiarius be
kreftet dødsdommen over 
Quisling. Det falt ham ikke 
inn at han efter sin kring
kastingstale i 1940 hvori han 
priste tiltalte burde ha veket 
sete som inhabil. Heller ikke 
at han som hjemmefrontens 
leder og Quislings politiske 
motstander gjennom stør
stedelen av okkupasjons
tiden var uskikket til å sitte 
tildoms over ham. Når han 
nu har fulgt sitt offer i gra
ven er det oss ikke mulig å 
felle tårer i den anledning. 
Det er jo nok av dem som 
pliktskyldigst gjør det like
vel. 

De ustoppelige Rothschilder. 
Den 36 år gamle Evelyn 

de Rothschild, sønn av An
thony de Rothschild, har 
trådt inn som kompagnon 
og direksjonsmedlem i Lord 
Beaverbrooks avisforlag. 
Han er også partner i bank-

håret og fregnet gangster
type hvis herkomst fremgår 
av navnet. Fornavnet er el
lers Daniel. Han har studert 
i Frankrike efter at hans far 
i sin tid dro over grensen. 
Men nu har franskmennene 
sendt ham tilbake til Tysk
land til stor forbitrelse for 
alle gode og røde og tåpe
lige studenter på begge sider 
av grensen, som ikke for
står at de bare er verktøy 
i skjulte hender. 

Dristig aksjon for Rudolf Hess 
Mens verden forøvrig er 

beklemmende taus når det 
gjelder den umenneskelige 
urett som begås mot Rudolf 
Hess, den gamle, syke 
fange i Spandaufengslet, så 
finnes det da fremdeles 
noen som har vilje og mot 
til en innsats for rettferd 
og menneskelighet. Den 57 
år gamle historieprofessor 
ved universitetet i KOln, dr. 
Berthold Rubin dro avsted 
sammen med den 27 år gam
le Willy Schubert fra Frank
furt i et lite fly og fulgte den 
rute Hess i sin tid fløy. Over 
Dungavel i Skotland sprang 
57-åringen ut i fallskjerm 
slik som Hess i sin tid gjor
de det. Hensikten var å de
monstrere på denne måte 
for løslatelsen av Hess. 
Skotsk politi arresterte beg
ge tyskerne og forhørte dem 
på politistasjonen i Giffnock 
i samme rum hvor Hess for 
27 år siden ble underkastet 
det første forhør. De ble 
snart satt på frifot igjen og 
kunne fly videre. 

firmaet L. M. Rothschild Kreml ergret' seg igjen. 
and Sons. Evelyn de Roth- Det er ikke annet enn erg
schild er en venn av sir Max reIser om dagen for herrene 
Aitken, sjefen for Beaver- i Kreml. En har stadig bråk 
brook-gruppen som utgir med satelitt statene hvor na
«Daily Express», «Sunday sjonalismen holder på å 
Express» og «Evening Stan- overvinne kommunismen i 
dard». Ved siden av tilhører den ortodokse form. Siste 
han direksjonen i «Econo- ergrelse var den rumenske 
mist». ministerpresident Maurer 

Pariserbanken Rothschild, opphavet til. Under sitt be
hvor statsminister Pompi- søk i Helsinki nedla han 
dou tidligere var admini- demonstrativt en krans på 
strerende direktør, har over- Mannerheims grav isteden
t~tt en betyde~ig a~sjedel i for på samarbeidsmannen 
Flat-konsernet l ItalIa og har Paasikivis. Det hevdes at en 
til gjengjeld gitt F~at-sjefe~ i Moskva er mektig fortørnet. 
Umbert~ en aksjepost l Paasikivi var jo arkitekten 
Rothschlldbanken. for det finsk-russiske for

versitetet. Kanskje må be- Og også ellers. 

bund, mens hans forgjen
ger som president, Manner
heim, ikke gjorde annet i 
hele sitt liv enn å kjempe 
mot russerne, 

hovet dekkes av utdannel- er det forbausende å legge 
ses-maskiner, som kverner merke til hverledes de ut
ut de spesialister som tren- valgte har sine fingre med 
ges. i spillet på alle fronter. 

Spørsmålet er bare om Frankrike står på revolu
dette er den form for ut- sjonens rand efter at fran
dannelse som studentene - ske studenter har tent lun
og vi andre - ønsker for I ten. De ble ledet av den tys
dagens og morgensdagens I ke student og statsborger 
mennesker. I Cohn-Bendit, en liten rød-

Total krig. 
FNL-troppenes arsenal er 

blitt utvidet til å omfatte 
også sex-bomber, erfarer vi 
efter en melding fra Viet
nam. Den går i korthet ut 

på at man benytter seg av 
skj ønne kvinner som skal 
lokke amerikanske marine
soldater i døden. F. eks. 
hendte det seg nylig at tre 
soldater som var ute på pat
rulje, oppdaget tre nakne 
skjønnheter som badet i en 
flod. Få minutter senere lå 
den ene marinesoldaten død 
med ansiktet i vannet. De 
to andre er meldt savnet. 
Meldingen forteller også at 
disse FLN-jentene dessuten 
«arbeider» på bordellene 
som befinner seg bare få 
hundre meter fra marine
basen i Da Nang, men myn
dighetene påstår at de har 
kontroll over disse. En kan 
altså tale om total krig. 
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menneskeverdet under den
ne krigen, og i særdeleshet 
fordi det synes fullstendig 
umulig å finne noe forsvar 
for det som skjedde. Men 
det er ingen grunn til å un
dertrykke sannheten. Den 
13. februar 1945 ble Dres
den, som hittil ikke var blitt 
rammet av krigshandlin
gene, angrepet av vestalli
erte fly. Dette var altså min
dre enn tre måneder før kri
gen sluttet, og russerne var 
på full fart mot byen - og 
mot Berlin. Byen var over
fylt av flyktninger østfra og 
sørfra. Etter to angrepsbøl
ger som kanskje utgjorde 
krigens voldsomste flyan
grep, måtte den tredje an
grepsbølgen oppgis på 
grunn av den voldsomme 

Mens norske og britiske heten fra byen. Under an-
myndigheter nisitter på his- grepet strømmet folk ned til 
toriske dokumenter fra an- elven og ut i den for å slippe 
nen verdenskrigs tid - iføl- bort fra bombene, ilden og 
ge Hewins for ikke å avs vek- heten. Disse menneskene ble 
ke aUe propagandaløgnene, så beskutt fra fly som strøk 
så slipper en i USA ~ed jev- oppover etter elven. Tallet 
ne mellomrom løs mteres- på omkomne i alt anslås til 
s~nte dok~me:r:ter til belys-' 300 000. La alt dette minne 
mng av hlstonen. Bh:nt. an- oss om i hvilken gract---krig---------._ 
net har en nu. offentlIggjort er noe som bør unngås.» 
dokumenter 1 forbindelse Men da kunne man vel 
med «?efrielsen» av Tsjeko- spørre ,hvorfor det ikke rei
slovakIa. En var bade på ses krav om rettergang mot 
a~erikansk og britisk side flyverne fra dengang på 
emge om at vestmaktene samme vis som mot tyske 
skulle .besett~ Prag, men de~ I krigsforbrytere siden for
later tI! at ~Isenhower. ogsa følgeisen jo skal fortsette til 
her sI?llte Slt.t eget spIll - evig tid. Og hvorfor smedes 
kanskje delVIS u~derstøttet ikke den ansvarlige for dette 
av den svake p~esldent Tr~- bestialske drap på hundre
man. Iallfall g~ord~ amen- tusner kvinner, barn og 
kanerne holdt .:;2 kIlometer gamle Winston Churchill 
syd for den tsjekoslovakiske på sa~me måte som Hitle~ 
hovedstad .og . overlot til den belastes for tyske grusom
røde hær a SIkre seg herre- heter i konsentrasjonslei
dømmet som har vart til rene? 
denne dag og som nu ende-
lig begynner å skaffe de røde ~~~ 

Arkitekt 

HUSTAD 
hodepine og vanskeligheter .. 
Så slik var (og er?) det USA 
som vil innbilde oss at det Bærumsveien 5 _ ø. Ullern 
«bekjemper kommunismen» Telefon 556129 - Oslo 
hver gang det er ute på dol-
larsfelttog. ----------~ 

Siden vi har hvært inne på FO LK OG LAND 
Kierschowsf{t. 5, Oslo 4 

avisinnlegg fra leserne, nev- Telefon 377696 
ner vi at vi i et ukeblad fin- Boks 3214 - Sagene 
ner et spørsmål fra en leser Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
om «Hvilken by i Europa fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
ble mest bombet under den Mandag og lørdag holdes kon
annen verdenskrig?» Redak- torene stengt. 
sjonen svarer bemerkelses- Redaktør I Melsom kan bare 
verdig og anstendig: «Spørs- påregnes truffet efter forutgå-

ende avtale. 
målet kan kanskje sies å 
være noe uklart formet. Abonnementspriser: 
Men hvis det menes hvilken Kr. 40,- pr. år, kr. 20,- pr. 
by som det omkom flest halvår i Skandinavia. Utlandet 
mennesker i som følge av kr. 25,- pr. halvår. I nøytraJt 

omslag innenlands: Kr. 50,-
luftangrep, skulle svaret pr. år, kr. 25,- pr. halvår. 
kunne gis uten forbehold. Løssalg kr. 1,50 
Det var Dresden. Her er vi 
inne på en meget tragisk Bruk postgironr. : 16450 

historie, tragisk også fordi Utf{iver AlS Folk Of{ Land 
ansvaret ligger på den siden Viking Boktrykkeri 
som tross alt representerte ___________ ~ 
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