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-NR. 15 - 17. åRGANG LØRDAG 10. AUGUST 1968 LØSSALG l KRONE .... 
I 

SANNHETEN VIL FREM:: "'.l 

8 millioner briter ser nJ «patriotisk» Quisling-mm 
Rettsoppgjøret trukket i tvil. 

Fra vår Londonkorrespondent. 

Vidkun Quisling er atter nyhetsstoff for den store verden - mannen hvis e:fternavn 
bare er et upersonlig skjeldsord for den store majoritet av mennesker som leilig
hetsvis bruker det for å rakke ned på deres politiske motstandere. 

I 25 minutter levet han påny på fjernsynsskjermen foran millioner av britiske seere 
under redslene i forbindelse med hans store humanitære arbeide i Russland under hun
gersnøden efter revolusjonen sammen med Fridtjof Nansen, i hans idylliske ekteskap 
med den vakre Maria Vasiljevne Pasak ved deres hjemkomst til det drømmende Norge 
under det historiske dilemma som omfattet alle nordmenn 9. april 1940, under d~ 
utakknemlige år som ministerpresident fra l. februar 1942 og ned til «justismordet» 
på ham den tidlige morgen 24. oktober 1945 på Akershus festning. 

ordet «patriotisk» og han I rodde på Quisling. Undersøk- sett av flere millioner utenfor 
presenteres som en mann i et elsesteamet har også tydelig- Britannia. 
ekte dilemma i den mørkeste vis blitt overrasket og for-
time i sitt lands historie da skrekket over sin oppdagel- Producer var den talent
stormaktene samlet seg om se av sannheten og dens for- fl;llle unge David Boulton og 

Qllisling steg frem for verden Norge, fra øst, vest og syd skjell fra den alminnelige sJefreporter var den fortryl-
samtidig, slik som han så å versjon levert av «det offi- lende og høyt intelligente Sa
si alene hadde forutsagt. sielle Norge» og dets venner rah Boston. Okkupasjonsav

Det ville være for meget å og villførte personer uten-, snittene var hentet fra offi-
I strid med hva hans poli- vente at hans femten hektis- lands. sielle norske kilder og det 

Filmen gav QlIisling full honnør 
for hans humanitære innsats tin

der hungersnøden i Sovjetsamvel
det sammen med Nansen. I mot-tiske opponenter og hans le- ke år med historieskapning Så filmen bøyer unnav samme var «rettergangs»

gale drapsmenn omhyggelig skulle bli korrigert bokstave- som titlen «The Patriotic opptakene. Men bildene fra 
planlal'så lever Quisling-Ie- ilg,in totq.~av etfremmee:i 'l'raitoI"» (Den patrl'Otiske Ql.;,i&l.illgs·ban:l.dQ1U OS-<.~- J~:t;;j.u;; .:ill"'4 den Iwrs{~-i?mi:·f.? 
genden! Den britiske fjern- fjernsynsselSkap i løJPet av 25 forræder) og dens innhold ningsarbeide i det rammede . Nansenfilmen gjør. 
synskjerm viser den på en minutter. Det er fremdeles viser. Det er ingen hvitevask- Sovjetsamveldet kom fra 
måte som gjør hamsværtfor- feiltagelser, skjønt det tyde- ing, men heller ingen for- «Boken om QUisling», forfat-
skjellig fra den Judas, den ligvis er gjort en alvorlig an- dømmeise. Det er gjort et tet av Ragnar Skancke, AI- ske materiale under British 
«quiSling» og forræder som strengeise for å komme til forsøk på å skape balanse bert Eines, Odd Melsom og Airways pilotstreik. 
det beryktede «rettsoppgjør» bunns i krigstidens og i efter- mellom fiksjon og facts. Halldis Neegaard Østbye un- Filmen åpner med Quisling 
~eretter 0?l. Selv~ titlen på I k;igstidens propagandaver- «Jøssingene» vil følgelig bli der kri~en - <;>g også fra an- som taler til en stor tilhører
fjernsynsfilmen mneholder sJon av de hendelser som be- rasende og «quislingene» vil dre pnvate kIlder. Den be- skare med sitt eiendommeli

Quisling i sitt rette element: ute i norsk natur. 

bli skuffet. Men ingen av dis- rømte kommentator var Bri- ge høyt pressede tonefall. 
se reakSjoner er så viktige an .Inglis, som har forestått S~ fortsetter den med det 
som den kjennsgjerning at serIen «All Our Yesterdays» mIsI~kkede møte av de tr~ 
sannheten har begynt å o.m annen verdenskrig hele nordIske k~:mger. og pre.sl
komme frem gjennom det ~Iden den har vært vist for dent ~yostI Kalllo fra Fin-
mest innflytelsesrike medi- mteresserte seere. ~and I oktober. 19~9, da de 
um og på en måte som ingen . . Ikke klarte å blI e?~ge om en 
bok kunne håpe på å efterlig- FeIltagelsene i' filmen felles forsvarspolItikk og så
ne. Katten er nå halvveis ute skyldtes i enkelte tilfeller ledes fremskyndet den. rus
av sekken. Et trekk til og hurt~gklipping i Manchester- siske invasjon av Finland 
hele sannheten vil være syn- s~udlOene som fØI.g~ av for- måneden efter og de 1?ritiske 
lig for allverden. Da kan or- smkelse av det offISIelle nor- (Forts. Side 2) 

det «quisling» fjernes fra 
ordboken og en selvforskyldt 
vanære kan bli fjernet' fra 
Norges gode navn, noe som 
burde virke inspirerende på 
enhver nordmann, spesielt 
blant landets ukomprommi
terte ungdom. Det er skapt 
grunnlag for en dialog i en 
betydningsfull internasjonal 
målestokk. 

«The Patriotic Traitor» ble 
laget og produsert av Grana
da Television Ltd. i Golden 
Square, London, Wl. Den ble 
først vist kl. 23.20 på Sout
hern Conunercial Television 
(ITV) 20. juli. Annen frem
visning fant sted 25. juli for 
Londonområdet. Ved utgan
gen av juli var den sett av 
et auditorium på minst 8 mil
lioner. Den vil også være Redslene i Ukraina ble tilbørlig skildret. 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 10. AUGUST 1968 

«The Patriotie Traitor» -- General Falkenhorst død 

(POrlS. fra side 1.) amerikanske og britiske re-I noteres tilbørlig og indikerer 
og tyske angrep på Norge i portere som var tilstede den- at han var politisk pålitelig 
april året efter - hele serien gang (Leland Stowe og W. F. fra et kapitalistisk syns-
av dilemmas som Quisling Hartin) rapporterte. Filmen punkt. I 
lenge hadde forutsagt og som gjør det således helt klart at Det påståes så at Quisling 
førte til hans initiativ «9. hovedstaden ble ladt i stik- «vendte seg til Mussolini 
april». Scenen er riktig og ken av Nygaardsvoldregjer- og Hitler», uteh forklaring 
sannferdig satt. ingen. og faktisk før Hitler kom til 

«- - - 1944, da han ble 
fratatt sin kommando åpenbart 
for å ha opponert· mot politik
ken til nazi-kommisaren i Norge. 
Josef Terboven.» 

Hertil kan man kanskje 
si at Falkenhorst selv og 
hans militære medarbeidere 
ikke minst medvirket til at 
Quisling ble styrtet som re
gjeringssjef i et suverent 
Norge med dansk status og 
folket isteden ble belemret 
med administrasjonsrådet 
og Terboven. 

Ellers heter det i bladet: 

Derefter legger filmen ho- Efter å ha nådd frem til makten i 1933. Intet bevis, 
ved~kyld~n for den tyske in- «9. april» tar filmen et glimt billedmessig el.ler muntlig, 
v~sJon dIt hvor. den hører tilbake på Quislings tidligere er freml~gt for a understøtte 
hjemme - på Wmston Ghur- år- fire bilder av ham som denne pastand ut over den 
chill, da First Lord of the ba~n sammen med sin mor, kjennsgjerning at han stiftet 
Admirality og den ledende som et oppvoksende barn og det opprinnelige Nasjonal 
eksponent for krigspolitik- som kadett, ledsaget av pas- Samling, som ingen utenfor 
ken i Ghamberlainregjerin- sende konmentarer om hans marxistiske norske sirkler r Gh h·ll d t d t f· «I 1946 dømte en britisk mi-gen. Ing IS sa: « urc l fremragende evner på sko- engang an y e var« aSClS- litærrett ham til å bli skutt. Han 
hadde få betenkeligheter ved len den militære høyskole tisk» eller «nazistisk» og som 
å krenke. norsk .nøytr. alite.t og 'når det gJ·aldt balII·stI·kk fao ktisk både i teori og prak- NI·kolaus var blitt funnet skyldig i å ha 

8 l l B t bl t tt t t Generaloberst overlevert fangne britiske com-
- . aprI a rI annIa mI- (et punkt som man kommer SIS es ø e ave represen- von Falkenhorst, den tyske mandosoldater til Himmlers SD 
ner i norske territorialfar- tilbake til mot slutten). Hans tativt .utvalg av de mest sam~ øverstkommanderende i i overensstemmelse med Hitlers 
va~.» . mønstergyldige bakgrunn fundsmteresserte pers~mer l Norge under størsteparten ordre om at slike fanger ikke 

S følger to 'polemI~ke ut- blir således riktig lagt frem. Norge. Så sent som l 19?7 av okkupasjonen og lederen skulle betraktes som kombatan-
sagn: «,:ed mIdnattstider 8. Så følger hans utnevnelse <?vervar kong Haako~ QUlS- av den militære besettelse ter ____ . De britiske sol-
-9: aJi>r11 pla~la d~n nors~~ til den første norske militær- hngs fremlel?gel~~ av sme dy- av det Norge som under på- dater ble efterpå skutt.» 
reg~ermg alminnelI~ mobIlI- attache i det unge Sovjet- pe tank;er I MIlItære Sam- beropelse av nøytralitet for-
sermg - - mot ~ntene.)} samveldet i 1918 _ tydeligvis fund og mgen kunne denga~g beredte seg på å overlate Her tør man kanskje peke 
~n hel avhandlmg kunne en nøkkelstilling for et nor- beskylde kongen for <maz:s- landet til britisk okkupa- på Englands egen opptreden 

s~rIves o~ d~t .. Her e.r det disk land _ og hans over" n;te». Produceren .h8:r tydlIg- sjon, er avgått ved døden, i områder hvor det selv sto 
~Ilstre~kelIg .a Sl .at fIlmen menneskelige arbeide med VIS fremsku~t QUlslmgs tez:- 83 år gammel. Falkenhorst som okkupant, opp gjennom 
Ikke .s~er ~t dISkusJ<:mene om «feeding a million starving de~ser !o~ a skaffe «kontI- ble fjernet fra sin komman- en lang årrekke. Heller ikke 
mobilIserml? noenSInne kom people in Russia» (å fø en nUlt~t» l fIlmen. . . do i Norge i 1944. I 1946 ble England aks~pterte enhver 
lenger enn til å antyde at den million sultende mennesker Nar den kommer til QUlS- han av et britisk militærtri- som soldat l Haagkonven
skull.e skje pr. pos~ og sål~- i Russland) og «being r& liz:g~ stil~ing som· forsv~rs- bunal dømt til døden for å sjonens forstand. Vi nevner 
des Ikke ku~e blI effektIv sponsible for food and supp- mlm~ter l 1931-~2? så gJen- ha fulgt Hitlers anvisning for eksempel at jødiske com
før om ytte.rlIge:e tre ~8:ger, lies to the Ukraina» (være t~r fIl~en den brItiske lel?a- om ikke å godkjenne de bri- n;tandosoldater (kalt terro
~ller at 8;lminnelIg ~oblhser- ansvarlig for mat og forsyn- sJons ar~rapport: ~om SIer tiske commandosoldater rIster dengang) ble henret
mg aldrI ble kunn.gJort. inger til Ukraina.) Det var at han vls~e ({.facistIske ten- som soldater i krigs reglenes tet og. at ~ødiske motstands-

For .det annet: fIlmen for- ingen forringelse av hans hu_ld~nSer}). Sa ?lIr den f~llsten- forstand. Dommen ble imid- orgamsasJoner, ledet blant 
t~ll~r Ikke at den norske re- manitære anstrengelser der . .dlg. løse pastand. gjort. at lertid ikke fullbyrdet _ noe annet av Dayan, til. ~jengjeld 
gJermg hadde nok av adyars- Quisling får den fulle ære på «HI:den var ~æpnet», skjønt som kanskje skyldtes hans hengte f!l'ngne brItIske sol
l~r om en truen~e tys~ mva- samme måte som Fridtjof d:t Ikke ble gJ?rt noe forsøk manglende nasjonalsosialis- date:. Sa det kommer no~ 
s~on: fra legasJonsr.ad UI~ Nansen gav ham den. I pa å va:pne HIrden før efter tiske bakgrunn og hans anti- an pa øynene som ser ?g pa 
rIch Stang ved legaSjonen l .. «9. aprIl» og det var under- hvem som har makten l øye 
Berlin 5. april, ved senknin- ~o:rekt nok sI~r ~Ilmen at grunnen på venstre fløy i QUisling-aksjoner. Han ble . .
gen av det tyske troppeskip QUlslmg var en t:dlIg beund- Norge som bar våpen. Her løslatt i 1953 og- har senere blIkket - mere enn pa 
Rio de Janeiro utenfor Kris- r~r av den ru~sIske revol,:- er filmen simpelthen gal. levet stille og tilbaketrukket moral 
tiansand tidlig 8. april og sJon-det var I sann~et ogsa Enten nu David Boulton uten å ville uttale seg om 
gjennom budskap fra den Nansen, store amerIkanere bare tok feil eller med vilje den norske okkupasjon. OGSA I AUGUST MANED 
britiske regjering gjennom som Herbert Hoover og Ave- anfører dette så kommer En engelske medarbeider må en regne med svært 
hele den dag. re~l ~arriJ?an, pre~ident iallfall henvisr'Iingen til Hir- har sendt os~ no~n utdrag uregelmessig kontortid bå· 

Seerne ble imidlertid sit- Wlrth l Welmarrepu~lIkken den på et uheldig sted i hi- av omtale~ l TImes. Det de for avisen og Forbundet, 
tende igjen med det inntrykk og mange andre vestlIge be- sto rien _ umiddelbart før heter bl. a. l dette blad: da vår faste kontordame er 
at den norske regjering be- rømtheter. hans store tale på den marx- sykemeldt hele måneden ut. 
fant seg i en tilstand av full- Så k<?mmer produs~ren i istiske festning i Oslo, Men er det meget om å gjø-
stendig forvirring. Og forså- vaz:sI:elIgheter. H;;tn s~er at Youngstorvet, hvor han la- re kan en forsøke å ringe 
vidt var avsnittet treffende. QUIslmg ble «deSIllusjonert get nasjonal rekord for et tical education the Norwegi- redaktør Melsom privat på 

Neste avsnitt lot intet til- over de røde», noe som er politisk møte (30000 tilhøre- an people ~ave ever ?~d.» 566474 eller eventuelt 
bake å ønske. Det viste den s~nt, men fortsetter med å re), og andre stormende mø- (den .n;tes~ mtense polItISke Paasche privat på 563906. 
tyske hær marjerende ned- gjenta den gamle norsk- ter. Det ser ut som om han undel~lsmng det norske folk ___ ........ _________ ....... 
over Karl Johans gate eskor- marxistiske propagandapå- ble understøttet av væpnede noensmne har. hatt). . 
tert - som Inglis uttrykke- stand om at han foreslo at SA-folk efter tysk nasjonal- H~ns f~natIske antI-kom- Tannlege 
lig sa - av Oslo ridende po- «røde garder» skulle dannes sosialistisk mønster. n~un~sme.lllustreres ved hen- M ART IN KJE L D A AS 

Hansteensgl. 2 
Tlf. 44 7"> ,,, 

uti, samt en annen avdeling av Arbeiderpartiet i Norge. Filmen efterlater imidler- vlsmn/? tll.haps suksess med 
marsjerende ned Drammens- Det er en non sequiter som tid ingen tvil om Quislings å få .;;m tIdlIl?ere venn, Leo 
veien fra Fornebu med et prod~ceren må unnskyld~s innvirkning på norsk poli- T;-otZKY, UtVISt fra Norge 
fulltallig militært musik for SIden den samme forvlr- tikk. Fire bilder av ham h;ror han befant seg efter. å __ ':N'Ø_Ø<N. ___ .,_.ø ___ ø __ .ø 

korps i spissen. Begge ved rede anklage ble reist av (sammen med sin hustru, i ha trettet. m~d ~osef Stalm 
middagstider «9. april». Quisli~gs fiender i Norge og kano, på picknicktur, på og. var bl~tt I~vltert av Ar-

Politimester Kristian Wel- ble gjentatt under «retter- jakt og hvilende i skogen) ?eI?erpa~tIet til å ta opphold 
havens beretning i Aftenpos- gangen» mot ham. og et femte fotografi av ham l n~rheoen av Hønefoss. 
ten i april 1965, som avslør- Quisling kan visselig ikke i sportsklær på toppen av et (193<». . . 
te at han hadde instruks fra ha vært så samfundsfiendt- fjell, som Peer Gynt, viser . Så kommer QUlslmgs d~r
den flyktede norske regjer- lig? Når alt kommer til alt hvor han elsket norsk natur h~ forbere~te og uheldIge 
ing om å sørge for at Oslo så ble han gitt i oppdrag å og således delte den norske ~~ i:)-kampanJ~r under stor
falt uten kamp, ble bekreftet vareta de britiske interesser stolthet over fedrelandet. tmgsvalget ~ 1936 og kom
gjennom fotografier slik at i Sovjetsamveldet under Griegs «Peer Gynt» musikk ~uneval~et l 1937, hvore!ter 
hele verden kunne se hvor bruddet i de diplomatiske ledsaget dette avsnitt. fIlmen SIer at ha~ «fell mto 
meget det var i løgnene om forbindelser mellom de to Det berettes at han talte deseryed O?SCurlty» (sank 
det «mobiliserte» og «krig- land - som filmen sier - og ved 500 politiske møter som ned I fortjent ub~merket
førende» Norge. han og Maria bodde faktisk en bekreftelse på hans energi h~t).' n~e som er tilnærmet 

Oslo var i en tilstand av i den britiske ambassade i to og kallsbevissthet, samt at rIktig sId~n han ~l~ en ~n
«forvirring og kaos» sier fil- år. Hans utmerkelse med hva han fortalte retten i 1945 som røst l det pOlItiske vIll-

Månadsbladet 
FRIHUG 

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

Utgjevar: Erling Seim, 
K inn 

men korrekt, slik som de Order of the British Empire var «the most intensive poli- (Forts. side 6) , __ .... ".,_",_.,_, __ ,.,." 
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LØRDAG 10. AUGUST 1968 FOLK OG LAND SIDE 3 

~~iOLAF HOLM: 
FOLK OG LAND Dødsfall Mord som politisk virkemiddel UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Mens myndigheter og an-I 
dre tråler lamt og strand . . I. .. 
erter mUllg uoppdagecte orre: Den sIste tIds polltIske mord 
for verctensKngen, .krever I h~r skaket. ver?en opp og 

-----------------------.. -- «freden» med aens «retts»- g_tt a~ledmng tIl mange be-
oppgjør fortsatt ctagllg sme traktm~g~r over forholdet. 
orre 1 det stille. 23. Jum SISt- . S~rllg 1 US~ har de.r fra 
leden gikk fru Hanna Asp- tId tI~ annen gJenno~ ~rene 
h O kd l bort 65 ar fore~att ~ord på polltIkere, UD uttaler se;:! 

aug, l ra, ,nu SISt pa Rockwell, brød-
Som våre lesere vil erindre har blant andre Ralph ga~rrge45 ble hennes mann rene Ken~edy og Martin 

Hewins ved en rekke anledninger efterlyst dokumenter i Olav Asphaug anbragt bak. L:uthler KdmKg· Dedn yngs.te 
f b · d l d kk o h· t . h·tt·l bl·tt . tå· f·l ble I gjen even e enne y er blItt or m e se me o upasJons IS onen, som l l er l pIgg r den og aJ?1 le~ I frarådet å befatte seg mer 
underslått under henvisning til taushetspliktbestemmel- kastet u.t.av den lelll?het':se~ I med politikk, fordi man reg
sene - hvis man da i det hele tatt har bemøyet seg med hhadde l dBæt ru bm. F rbul h ~_I ner med at det vil resultere 
o • ft l· tt· to. aug og e o arna e e. d· h • D a svare pa e er ysnmgene. De e SIS e gjelder Iallfall den vist tIl å bo i et hønsehus Il mo~ pa am ogsa.. a er 
militære undersøkelseskommisjons innberetning, som al- hvor det var så usunt og man JO I:0mmet. nok~a. langt 
lerede overlege Scharffenberg for mange år siden krevet kalt at de alle pådro seg ut pa VIddene l polltIkken. 
fremlagt på samme måte som den sivile. Fremdeles sitter sykdommer. Ved utrolig slit 
en eller annen instans imidlertid på beretningen og vi klarte fru Asphaug å for-

o o o o' sørge familien i de fem lan-
er kjent ~ed at serIøse, norske forskere med offIsIelt opp- ge år Asphaug satt innesper-
drag er bbtt nektet å se den. Og ikke en eneste instans - ret og det eldste barn fikk 
minst av alle den ansvadige - har offentlig ville gi lyd hun frem til eksamen ar-

. fra seg om grunnen til denne usedvanlige fremgangsmåte. tium. I denne trengselstId 
Man må nemlig sikkert strekke hensynet til pliktmessig kom h~ også i et inder~ig 
taushet temmelig langt når det bare skal gjelde den mili- forhold tIldmltangek~vbde kvmd-. o . . . ner som e eSJe ne me 
tære og Ikke den sIvIle undersøkelseskommIsjons beret- henne og meldingen om 
ning. Det gjelder jo nenIlig forhold uten sammenheng med henne~ bortgang vil bli mot
aktuelle militære problemer. tatt med vemod og bekla
.. Dette er naturligvis ille nok, og spesielt for de straffe- gelse i vide kretser. 
dømte NS-folk som har en sterk mistanke om at inn- Trass i at fru Asphaug 

. o' . o.. fikk sin helse ødelagt hadde 
beretmngen mneholder opplysmnger som vil stIlle mange hun fremdeles overskudd 
forhold i et annet lys. For ikke å snakke om at den ville nok til å slutte opp om den 
være et viktig dokument i den injuriesak Hans S. Jacob- kamp for sannhet og rett 
sen har anlagt mot stortingsmann Sverre Løberg. Vi synes som Forbundet og Folk og 
det er direlde uanstendig å sitte på både dette og andre Land har tatt opp. Både i 
dokumenter et kvart sekel efterpå og mens diskusjonen g<;>de og i ond te dfagetr vasrtøhtunte· 

. o •• sm manns ro as e . 
om hva det VIrkelig hendte pagår bade i inn- og utland. Og hun visste hva det gjaldt, 
Verre er det imidlertid at offentlige norske myndigheter for hun selv hadde fått føle 
påny er ute med besynderlige uttalelser, for å bruke et galskapen i det «retts»opp
mildt ord. gjør som professor Andenæs 

Justisdepartementet er forsåvidt ikke verst. Riktignok 
later det til at kravene både fra Scharffenberg, Hewins 
og i all beskjed~nhet FOLK OG LAND har gått departe
mentet fullstendig hus forbi. Det uttaler ialfall: «Man 
har ikke idag nærmere kjennskap til hvilke vanskelig
heter norske taushetspliktbestemmelser idag volder for 
den samtidshistoriske forskning». Men det benekter da 
iallfall ikke at avgjørende dokumenter nok holdes skjult. 

og andre finner så rosver
dig. 

Hanna Asphaug døde av 
hjertesvikt på Sentralsyke
huset i Trondheim, et nytt 
offer for påkjenningene hun 
i likhet med mange andre 
ble utsatt for da den berøm
melige freden kom i 1945. 

Verre er det med Utenriksdepartementet til Lyng. La ................... - .. - .... --.. .... 
oss imidlertid forutskikke at foranledningen til uttalel- har rimelig krav på beskyt-
sene var et forslag til Nordisk Råd om en oppmykning av telse.» 
bestemmelsene om taushetsplikt, som man mener sten- Og er det i denne siste set
ger for samtidshistorisk forskning. En viI ha utarbeidet ning om de private interes
ensartede nordiske regler som åpner gen e r e Il ad- ser hunden ligger dypest be
g-ang til å gi arkivopplysninger til forskere uten hinder av gravet?" Da må en iallfall ha 

krav på å få vite hvilke pri-
taushetsplikten. vate interesser det er som 

Il. 
Mord som politisk virke

middel er kjent også i den 
øvrige verden, jfr. mordet 
på Trotzky og beslutningen 
på Kominterns VII verdens
kongress i 1937 om å <<lik
videre» Vidkun Quisling. At 
det ble hans landsmenn, 
som lot seg bruke til det 
geråder dem til liten ære og 
burde tilsi, at man gikk noe 
stillere i dørene på dette 
område. Enn videre mordet 
på Fiane, som er gått upå
tatt hen til tross for at den 
forklaring det fikk, er er
kjent å være uriktig, og at 
morderne skal være kjent. 

Ill.. 
Senere er man gått over til 

en mer raffinett og (for 
morderne) ufarlig frem
gangsmåte, etter mønster og 
i forståelse med Moskva. 
Man gjeninnførte dødsstraff 
og for at den skulle få det 
tilsiktede resultat, ble den 
gjort tilbakevirkende. For å 
holde folkets rettsfølelse 
unnav ble den demokratiske 
jury erstattet med en sær
domstol. 

Upolitiske mord forekom
mer som bekjent også. Til 
deres bedømmelse ble den 
normale jury bibeholdt. 
Særdomstolene er atter opp
hevet etter å ha svart til sin 
hensikt. 

Enn ytterligere ble en for 
øyemedet skikket «riksad
vokat» oppnevnt for peri
oden. Tiden har som kjent 
fått betegnelsen «justis
mordenes _epoke» i vårt 
land. 

Og Utenriksdepartementet i Norge får seg til å uttale hindrer offentliggjørelse av 
at her er alt nærmest vel og bra. Her følger man en mere nevnte dokument. For det 
liberal praksis enn annet sted. Her er det ingen tidsfrist er også andre private som 
på 50 år som i de fleste andre- europeiske land, og her er kan ha krav på hensyntagen. IV. 

Og siden titusner av norske Disse foreteelser er ut fra 
det departementet som «treffer sin avgjørelse på grunn- borgere ble offentlig straf- en nagende samvittighet i 
lag av hver enkelte foreliggende ansøkning og av det fedømt for forhold som do- St<;>r.t~ng~t '. blitt betegnet 
materiale som søkes utlevert.» kumentet vil kunne kaste ~,.f~.;'iC';" . 

Så vet vi da iallfall at det må være UD som er ansvar- nærmere lys over må andre -_ ........ --.... _ ...... __ ... 
lig for at et så vesentlig dokument for samtidshistori- offentlige interesser også som overhodet mulig innen-

være involvert og ha rime- for rammen av de normer 
kerne - og for domfelte NS-folk - som den militære lig krav på beskyttelse. .. som internasjonal sedvane 
undersøkelseskommisjons innberetning fortsatt hemme- Det er under enhver om- pålegger oss.» Har man hørt 
ligholdes trass i gjentatte offentlige krav om frigivelse. stendighet helt utilfredstil- maken til intetsigende ord-

Departementet sier selv at det vurderer sakene ut fra lende når Lyng og hans de- skvalder! Og det efter at 
hensynet til «rikets sikkerhet forholdet til fremmede partementoverfor Nordisk Universitetet i Oslo finner . ' .. I Råd slår fast at «de norske I kravet til Nordisk Råd «me-
makter eller andre offentlige og prIvate mteresser som bestemmelser er så liberale get vel begrunnet». 

som «Ulovlige, men nød
vendige» (!), en erkjennelse, 
som vedkommende taler 
senere har forsøkt å fuske 
seg fra. Påtrykk? 

De politiske mord er ellers 
blitt forklart som begått av 
psykopater. At et menneske 
er psykopat, vil si at ved
kommende er invalid på sitt 
sjeleliv, svarende til med
født invalid på kroppen, m. 
a. o. vanskapt. 

Psykopati ytrer seg på 
mange vis, f. eks. barnemis
handling, unormal trang til 
motsigelse, som skifter til 
det motsatte, hvis man hol
der med vedkommende, sa
disme, kleptomani, claus
trofobi, konemishandling og 
omvendt osv. Utslagene er 
med alderen tiltagende. I 
dommersetet kan en psyko
pat være livsfarlig . 

V. 
Forklaringen, psykopati, 

er også riktig for mord be
gått av massen. Denne form 
opptrer kun hvor flere er 
forsamlet, massepsykose. 
Den dirigeres som regel av 
en psykopatisk leder, en 
Kaifas, kjetterbålenes Tor
quemada og tilsvarende po
litiske «yppersteprester i 
vår tid med deres haleheng 
av «fariseere» og «skriftlær
de. Hos de enkelte med
lemmer av flokken eller 
massen trer da det bevisste 
sjeleliv tilbake og erstattes 
av det ubevisste, som man 
enkeltvis ikke har noe 
kjennskap til. De utelukker 
hinannen og dyret i mennes
ket tar ledelsen. (Korsfest! 
korsfest!) Et vink. fra det 
ubevisste sjeleliv kan nu og 
da melde seg hos det enkel
te menneske, en anelse. 
Men: «Det er just saa at i 
anelsens mangel, har man
den med hoven sin bedste 
angel.» 

VI. 
Det norske «retts»oppgjør 

er i likhet med hekseproses
sene et utslag av massepsy
kose. Dets angivelige lovlige 
berettigelse har de som føler 
seg skyldige nu snart i fem
ogtyve år forgjeves strevet 
med og strever fremdeles 
med og vil måtte fortsette 
å streve med å bringe i over
ensstemmelse med det be
visste sjelelivs rettsoppfat
ning uten å oppnå annet enn 
å peke seg selv ut som mor
derne iblant oss. Det har in
tet med rett å gjøre, som er 
sunn fornuft. Det burde 
være unødvendig. 

VII. 
Det skal karakterstyrke 

og moralsk mot til å erkjen
ne slike feilgrep. Visstnok er 
hittil Claudia Olsen alene 
om det. 

Men den som tier den 
samtykker. 
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Men nye slekter fødest der korp og daude gol 
og nye heimar reiser seg av gruset, 
og borni spring på tun att og tindrar i sol 
og nye bjørker syng sin song kring huset. 

LØRDAG 10. AUGUST 1968 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSKRIGEN 

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian 

Men den myndigste og måte fikk stukket til oss, 
mest autoritære person i mens vi kjørte forbi dem for 
hele leiren var allikevel å utføre alt mulig forefal
oberst Peters, som var en lende arbeide rundt om-
ytterst representativ skik- kring utenfor leiren. Et 
kelse, og som hadde det di- bredere og ennå mere glede

«LIKER DE U-HJELP?" Valfart til Akershus festning? punkt meget skuffende. Det rekte ansvar for alle leirene lig samband med nordmen
heter det i et lite flyveblad Morgenposten bragte for heter således bl. a.: «Den i :Norge. Denne sjef for alle nene hadde vi ved Lilleham
vi har fått tilsendt, og til en tid siden et intervju med unge generasjon higer mot leirene var heldigvis meget mer jernbanestasjon, hvor 
det må vi svare: både ja og to unge damer som har tatt et nytt samfunn, efter nye kunstinteressert. Og han for- jeg sammen med andre fan
nei. seg sommerjobb som guide idealer, ja, efter en ny ideo- sto å vurdere dem som had- ger lastet koks. De nord-

Vi synes det er både rime- på Akershus festning. Det er logi - men ikke den marx- de et eller annet kunstnerisk menn som bodde like ved 
lig og riktig at hvite folk er ett spørsmål disse damer til istiske.» Studien slår videre talent innen leiren. Det fore- trevarefabrikken" ytet oss 
seg sitt ansvar bevisst og stadighet blir stillet: Hvor fast at de unge mennesker kom at vi amatørartister og særlig stor hjelp. Her var 
efter rimelig evne hjelper ble Quisling skutt? som regel er titalt av be- musikere ble engasjert til hjelpeprogrammet så godt 
folk som ikke har så lett A v intervjuet fremgår det greper som «innsats» og å opptre både for de tyske organisert og presist på 
for å klare seg og selv skape ikke om de er istand til å be- «fellesskap». Det dreier seg militære og de norske sivile. klokkeslettet at vi kalte det 
noe. Blant slike folk har det svare dette spørsmål. At det - sier sosialistforskerne - Vi opptrådte da i en eller «Vårt Røde Kors». Hver 
alltid vært sult og nød og er mange som vil vite hvor om «nasjonalsosialistiske annen forening utenfor lei- morgen kl. 9 dro en motor
bare den hvite manns kolo- Quisling ble skutt, tyder på iderudimenter.» Og slett ren og da satt alltid oberst syklist avsted og kom til
nisering avhjalp i en viss at han var en betydelig per- ikke dårlige sådanne efter Peters på den forreste benk bake kl. 11. Når klokken 
utstrekning dette. Dengang sonlighet, og at retterstedet vår oppfatning. med sin nærmeste under- viste 1, fikk vi en stor kjele 
ble nøden _ bortsett fra ved bør markeres med en min- ordnede omkring seg. Vi kokte poteter, brød, sigaret-
hjelp av de ordnede forhold neplate, hvortil folk kan val- Status quo i Europa. følte oss ste!kt oppmuntret ter, tobakk, margarin og 22 
den hvite mann skapte _ farte. Det er nok mange med I felleskommunikeet som n~r h.an tIlropte oss et flasker landsøl til 20 fanger 
først og fremst avhjulpet av dårlig samvittighet som i ble sendt ut efter 10 dagers hJertelIg.: Bravo, bravo, o~ to. tyske vakter som var 
de kristne misjonærer. Det taushet kunne trenge en drøftinger mellom den un- mens VI amatører utførte rImelIge og lot oss få det. 
synes vi var og er en god st~lle stund foran et slikt garske kommunistleder Ja- våre forskjel!ige pr~s~asjo- ~et ~ar nettopp derfor at 
ordning, fordi misjonærene mInnesmerke. nos Kadar og sovjetiske ner. Og når sa forestIllmgen VI krIgsfanger her oppe på 
i tillegg til den materielle ledere ble det fremholdt at var avsluttet ble alle vi opp- Lillehammer benevnte det 
hjelp også bragte de svarte, ((Anti-Universitet» «de ~evansjelystne aspira- tredende på h~ms ordre til- norske folks hjelpeaksjon i 
som mest har behov for u- Et «Anti-Universitet» er sjonene ,til vest-tyske mili- delt endel SIgaretter, to- smug, som «Vårt eneste 
hjelp, de moralske tanker og blitt åpnet i Storbritannia. tarister i allianse med impe- bakk og sukkertøy. Og alt Røde Kors». 
etiske verdier som Europa Hittil har rundt regnet 150 rialistiske kretser i USA er forekom oss som o~ det var Vi var derfor yre av glede 
har skjenket kristendom- «studenter») latt seg imma- hovedårsaken til spennin- av ytterst høy kvalItet. når vi om morgenen dro ut 
men. trikulere. På læreplanen gen i Europa>r. Det ble ellers Som .?f~est. pleide ,oberst fra leirområdet for å arbei-

Men vi sier nei til u-hjelp står fag som «Geriljakrig- i kommunikeet poengtert at Pete~s 8: Innfmne seg hver de her oppe ved Lilleham
hvis den som nu skal være føringens sosiOlogi», «Ek- de nåværende grenser i Eu- dag I leIren, mest. om. mor- mer, hvor vi fikk hjelp fra 
en slags politiske avladspen- sperimentell musikk» og ropa må anerkjennes og at genen, da han mspiserte det norske Røde Kors. Og 
ger for udugelige partipoli- «Undergrunnskommunika- Vest-Tyskland må' slutte fangene som s~o oppstilt på på tilbakeveien frydet vi oss 
tikere i vesterlandene, som sjom). So ein Ding bør vel vi med å hevde at de er tals- gårdsplassen I påvente av for fra Lillehammer tar 
intet annet har å gi folkene også ha? menn for alle tyskere. hans. anko~st. Eft~r en Gudbrandsdalen seg best ut. 
enn tomme slagord og inn- Under et møte som ble kort ms:peksJon bl~ VI. sendt For meg og mine' armenske 
sats alle andre steder enn holdt i forbindelse med Øs- av~ted tIl de .forskJellIge ar- landsmenn minnet dalføret 
pfi hjemlig grunn. Skrålet «Nasjonalistiske tersjøuken undertegnet for- beidsplasser.l grupper. Men oss om vakre, romantiske 
om mere u-hjelp, som para- iderudimenter.» mannen i Sosialistisk Folke- han var alltId ytterst høflig landSkaper i Armenia og 
doksalt nok er sterkest in- Det sosialdemokratiske parti, Knut Løfsnes, sam- og so~ det forekom ?SS Kaukasus. Først og fremst 
nen de ungdomsorganisasjo- parti i Østerrike har gjen- men med andre aktive sosia- rettferdIg overfor oss krIgs- kunne vi øyne vestsiden av 
ner som først og fremst har nomført en vitenskapelig lister fra alle østersjøland, fanger, :n:ten det skrev seg dalen hvor Gausdal munder 
en oppgave her hjemme, har politologisk studie over den en resolusjon om anerkjen- selvfølgelIg fra at. han st? ut og hvor ekserserplassen 
ingen gjenklang i det norske unge generasjon og resulta- neIse av status quo i Euro- over det. hele og mgen dl- Jørstadmoen ligger omkran
folk, bare i den politiske tet var sett fra partiets syns- pa. Denne reSOlusjon var i rekte ~øhng ha~de med da- set av grønn granskog. Vi 
dagspresse som er like tom gens vIdereverdigheter. Han kunne likeledes se den ned-
og ideløs som sine oppdrags- hilste oss alltid med et sjar- re del av Gudbrandsdalen 
givere og venstreradikale merende smil og ga ordre til mot Fåberg og de mange 
ensrettere. Selv ARBEIDER- at vi amatørkunstnere skul- gårder som strekker seg opp 
BLADET, som ellers løper le sendes til slike plasser under dalens østside mot 
forall i de tomme politiske utenfor leiren og også til den 660 meter høye Balberg-
sekkers demonstrasjonstog andre leire, hvor vi kunne kampen. Og vi gledet oss 
til fordel for innsats lengst få bedre arbeidsforhold. Og over meget når sjåføren vår 
mulig borte, innrømmer den slik bl~ det også likegyldig kjørte lastebilen med oss 20 
manglende tilslutning blant hvor VI kom enten blant tys- krigsfanger og to tyske vok-
folket selv. Men skitt i fol- kere, blant norske eller tere et stykke nedenfor Lil-
ket, leve partipolitikerne blant andre sovjetfanger. lehammer. Da kunne vi se 
som vet alt så meget bedre hvordan den store floden 
enn oppdragsgiverne! AR- «Vårt eneste Røde Kors». mellom de to motsatte høy-
BEIDERBLADET skriver: Vi ble begeistret for de der flyttet tømmerstokker i 
«Vi har ingen illusjoner om nordmennene som boqde store bunter lange streknin-
at u-hjelp er noe som er po- rundt omkring leiren som ger, hvorefter de stablet seg 
pulært». Men hvem har hjalp oss med matpakker sammen i nærheten av Få-
så gitt bladet, det parti det som de på en eller annen berg trevarelager . Og hver 
representerer og de andre gang når Sjåføren kjørte 
politiSke partier i dette land Protestantiske blandede drops kan en vel kalle de her forsamlede bilen over broen ved Fåberg 

, noe mandat til å gå mot fol- med den tysk-jødiske franske studenteranarkist Cohn-Bendit i midten. ånd med kommunikeet Ka- for derfra å kjøre inn til 
kets ønsker? TOlhø l'k' Ok lb' . k d d d .. leiren, da minnet broen oss 

Flyvebladet er ellers sendt hl kyre ser man en I eStn~e~ sa a t rltrs stu entprotes,tant, som ardtog te fStOVJe~ISke led~re uvilkårlig ° om broen over 
ut av Nor k k· tver en er student eller brltrsk, men pakistansk immigrant. Hva sen e u e er sme drøftm- Hrazdan i A· . å t 

« sasJon mo k' 0l . • ger Som mesteren så disip- . rmema, s s or 
u-hjelp», og adressen oppgis I vmnen tI venstre er vet VI Ikke, men det later ikke til at hun I . 'I forekom lIkheten oss å være. 
til Boks 19, Korsvoll, Oslo 8. heller har særlig meget tilfelles med ungdom flest i 1?esterlandene. lene. (POrl1. sUl, 7) 
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LØRDAG 10. AUGUST 1968 FOLK OG LAND SIDE 5 

HORS DE COMBAT: 

FRA KULTURFRONTEN 
Ambassadør Svenningsen retter 

skarpt angrep på dansk motstands

bevegelse og rettsoppgjøret XXIV 

Det venstreradikale kulturdiktatur 
Også med lærdommer for Norge: Mange ulykker kunne 

vært unngått hvis forhandlingspolitikken ikke var blitt 
ødelagt av motstandspolitikken. 

Det har vært en forunder- og samling, og etter en 
lig sommer. Vi gledet oss stund måtte protestantene 
over de venstreradikales py- motvillig innrømme at han 
ramidale nederlag i Frank- ikke var så ille allikevel. 
rike. Det var lønn som for- Han hadde da heller ikke 
tjent for bråkmakere, og re- gjort annet enn stilltiende å 
volusjonshisserne. ' la det venstreradikale dikta-

Også en annen begivenhet tur over kulturlivet fortsette 
hadde krav på interesse. Is- som før. Noen ynkelige små 
land skulle velge ny pre si- forsøk på å vise et selvsten
dent, og valget sto mellem dig ansikt, som i saken med 
en erfaren politiker og en statsstipendium til Mykle 
ganske alminnelig bra bor- og det meget omskrevne og 
ger uten noen politisk er- omtalte tilfelle med For
faring. Den siste vant en søksgymnaset, holdt på å 
overveldende seier. Et ad- koste ham hodet. En A.P.
varende tegn over døren for politiker sa offentlig fra at 

for International Ret, hvori 
han dels trekker opp lin
jene for utviklingen i for
holdet mellom Danmark og 
Tyskland i årene før og un
der besettelsen og dels drøf
ter Danmarks nasjonale og 
internasjonale stilling hvis 
forhandlingspOlitikken ikke 
var blitt avbrutt i 1943, men 
var blitt fortsatt til krigens 
avslutning i 1945. 

Vi har ikke selv lest. av
handlingen, og holder oss 
derfor her til en dansk an
meldelse av den i «Jydske 
Tidende»: de stadig frekkere «demo- Bondevik manglet de nød- ....... 

kratiske» politikusser? Be- vendige egenskaper til å St;~;;;i;;g~-' Danmark drev samar
gynner folket endelig å Våk-I være kirkeminister. Vi er beide med tyskerne på harde livet «Forhandlingspolitikken 
ne i forståelse ,av det over- så hjertens enig, men ut fra k gjorde at vi tapte ferre men
håndtagende politiske des- det helt motsatte synspunkt ~ så lenge seiren fulgte de tys e neskeliv enn ellers ville ha 
poti som med økende fart av A.P.-mannens. Den siste faner. I 1945 ble de dømt som vært tilfelle. 
beveger seg bort fra det som hadde kommet med en .uti!- hadde fulgt regjeringens eksempel Alt dette skyldes Dan-
opprinnelig var meningen hyllet trussel om at kIrke- og ~ oppfordring. marks særlige status og den 
med demokrati? Mere og ministeren ikke burde for- I forhandlingspolitikk som 
mere får Quisling rett .. Han søke seg på noen selvsten- Forsvarern,e av det norske ble innledet 9. april 1940, 
gjennomskuet dem. dige sprell, men ydI?ykt krigsparti fra 1940 har som og som tross alle rystelser 

Her hjemme har det så- følge den venstreradIkale kjent avvist argumentet ble fastholdt fra dansk side 
men ikke vært mange lys- vei. Vi mener at det var med at vi her i landet kunne og også praktisert fra tysk 
punkter. Den borgerlige Bondeviks sol~klare plikt ha oppnådd danske tilstan- side _ selv efter 29. august 
samlingsregjering fortsetter fra første øyeblIkk å ta I:aI?- der _ slik Quisling bl. a. 1943. Inn i bildet av for
trutt sIn fiaskopolitikk. EI- pen opp mot .det socrahs- tok sikte på _ med å' hen- handlingspolitikkens nytte
ler hva skal man si når Ei- tiske diktatur, rydde opp i vise til sabotasjehandlin- virkning går også at den for
nar Gerhardsen i en tale i Augiasstallen av venstre ra- gene og uroen som satte inn hindret mange av de uhyr
Reykavik, forteller sine til- dikale «kulturråd» og <mt- i 1943 da det begynte å av- ligheter som andre okku
hørere at denne regjering valg», og la ulvene hyle så tegne seg et tysk nederlag perte land måtte finne seg 
har gjort det forbausende meget de ville. Men han var i storkrigen. i _ og ennvidere «den full
bra hittil? Hvis vi var Bor- ingen modig mann des sver- Nu har den danske ambas- stendig paradoksale refleks
ten & Co. ville vi betakke re. sadør Nils Svenningsen virkning», at takket være 
oss for en slik attest som, i Ustanselig får vi se resul- kommet nærmere inn på forhandlingspolitikken fikk 
virkeligheten bare er den I tatene av hans unnfallenhet'j den sak i en avhandling motstandsbevegelsen i Dan
mest sublime hån. Det betyr Ledet av og under applaus «Danmarks Besætteise 1940 mark _ uten at det var til
selvsagt en klar påvisning fra den av den borgerlige 1-45» i Nordisk Tidsskrift siktet _ betingelser å vokse 
av at de «borgerlige» ikke (Forts. side 7) og virke' under, som var 
har gjort annet enn å dilte gunstigere enn i noe annet 
i A.P.'s fotspor. okkupert land. «Den grodde 

På intet felt er denne ta- så å si i ly av forhandlings-
lentløse diltingen så iøyen- politikken». 
fallende som på den kultu
relle sektor. 

Da Bondevik ble utnevnt 
til kirkeminister steg det et 
ramaskrik fra den venstre
radikale leir opp mot ham 
allerede innen han hadde 
rukket å ta plass i statsråd
stolen. Angsten for at vi en
delig skulle få en som tenkte 
og følte nasjonalt til å lede 
kulturlivet var mere' enn ty
delig. 

En helt overflødig angst. 
Bondevik viste seg straks å 
være en liten mann. Hyle
koret skremte ham fra sans 

Professor Wilhelm Rasmussens 
Eidsvollsøyle som skulle ha vært 
vår nasjonale stolthet, noe kultur
boIsjevikene selvsagt lenge har hatt 
i vrangstrupen. ~(Sannheten om 
Eidsvollsøylen» er et hav av in
triger og mullvarparbeide fra de 
venstreradikale for å forhindre at 
søylen blir reist. 

Fra dagens kulturliv i Norge. Den av den borgerlige regering tlt
nevnte venstreradikale kvinnelige kulturdirektør takker for tilliten. 

Her har hun overrakt A. P.-mannen Hans Heiberg en sjekk på tyve 
tusen kroner. Foræringen kaltes en «leserpris» som ikke bare vi, men 
også Aftenposten setter i gåseøyne. 

At denne forhandlings
politikk kunne føres så 
langt som den ble ført, til
skriver Nils Svenningsen 
den disiplin og orden som 
de tyske militærmyndighe
ter i Danmark oppretholdt 
blant besettelsestroppene, 
og den omstendighet at det 
både før og efter 29. august 
1943 blant de tyske embets
menn og offiserer fantes 
noen som likefrem var oss 
vennligsinnete, og andre 
som i hvertfall var rettsin
dige og hadde ansvarsfølelse 
ikke bare overfor deres eget 
land, men også overfor det 
besatte. Det er, skriver han, 
grunn til å minnes disse 
modige og rettskafne menn 
med anerkjennelse. Deres 
deltagelse i forhandlingene 
skapte forutsetninger for at 
sjansene for å oppnå noe 

(ForIS. siåe 8) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 10. AUGUST 1968 

"The Palrl-oll-C Tral-lor" I Den tyske pomp og prakt, velsen» fra den tyske gene-
" II - - ved installasjonen av Quis- raI som var kommandant 

ling som mimsterpresident i I på Akershus festning. Siden 
1942 utnyttes helt ut med I Norge ikke legalt var i krig 

(Forts. fra side 2) for et fjorten dagers opp- den no.rske ~ande~sflåt~ ~om glimt av ham i hirduniform og ikke var godkjent som 
niss, idet han advarte folket hold og fikk ingen slags tre- v~r .«tIl ~llIert disposIsJon.» mens han gir nazihilsen, og krigførende av noen av de 
(som Churchill) mot den ning i denne tid. Det var (I .vlrke~lgheten chartret til inspiserende en tysk æres- allierte makter, kunne ikke 
akutte fare for en europeisk ganske enkelt et tysk propa- britene I november 1939) og vakt. Han vises ledsaget av den tyske overgivelse ha 
krig som ville oppsluke Nor- gandaopphold. Men filmen om d:en «nye norske hær tre- Reichskommissar Josef Ter- skjedd annerledes enn be-
ge (som England). efterl~ter det inntrykk a~ de net I Skotland», samt det I boven i uniform - mannen skrevet i denne film. 

* som. fikk de?TIe «.opplærmg» «ny~ norske luftvåpen tr~- som det sies har «utnevnt Det tilføyes: «Quislings 
Vi kommer så til de avgjør- var Istand til ~ ~Jennomføre ~et l Can~~a», men det blIr I Quisling», trass i alle bevis fanger gjenvant deres fri

ende, omstridte og fremde- et pro-tysk QUlslmg-ku~, noe Ikke spesIfIsert ~t b~~ge s~e- for at de.to menn var i tot- het». En ny misforståelse. 
les dunkle hendelser som ~om selvsagt .er latterlIg og der va~ folkene l brItIS~ tJe- tene på hverandre fra begyn- Det var tyskernes fanger og 
førte til den tyske okkupa- Idag e! Op~gI~t av. selv de neste. Idet Nor~e aldri ble nelsen til enden og at hvis ikke Quislings. 
sjon. mes~ flen.dtlIg l~stIlte nors- gOdkJe?-t som krigførende av det kan sies at noen har «ut- Som nordmenn av enhver 

Hvis Quisling ikke var no- ke hlst~:>rlkere. Hirden me~d- ?-e allierte. makter. (Heller nevnt» Quisling så måtte det innstilling kan se er denne 
en forræder «9. april» da or- t~ seg Ikke engang f07 QUlS- Ikke ~et tilsvarende antall være Adolf Hitler, på basis sentrale del av filmen høyst 
det «quisling» ble født, så lmg o~ var uvæp?-et t~l .ef~er front~Jempere som sloss av deres bekjentskap siden utilfredsstillende: skriken
var han aldri skyldig i hØY- «9: ~prIl». ~oe S~lt~ blInmld- med lIke stor eller større tap- 1939 og lange diskusjoner i de unøyaktig, på linje med 
forræderi - for ikke å tale leI tid hengende IgJ~n. . perhet mot den røde hær hvilke Quisling skaffet kon- «The Heroes of Telemark». 
om at han fortjente å bli hen- For det a~et gJe~tar fIl- nevnes). sesjoner (som han, trodde) Filmens virkelige fortje
rettet. men st?radmlral ErIch Rae- Commandoraids mot den fra Det tredje Rike. Seremo- neste er begynnelsen, der 

De nøyaktige kj ennsgj er- ders t~ll~omme uttalelse o~ norske kyst og sabotasje nien avsluttes med Deutsch- Quislings ærefulle bak
ninger med hensyn til hans at QUlslI?-g ~dovet baser I mot Norsk Hydro gjengis i land, Deutschland tiber alles grunn skildres på en fair 
møte med Hitler midt i de- Norg~» til Hitler .. «Dette ~r bilder og norske deltagere i uten kommentar, noe som måte, og mere spesielt ved 
sember 1939 og de tyske kon- en skjebnens pekefmger» pa- ~isse fo~etagender gis tilbør- gjør det til et gripende av- avslutningen, der hele 
takter som førte til disse mø- ståes Raeder å ha kommen- ~Ig kreditt, men det antyde~ snitt men overser den urok- «quisling»legenden legges 
ter er fremdeles under de- tert. Ikke at overalt var det brI- kelige kjennsgjerning at Nor- åpen for tvil og ny overvei-
batt siden intet ordrett (ste- Bortsett fra den kjenns- tene som hadde ansvaret. ge var helt okkupert av tys- else. 
nografisk) referat ble laget gjerning at ~~isling ikke En absurd ~emerkning har kerne som utøvet lov:lig su- Det berettes riktig at 
og alt bevis kommer på an- hadde noe~ stIll.mg el~er n?- sneket seg Inn - den at verenitet over landet i hen- QUisling «overgav seg» iste
nen hånd fra forskjellig en mak~ til å gl .et s~Ik~ tIl~ Hydro var «ba~en for Tysk- hold til Haagerkonvensjonen denfor å flykte på en tysk 
partsinteressert hold og nes- ~>ud og ~gen utSIkt til a blI la~ds atomkrIgsprogram!>, efter kapitulasjonen 10. juni u-båt (eller fly), noe som 
ten alle hovedvitnene nu er Istand til å oppfylle det på- skjønt tyskerne uttrykkelIg 1940. At Quislings stilling ble tilbudt ham. 
døde. Anledningen til å inn- s~åtte ~øfte,. så tror ingen ~e- hadde op~g~tt enhver tanke som ministerpresident ble De vanskeligheter han led 
kalle de tyske nøkkelvitner r.løs historIker nu at QUlS- om !remstIlhng av atombo~- godkjent av Høyesterett nev- under i «en bitte liten selle i 
for krysseksaminasjon ble lmg hadde forberedt et ko~- be I februar 1944, da fa~rIk- nes ikke i filmen, noe som kruttårnet på Akershus 
tapt eller heller unngått un- plott for å utleve~e ~orge. til ken ble ødelagt h~l~ menmgs- kanskje er unnskyldelig i et festning» mens han forbe
der Quislingsaken i 1945. t~sker?-e og al~e tI~gJengelIge! løst sett fra .et milltært syns- 25 minutters program. redte sitt forsvar i Frimu-

«The Patriotie Traitor» hIstOriske .be.vIs går også ~t I punkt - sl~k som en over- Så nevnes fengslingen av rer logen skisseres. 
kommer ikke inn på dette på at QUlslIng uttrykkelIg I flod 8:v beVIS nu s~adfe~ter 40 000 nordmenn på Grini, i Tilslutt kommer disse 
meget reelle historiske og ju- v8:r holdt utenfor de tyske trass I den romantiske fIlm Bergen, Trondheim og andre tungtveiende linjer: «En 
ridiske problem. Den faller miltære planer for Norge fra «The Her?es of Telemark». konsentrasjonsleire i Tysk- uhyggelig og vill heksejakt 
for den stereotype versjon desem~er 1939 ?g fremov~r, Her er MISS Bost?ns under- land, uten å gjøre rede for fulgte - - - det var en 
som Quislings bitreste nors- fr~m. tI~ «9. ~PrIl». Noe SkItt søkeiser bedrøvelIg mangel- hvem som var ansvarlig for million angiverier i et land 
ke fiender knapt tror på idag blIr. l~ldlertId påny hengen- fulle og um?derI?-e. Men alt dette. Den uinformerte seer med bare litt mere enn 3 
og er faktisk høyst usann- de Igjen for en god hIstOrie! kan ledes til å tro at Quis- millioner innbyggere -' -
synlig. Filmen går så over til den Filmen vender så tilbake ling hadde et visst ansvar 17 000 nordmenn ble 

Som en innledning til det- like omstridte rolle kongen til «9. april». Det sies at «Os- for denne forfølgelse, dømt til fengsel for tids-
te avsnitt sier filmen at Quis- og hans Arbeiderpartiregjer- lo ble grepet av panikk» og skjønt det virkelige ansvar rum opp til 15 år - - -
ling «tok sin første kontakt ing spilte. at «nesten halvparten av be~ I naturligvis lå hos Gestapo. et antall av Quislings under
rned nasjonalsosialistene i De slipper fra sitt dilemma folkningen flyktet.» QUiS-, Det sies så at «motstan- førere ble henrettet.» 
1930», og antyder at hansmø- med liten eller ingen større lings radiobudskap til folket den begynte», noe som illu- En tributt til Quislings 
te med Hitler var kulmina- ære enn Quisling. Det ant y- denne aften hvorunder han streres med «tomme tribu- personlige mot ydes i beret
sjonen av ni års pro-nazi des ikke i filmen at det gjor- proklamerer seg selv som ner» ved boikottede sports- ningen om hans siste time. 
sympatier. de motstand mot fienden el- statsminister i nødssituasjo- stevner etc., ~H7-kluss på Mens scenen for eksekusjo-

I virkeligheten hadde Quis- ler ledet folket i dets angs- nen, dokumenteres. Så sies veggene og lignende nåle- nen avbildes, sier kommen
Ung knapt satt sin fot i Tysk- tens time. Den sier ganske det at han ble «bundled out» stikk. «Ikke-samarbeidet» tatoren: «Han satte sin ma
land på den tid og talte ikke enkelt at «de reiste» og efter (sparket ut) av stillingen ef- ble støttet av denlutheran- tematiske dyktighet isving 
sproget brukbart. Han hadde å ha søkt tilflukt i en «jakt- ter seks dagers forløp, hvil- ske kirke og skolene» skild- slik at han fremdeles stod 
trådt inn i politikken og hvis hytte» (utenfor Tromsø) ket er en måte å si det på at res det også. Ingen kan kri- oppreist da syv kuler had
han hadde noen utenlandske «dro til Britannia». (Deres administrasjonsrådet under tisere det. de funnet sitt mål og han 
sympatier, så var det i for- våpenstillstand med tysker- Paal Berg overtok hans stil- QuiSling beskyldes ellers var ikke bundet til pelen 
bindelse med Britannia. Selv ne 10. juni nevnes ikke, men ling efter ordre av tyskerne i teksten for å ha myrdet - - -hans øyne var frem
.fiendtlig innstilte norske hi- filmen gjør det helt klart at fordi Quisling ikke var sam- hundrevis av jøder - i deles åpne.» 
storikere sporer ikke hans Nygaardsvoldregjeringens arbeidsvillig nok. strid med hva en uavhengig Injuriprosessen anlagt 
tyske kontakter tilbake til rolle var vanærende.) Et pa- For de neste to års ved- svensk kommisjon kom til, av disponent Hans S. Jacob-
1930. I mange år efterpå --:- tetisk bilde blir vist av kong kommende sies det at han at Quisling ikke hadde for- sen mot stortingsmann 
helt frem til 1936 (tidligst) Haakon som går ombord i «tok stilling i bakgrunnen» urettet (injured) en eneste Sverre Løberg på grunn av 
og juni 1939 (bevist) - var det britiske krigsskip som som «lavere tjenestemann». jøde såvidt det kunne brin- påstand om «grov historie
hans nazikontakter høyst førte ham og hans regjering Hva slags «lavere tjeneste- ges på !iet rene. ,Noe foto- forfalskning» i Ralph He
overflatiske og tilfeldige. til politisk asyl i Skotland. stilling» han hadde spesifise- grafisk materiale til støtte wins bok «QuiSling - pro
Iherdige norske undersøkel- Så når det gjelder æren res ikke - uunngåelig nok for påstanden ble heller ik- fet uten ære» henvises det 
ser har ikke kunnet bevise er det omtrent balanse mel- siden han ikke hadde noen ke lagt frem av Granada også til. 
noe annet. lom den som gis QuiSling og slik stilling i det hele tatt TV. «Var Quisling i virkelighe-

Filmen skaper således en dem som holdt stillingen i unntagen som privat borger, Dannelsen av Mil.org. ten en profet uten ære i sitt 
atmosfære for å tro på de to Norge på den ene side og de leder av sitt eget politiske nevnes og så kommer vi til eget land?» spør kommen
skadelige påstander som føl- som flyktet på den annen si- parti til februar 1942. Her befrielsen i mai 1945, som tatoren. 
ger umiddelbart efter: først de. Dette er kanskje en fair har Miss Boston falt igjen- beskrives korrekt slik: En leilighet til å debatte
a~ QuiSling «ordnet ~ed tre- vurdering og kan bli l;tis~ori- nom påny .. ~tagelig . søkte «Norske og allierte kom- re dette spørsmål vil det bli 
nmg for nordmenn l Tysk- ens dom. Men den vIl Ikke hun «kontInUltet» nok en- mandotropper ankom for å 22 oktober sies det da det 
land» o~ at han lovet Hitler tilfredsstille noen ~v partene gang. Bergs m~sl~kke~e ?t- motta. overgivelsen» og ka- er' avsatt t~ uker fo~ Jacob
{(baser l Norge». så lenge deltagere I dIsse sør- nevneise av QUIslmg til Sjef rakteriserer dermed det av- sen-Løberg-saken i Oslo by-

Som Rolf Fuglesang, NS' gelige begivenheter fremde- for demobiliseringen ble jo holdte norske fotografi av rett 
generalsekretær har vitnet, les er i live og kan pledere aldri noe som kan sammen- en barhodet gutt fra Hjem- . . 
dro de 25 nordmenn som han sine respektive saker. lignes med en «lavere tjenes-I mefronten som poserer I «Da», SIer kommentato
fulgte til Tyskland bare dit Det blir laget noe omkring testilling». mens han «mottar overgi- (Forts. side 7) 
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LØRDAG 10. AUGUST 1968 FOLK OG LAND SIDE 7 

Fra kulturfronten 
slette, som sagt, når bedøm- I og holde festtalen. Det var 
meIsen av et projekt av- visst meget viktig, ikke 
gjøres helt og holdent på sant? 
manuskriptstadiet så står - Ja, nettopp. 

(Forts. fra side 5.) kum enhver sunn dømme- likte etter filmen var ferdig- man hjelpeløs. Da vil på- Hors de Combat. 
samlingsregjering utnevnte kraft, her som i en rekke laget og produksjonskapi- stand stå mot påstand, og 
venstreradikale kvinnelige andre saker. (Det måtte fø- talen satset fullt ut. «Pro- man er like langt. 
kulturdirektør (en slik ut- les som tramp i klaveret da duksjonsutvalget» sørget for - Vi ser nå at S.F.-man- __________ __ 
nevneise burde Bondevik ha en liten petitskribent dum- at· politisk upopulære per- nen Sigbjørn Holmebakks 
satt sin stilling inn på å for- pet ut med det alle godt vet soner helst overhodet ikke «Filmbulvinter» skal filmes. Sovjetsoldat _ 
hindre) blir det med rund er grunnen: av rent politiske slapp til. Påskuddet var all- Fortell litt om det. 
hånd utdelt stipendier og motiver måtte søylen ikke til at manuskriptene ikke - Ja, De vet formodent- (Forts. fra side 4) 
«priser» til «fortjente» so- reises.) Men bak all tåke- holdt mål - vi kjenner me- lig at man innen filmpro
cialistiske kunstnere. Na- legging, alt utenomsnakk er Ilodien igjen i konstellasjo- duksjonen alltid har sett på 
sjonale kunstnere får ynke- det allikevel en ting man nen forleggere versus våre Rolf Stranger som enulyk
lige smuler eller - aller ikke klarer å komme uten- forfatter~. Før vi går nær- kesfugl. Han har hatt en 
helst - ingenting. Utdelin- om: Eidsvollsøylen er et mere inn på dette kapitel av makt som vi mener han har 
gene til politiske venner og stykke umåtelig verdifull det venstreradikale kultur- misbrukt på det skamme
sympatisører skjer med sti- kunst som taler til det beste diktatur henviser vi til hva ligste, i etterkrigsårene sær
gende dristighet, og hvorfor i enhver sunn og nasjonalt vi tidligere har skrevet om lig ved å sitte med hendene 
skulle de ikke så lenge kul- tenkende nordmann. Vi er filmen «Afrikaneren» og fil- i skjøtet og la det hele sk:ure 
turlivets øverste leder ikke blitt fattigere uten den. Den men om Fridtjof Nansen. I - derfor også «filmrevolu
våger å kny og de borger- forvirrete diskusjonen om begge tilfeller støter vi på sjonen» som Carsten Munch 
lige aviser sluker det hele hvor søylen burde plaseres navnet Sigurd Evensmo - i satte igang. Men det hender 
rått eller i høyden plaserer har vist seg å være en av- Nansenfilmen i samarbeide jo at Stranger selv plutselig 
noen ironiske gåseøyne på ledningsmanøver. Til syv- med A.P.-mannen Bang-Han- en dag blir på det rene med 
enkelte mere dubiøse «pri- ende og sisfvar det ikke av- sen. Nå er vi ved sakens at noe må gjøres, og så fin
ser»? gjørende om søylen ble reist kjerne. De socialistiske for- ner han da på et eller annet, 

Efter at vi hadde passert 
gjennom Lillehammer sen
trum var der vel 6 kilometer 
å kjøre i lastebil til Fåberg. 
Men denne strekningen mer
ket vi faktisk ikke for vi 
var underveis sterkt opptatt 
hele tiden av å betrakte det 
eiendommelige landskap og 
i gleden over mange overras
kelser i landskapet glemte vi 
kjøreturens videreverdighe
ter gjennom Gudbrandsda
len. 

Så gikk det da som vi på Eidsvoll Plass, foran Råd- fattere går i norsk film igjen som regel noe tøv vi godt 
tenkte og fryktet - kultur- huset, på Universitetsplas- som Tordens,kiolds s?ldater kunne ha unnværet. På den 
bolsjevikene har såvidt en sen eller på St. Hanshaugen, - det later tIl at et fllmpro- måten ble den store film- «The Patriotie .. » 
nå kan dømme endelig fått bare vi fikk den. Men det jekt blir godkjent av pro- manuskriptkonkurransen 
tatt knekken på professor hjalp vidunderlig til å be- duksjons?tvalget først og til for noen år siden. Enhver (forts. fra side 6) 
Wilhelm Rasmussens monu- rede grunnen for «kultUr- fremst nar det har de rette faginann vet at det sjelden ren, «kan en ny generasjon 
mentale Eidsvollsøyle. Det råd~ts» endelige. dø~sdom. v~nstreradikale bakmenn. kommer noe godt ut av slike nordmenn avgjøre enten 
socialistspekkete «kultur- VI sender en kjærlIg tan- VI har spurt en av våre kon- konkurranser som krever et Quisling var en forræder el
råd» har gitt den dødsstøtet ke til mesteren i hans grav. taktmenn innen faget om stort apparat og betydelige ler en syndebukk.» 
og når dette skrives har vi Den aller siste gemenhet ble det virkelig er så slemt. utlegg uten å gi noe tilsva- Det er ensbetydende med 
ikke sett det minste tegn til han da iallfall spart for. - Ja, svarer han uten be- rende igjen. Jeg vil natur- å si at hele «Quisling-saken» 
at den redde kirkeminister * tenkning. Bedømmelsen av ligvis ikke si at det blant vil bli prøvet påny og at det 
har våget å opponere. At På alle områder innen kul- et filmmanuskript er som vrimmelen av innsendte er rimelig at det vil bli en 
Stortinget vil gripe inn har turlivet har man i etterkrigs- regel en skjønnsak. Vi har manuskripter ikke kan fin- internasjonal cause celebre. 
vi liten tro på. årene fått merke den kultur- ingen juridisk støtte for det nes meget verdifulle ting Hvilke unøyaktigheter og 

DetuVRi'--iiessverre--meg ,,' i~nklG, 'l'--fvemstående ~-be-s111mlton1rnFranse]Ul'Y~ felltolIrn.lnger detU-enn kan-
som tydet på at det ville mon tro det allikevel finnes tegner et manuskript som er har en egen evne til ikke være i denne ekstraordinæ- . 
gå slik. I en artikkel med noe felt hvor den i den grad ypperlig hvis andre, de være å finne frem til dem. Det er re film, så bør både advo
den noe spottende overskrift har stått i bengalsk belys- s~ us~kkyndige som de være uhyre vanskelig å lese og kat Helliksen og Forbundet 
«Sannheten om Eidsvoll- ning som når det gjelder VII, SIer det motsatte. Der- bedømme et filmmanu- for Sosial Oppreisning være 
søylen» har en Even Hebbe filmen. Det begynte med for er det så katastrofalt at skript. Det aller beste be- takknemlige. 
Johnsrud allerede uker før opprettelsen av det s.k. norske filmkunstnere hjel- høver ikke engang å være Filmen kan visselig ikke. 
«kulturrådets» . avgjørelse «Statens Filmråd», en sam- peløst er i ,hendene på et særlig godt skrevet, det er beskrives som «positiv» fra 
falt propagandert for for- ling ignoramuser hvis ve- «:utvalg» oppnev.nt på p~li- ikke avgjørende. Det er deres synspunkt, men en 
kasteise. Han fremholder sentlige fortrinn var den tIsk ~runnlag, Ikke faglIg. handlingen, fremstillingen i halv seier er vunnet for 
her ganske listig at kunst- «rette. trua» - pluss sely- Jeg vager å påstå at dette bilder man bør legge hoved- gjenoppreisning av Quis
nerens medlemsskap i NS er føl~e~Ig herr. St~anger hVIS (m~valget» h~r vært e.n fryk- vekten på. Man kan ikke lings og hans meningsfel
uten betydning (akk, hvor P?lI.tIs.ke pålIdelIghet d~ so- telIg belastnmg for fIlmpro- vente at en tilfeldig sammen- lers gode navn. Man kan si 
mange ganger har ikke våre cIalIstIske oppdragsgIvere duksjonen. Det er kjent nok satt jury vil se det slik. Det at resultatet er «halvt posi
kunstnere fått høre det når øyensynlig mente man kun- at projekter i absolutt tOPP-I er lettere å falle for noe som tivt». 
deres verker refuseres eller ne stole på. Dette egentlig klasse er blitt vraket, og det er fort og glatt skrevet. Hvem skulle ha tenkt det 
fordømmes under alle slags helt parodiske «Filmråd» er umulig å finne noen an- - Hva så med HOlme- for noen få år siden? Quis
andre påskUdd). Nei, skri.! drev forfølgelsen av dem nen forklaring enn at (mt- bakks «Fimbulvinter» som ling var da bare et skjelett i 
ver Johnsrud viktigere er I man anså for politiske mot- valget» ikke liker mennene vant lste premie? det norske klesskap og et 
det at synet 'på kunst har standere så vidt at til slutt som har fremmet det. - Jeg har ikke lest manu- lite forstått skjeldsord i in-
forandret seg. I måtte man for skams skyld - Vi har festet oss ved skriptet og kan ikke uttale ternasjonale ordbøker. 

Hvilket syn? 'En mindre (og for syns skyld) oppløse at de samme socialistiske meg utover det at det ser ut Nu, 23 år efter at det «of
krets av venstreradikale det. «Filmrådet» ble etter- forfatternavn stadig går til å bli overmåte kostbart fisielle Norge» innbildte seg 
«kunstneres»? De som i fulgt av et s.k. «produk- igjen i filmproduksjonen. å realisere det. For kostbart at det hadde tilsmusset 
skrift og tale forsøker å sjonsutvalg», selvsagt be- Kan det være heldig? etter våre forhold og filmen Quislings. rykte for bestan
hamre inn i de gjenstridige I stående. av folk fra den ven- - Absolutt ikke. Flere; var vel heller n~ppe noen- dig og overgitt hans minne 
at forvridd blikk- og jern- streradlkale fløy. Betød det ganger burde det synes å sinne blitt laget hvis et poli- til glemslen, så er Quisling 
skrammel er det eneste som noen fremgang? Ja, forså- være mere enn klart at disse tisk mere upopulært navn i kjøtt og blod, hans stem
har krav på respekt når det vidt. «Filmrådet» ødel.a i sp~sielle. ~anuskrip~ene er hadde stått bak førstepre- me og personlighet, oppreist 
gjelder billedhuggerkunst. l bunn og grunn folk de Ikke mlddelmadlge eller lIkefrem mien. Men ingen skal for- fra graven i Gjerpen for he-

Nei, sannheten er at de S.- I telle meg· at det ikke i hau- le verden til revurdering. 
k. modernister har gjort gen av upremierte manu- Dette er en triumf for 
publikum så luta lei av be- skripter fantes et eller annet sannheten, som alltid vil 
grepet kunst at man snart som langt burde ha vært «frem», og det viser at det 
ikke gidder å beskjeftige seg foretrukket. fremdeles er noen rettferd 
med den mere. Kulturbolsje- - Hva så med 2. og 3. i denne grusomme verden, 
vikenes ødeleggelse av Eids- premien? om ikke i «rettsoppgjøret». 
vOllsøylen burde ha frem- - Ikke særlig brukbare Neste trinn i det som nu 
kalt et protestskrik fra det såvidt jeg har forstått. An- har blitt en internasjonal 
hele land. Smart politisk net var heller ikke å vente. kontrovers vil sikkerlig bli 
propaganda, ikke minst den Konkurransen burde aldri en gjenopptagelse av retts-
stadige og hykkelske under- ha vært holdt. oppgjøret for en upartisk in-
strekning av at kunstnerens - MAn den ga jo Stran- ternasjonal rett av respek-
medlemsskap i NS ikke spil- ger publicity og anledning til I table dommere. 
ler inn, har berøvet publi- lIå presidere ved gallamiddag ph. 
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SIDE 8 

Ambassadør 
Svenningsen 

(Forts, fra side 5.) 

derved ofte slett ikke var 
så små. 

FOLK OG LAND 

ERDEN 
Videre peker han på den Messerschmitt 70 år. I Heroisk avkall. 

«helt fundamentale fordel» 
at det i prinsippet ikke ble Regjeringen i San Marino 
rokket ved Danmarks stats- ,med en hær på 1000 mann 
rettslige og folkerettslige I har vedtatt å gi avkall på 
handleevne, selv om den atomvåpen - ganz wie in 

ått rd 'b ' Norwegen - og å under-
mel e VIsse egrensmn-I tegne atomsperreavtalen. 
ger, og på at vår status på 
det økonomiske område i Så kan det da trygt slutte 
medførte at vi kunne holde seg til spurvene i tranedans 
igjen overfor tyske krav som dermed føler seg beret-
om levnetsmiddelleveranser tiget til å råde de store mak-
og forhindre utsugning. ter som USA og Sovjet set-
Tysklands andel av vår lev- ter utenfor med sitt atom-
netsmiddeleksport 'ble ikke monopol. Ellers er det vel 
urimelig stor. Vi kunne ek- egentlig ingen som mener 
sportere en del til andre at USA, Sovjetsamveldet og 
land og sende hundretusner førstnevntes haleheng Eng-
av Røde-Kors-pakker til land har demonstrert noen 
mennesker av mange nasjo-I spesiell utenrikspolitisk mo-
naliteter, uten at vi selv kom denhet som skulle tilsi 
til å lide nød her hjemme. at nettopp de fikk ha ene-

Svenningsen hevder at rett til atomvåpen og der-
det (hvis forhandlingspoli- Den berømte' tyske flykon- med til verdensmakten. 
tikken var blitt fortsatt> struktør, professor Dr. ing. Rent bortsett fra at Frank
aldri var blitt tale om «de Willy Messerschmitt har ny- rike gir blaffen i hele av
afskyelige Stikkerlikvider- lig fylt 70 år. Han hører til talen - det er bare i likhet 
inger og de endnu afskye- verdens mest kjente flybyg- med Sovjet begeistret for at 
ligere Clearingrnord», og gere og særlig under siste Tyskland holdes utenfor -
problemet med det i mange krig hadde hans arbeide den og at Kina allerede har 
henseender uverdige retts- største betydning. Med Me sprengt sin vannstoffbom
oppgjør efter krigen, delvis 209 ble det i 1939 satt en. be. For ikke å snakke om 
på grunnlag av lovgivning inntil idag uovertruffen ver- hva som foregår i det skjul
med tilbakevirkende kraft, densrekord for propellfly te iverdensfredsfaren Is-
var aldri oppstått. med 755,11 km. pr. time. rael. 

Endelig ville forhandlings- Det første seriebyggede dy-
politikken under en fred- sefly Me 262, en rakettbærer Når vi nevner Israel 
sommeligere utvikling ha Me 163, samt storrumtrans- har det ellers sin interesse 
hatt betydelig større sjan- sportflyet Me 326 hører til å peke på at en av lederne 
ser til å oppnå bedre resul- han krigskonstruksjoner. for det antizionistiske The 
tater, fordi den da ikke had- American Council for Juda-
de vært belastet med et kraf- ism, Rabbi EImer Berger fra 
tig irritasjonsmoment over- Jødeleksikon beslaglagt. USA, under en foredrags-

ikke være overlatt til en 
verdslig regjering eller en 
internasjonal forening, men 
til dem som virkeliggjør is
lams, jødedommens og kris
tendommens prinsipper,» 
Hvorledes det skal kunne 
ordnes i praksis vet vi ikke, 
men ellers høres forslaget 
rimelig nok ut, 
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niczy», som har et opplag 
på en kvart million, hevdet 
nemlig nylig for fullt alvor 
at den israelske forsvars
minister m,m,m, Mosche 
Dayan i virkeligheten ikke 
var noen annen enn - den 
tidligere SS-Standartenftih
rer Otto Skorzeny, Ellers 
visste man å opplyse at den 

I av Wiesenthal meget efter-
Mao-syken. søkte Martin Bormann opp-

Vi synes som kjent at Mao l holder seg i Israel. Det er 
på mange måter - og rent ikke rart at Gomulka til
bortsett fra hans nominelle slutt grep inn mot slik pro
kommunisme - har gjort paganda. 
en betydelig nasjonal inn-
sats i sitt hjemland, men det Ben Gurion og Hitler. 
forklarer naturligvis på in- Men også russerne har sitt 
gen måte den Mao-syken I bidrag å yde. Hærtidsskrif
som har grepet Vesterland-, tet «Zolnierz Wolnosci» har 
enes rotløse ungdom. Den protestert mot at et britisk 
burde kunne finne egne na- filmselskap får lov til å ta 
sjonale idealer og beskjef- opp en film i Polen om zio
tige seg med hvite menns nistføreren Ben Gurions liv, 
t~nker. ,østens forstår vi her I protesten sammenlignes 
lIkevel Ikke. For så stor for- Ben Gurion med Hitler og 
skjell er det trass i all pro- Salazar - så nå vet vi det, 
paganda mellom rasene. No-
en tall forteller litt om Mao- Hanna Reitsch, 
sykens utbredelse: Fra den den kjente tyske flyverske 
såkalte kulturrevolusjon tok I fra krigens dager, som bl.a, 
til i Kina sommeren 1966 førte det siste fly ut fra det 
er det trykket 5,6 millioner innsluttede Berlin, har i 
eksemplarer av Mao Tse- lengere tid drevet en seil
tungs samlede verker til dis- flyskole i Ghana og har nu 
tribuering i utlandet, De er gitt ut en bok om sine opp
fordelt til 148 land, Den lille leveiser. «Jeg fløy for Kwa
lommeutgaven, med slagord me Nkrumah» heter den, 
av Mao, som er kjent også Boken forherliger i hØY grad 
blant forvirret norsk ung- den styrtede negerhøvding, 
dom, er trykket i et samlet noe som har vakt adskillig 
opplag av 400 millioner ek- motsigelse innen nasjonalis
semplarer på 26 forskjellige tiske kretser i Vest-Tysk
sprog og fordelt til 180 land, land. 

for tyskerne, som mot- På den 13. internasjonale Il reise i Europa som løsning 
standsbevegelsens aktivitet bokmesse i Warzawa beslag- av krisen i Midtøsten har 
utgjorde, og i hvilket Sven- la det polske tollvesen en foreslått at Israel skal av
ningsen ser hovedårsaken rekke bøker fra tyske, eng- klæ seg sin zionistiske ka-
til at det hele gikk som det elske og franske forlag, rakter og bli en midtøststat H W I gikk. orst- esse -sangen. 

Kommunistangrepet på 
Rhodesia. 

Blant de konfiskerte bøker som de andre. Patriarken i 
At overgangen fra for- b f Foran forbundshuset i e ant seg også «Lexikon Antiokia, Maximos V. Ha-

handlingspolitikkens pas- des Judentums», som er kim har også et forslag, det Bonn samlet det seg nylig 
sive til motstandsbevegel- kommet på 'Bertelsmann- gjelder Jerusalem: «Forvalt- medlemmer av et skipssang-
sens aktive motstand mot kor som foredro Horst-Wes-Verlag. ningen av Jerusalem skal l • tyskerne har hatt noen inn- se -sangen sa kraftig at det 
flyteise på Danmarks inter- trengte helt inn i represen-
nasJ' onale stilling efter kri- d l' tantværelsene. Det ble satt e allerte i krigen mot Hit- hittl'l bare har vært repre 

I Trieste har pOlitiet be
slaglagt 60 tonn våpen som 
stammet fra Bulgaria og 
Tsjekoslovakia og var be
stemt for de terrorister som 
myrder hvite kolonister i 
Rhodesia. 

t 'l N'l ~ - inn vannslanger mot de syn-gen, VI er 1 s Svenningsen ler-Tyskland? Og ville noen sentert l' d b tte t 
å I h tf Il '11 e a n av par - gende og et sosialistisk med- .----------.... p. ver a VI e England ha kunnet forsvare å gjøre haveren Erik Scavenius' 

som på forhånd hadde av- seg til talsmann for det? egne betraktninger i boken lem av forbundsdagen har FOLK 
vist mulighet for hjelp, ha «Forhandlingspolitikken un- gått til politianmeldelse. Se OG LAND 
savnet rimelig grunnlag for Ambassadør Nils Sven- der Besætteisen», men hvis det fikk f - - - fordi han Kjerschowsf!!, 5, Oslo 4 
å rette bebreidelser mot var dum og ikke beregnet Telefon 377696 
Danmark. ningsens avhan~ling, som a:gumentasjo? i~k~ uten sitt publikum! Sjøfolkene Boks 3214 - Sagene 

O f også går sterkt lrette med VIdere kan feIes tilSIde.» skull t l' , 't d h Ek d" 'd T' d 'l gorøvrig «var vel Sejr- l d tid d l't'k e na ur 19VIS IS e en a spe lSlonstI: lrs ag t1 
h H Id . an ese en e po l l ere ' t d k' t' k fredag fra kl. 10 til kl. 15, 

errernes O mng overfor f d' d 'kk ft k' Så langt anmeldelsen i sunge en anar IS IS - M d l d Id k 
Danmark kommet til at af- ord It eIe e' etr f rldgen Berlingske Vi synes det som marxistiske Dutschkisthym- an ag og ør ag ho es on-
h f D ve s o seg ansvare or en' å '11' h f It torene stengt. 

ænge a anmarks Mulig- Okt' h t d h 'Ik her er fremført må kunne ne, s VI e mgen a ø seg Redaktør Melsom kan bare 
h d . d oppn 19 e me VI en. .' 'ld b t bl t d k e er l en givne Situation, fo h ndl' l't'kk bl gl ogsa nordmennene noe å leerør an e tys e påregnes truffet efter forutgå-
dels af deres egne Interesse- fØrt a mgSPlOtil en k e tenke på Dels fordi Norge partipolitikere. ende avtale, 

kt r, men o mennes er " I I 
synspun er.» ffom hadde fulgt deres opp- også l stor utstrekning, nød . Abonnementspriser: 

Men forøvrig er Svenning- fordringer lide for det gjen-I gOdl,t 'ka kV Qde~ ,forhandlmg~- Siste nytt om Israel! Kr, 40,- pr, år, kr, 20,- pr, 
sen skeptisk overfor antagel- nom straffelovgivning med I po ~tI Ulslmg førte VI~ Vi har lest meget i dags- halvår i Skandinavia, Utlandet 
sen av at der bak motstands- tilbakevirkende kraft, har a VIS tys~erne og dels fordI pressen om den såkalte an- kr, 25,- pr, halvår, I nøytralt 
bevegelsen lå politisk-moral- krav på offentlig oppmerk-/ en kanskJ~ burde ten~e over tisemitiske propaganda i omsl~g iknenlands: Kr, h5P'
ske grunner. Hvis Danmark somhet, Den beskjeftiger ~v~ en slIk forhandlmgspo- Polen, men er den av den art pr, ar, r, 25,- pr, a vår, 
ikke var blitt besatt - ville seg med forhold som ganske lItIkken fra beg~nnels:n av som denne beretning tyder Løssal,g kr, 1,50 
de~ da ha reist seg bare den v,isst ligger 25 år tilbake i ol? med hel naSjonal tIlslut- på, kan den neppe skade jød- Bruk postgironr, : 16450, 
spmkleste røst for at Dan- tiden, men som likevel har mng kunne ha betydd for ene iallfall! Det offisielle or- Utf!iver AlS Folk Of! Land 
mark burde oppgi nøytrali-I almen interesse, og som får Norge, gan for det kommunistiske Vikin,g Boktrykkeri 
teten og gjøre felles sak med en belysning fra en side som --o- parti i Lodz «Glods Robot- __________ _ 
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