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ALEXANDER LANGE: 

KRENI(ELSER A ,;r 
RETTENS ABC 

QUSLINGAKTORENS FÆLE DILEMMA 

Demonstrert av ham selv 

A. deDi før 'Okkupasjonen, hans 
Som man vill se f€Gtet i reiser til og konfemnser med 

Quislingsaken aktor Annæus R'osenber!g og n'led selveste 
Schjødt senior seg ikke minst Hitler». 
med et mystisk skrift som Denne «Rosen?e:r<g13 dag
heter «Rosenbergs dagb()k». I bak» ble k,astet pa lagmanns
Selvsagt kan man iJkke døm- rettens bord av 'aktor og uten 
roe en mann til døden på innsigelse fra retten på retts
grunnlag ,av hva en 'annen sakens a~men dag, 21. august 
mam'l uttralerr om vedkom- 1945. Sltk fremfe'rd var et 
merrde i en dagbok! Hvis klart brudd på straffeprosess
dette var norsk strafferett da lovens § 292 som bestem(fler 
skulle her oPJ:Gtå nydelid'e tH- at når tihalebmlutningen for
stander! Derimot kan b ved- kynnes tiltalte skal samtidig 
kommende dømmende rdt saJkens aktsty,kker tilstilles 

.innkalde d,agbokskriveren I fomva~eren, ,«n:ed Angivelse 
som vitne. Dette ble naturlllig- av, hVIlke Bevlser der agtes 
vis ikke gjor;t i Q-saken. Fm benyttede, h\"orlodes de tæn
da hadde visse brudd på lov kes 6rhver\"ede, hvad dermed 
og krav Ul beViiser blitt enda agtesg'OIdtgjort - --» 

mer å ta og føle på! Inter- Forsvareren h. r. advbkat 
vjuet om Q.saken i Agder- Henrik Bergh, som nok var 
posten 16.7.1962 eriklæærk,:~ar over hvor despelI'at det 
herr Schjødt at «Rosenherrg:s h2Jstet med å få avsagt dom
dagbok var jo særlig avslør-/ men, utbryt'er da fortvilet, 
errde» - dette i forbindelse ifølge det sten. refer.at silde 
med hva han sier til Agder-159: 
pC!:lien om «Quislings forræ- (Forts. side 2) 

LØRDAG 30. MARS 1968 LØSSALG KR. 1,50 

Sannheten v i I frem: 

Britannias "Establishment" avsløret 
NYTTIG LEKSE FOR «DET OFFISIELLE NORGE" 

For FOLK OG LAND av Ralph Hewins 

I en tredelt utredning, som 
vi påbegynner i det efterføl

: gende, viser den hritiske for
fatter og journalist Ralph 
He w i n s hvorledes over
dreven hemmeligholdelse fra 
statens side har skjult svak
heten i den tradisjonelle bri
tiske «way of life» og hindret 
dannelsen aven sunn offent
lig opinion hygget på virke
lige kjennsgjerninger. Gjen
nom en periode av 30 år er 
det fostret illusjoner som nu 
har redusert nasjonen til sta
tus av «Europas sylw mann» 
og har fremkalt en sterk reak
sjon i form av offentlige an-
grep på «the establishment» Ralph Hewins. 
r forbindelse med krav på 
grunnleggende informasjoner 
180m folket kan hygge på ved bdtisk Secret SeI"vice. I 
en ny undersøkelse av landets Og hva mere er, overdreve:l 
nyere historie og når det gjel- hemmelilgho1delse kan man I 
der å finne igjen dets histo- I nu se har vært et instrument 
riske identitet. I ful' Orli,.i~> «e.:,~i:iuILs14·Yler.lJt) 

Ralph Hewins vil være kjent som gjord,Ldet mu!li2' for dell 
av våre lesere fra tidligere tradisjonelt «styrende klasse» 
:som forfatter aven rekke ar- å holde seg ved makten 09' . .'t 
tikler i vårt hlad og som for- absorbere opposisionselemen
fatter aven rekke høker, bl. ter ved en feUaktjO' fre~'llstil
a. «Count Folke Bernadotte - ling av iøyenf.allende histor
his life and work» (1949) og iske kjennsgjerninger og ved 
«Quisling - prophet with- å skape en falsk etikk. 
out honour» (1965), i norsk «The e\stablishimenb rett
oversettelse 1966. Han finner ferdiO'Cfjurde på denne må,:e 
mange likheter og tilsvarende seg selv som vokter aven 
farer i hehandlingen av norsk fjern og opphøvet britislk 
historie gjennom de :siste «way of life» og trakk aille 
tredve år. Løsningen på den unntatt det ekstreme høyre 
norske syke er, mener han. OP' venstre linn i sin bane 
at «det offisidle No;-gb' (det Slik ble den tHs1Jand av ånde
nOl'skp <,establishment») bc- lig, moralsk, politisk og in-
tror folket de sanne historiske dustriell forSitopnelse, som 
kjenn.sgjel'llinger, at det kvit- idag på det økonomiske om
ter seg med den ubqyeligt! 
propagandaholdning fra 
krigstiden, og :starter fra nytt 
av før geopolitikken i slutten 
av det tyvende århundre 0PP
sluker nasjonen slik som i 
1940. 

I. 
Analyse. 

råde identifiseres Siom «den 
engelske syke», :f1remkalt. 

Denne nemesis ha'r frem
kalt bIstand av og handlinger 
som grenser til Dan~kk - så 
akutt at selv en eldre, erf.a
ren og klathodet l~ommenta
tor som Sir Colin Coote fant 
qet nødvendig å skrive i det 
DAILY TELEGRAPH som 
han engang ledet: 

«Har man allerede glemt 
at i 1931. editer at begge 
hovedpa1rtiiene åpenbart 
hadde mi\:lslykkes i å ta seg 
av arbeidsledigheten, Slå 
flirtet en rekk,e folk, ibe
fattetman,!!e sosialister, 
med de tanker Slom Sir 
Oswaild Mosley senere ut
viklet i fbrm av fasoisme? 
Når demokratiet skjelver 
så kan enten fascisme eller 
kO!~nmunisme, som er meg
et av det samme, bli like 

et legeme, og like 13kjebne
svangert hvis det fæmkal
ler tilvenning. Vi kommer 
til å overleve Mr. Wilson, 
Imen det vi vi'! ha meget 
vanskelig for å ov.erJeve er 
utbredelsen av den tro at 
ingen .i noe part,i er anner
ledes e11<er bedre. Det er et 
inntrykk BlOm konS'ervative 
må gå k'r'aftig tilfelts mot.» 
(16.2.68.) 
Det begynner tilsist å dem

re far det britiske folk med 
dets instinktive evne Ul selv
bevarelse, at der1el3 demokrati 
«skjelver» farlig fordi de er 
blitt bragt til å tro på deres 

(ForJs. side 6) 

Den tilfeJlldJige måilie den nu 
sterkt kritiser<te «uskrevne 
br:i;tiske konstitusjon» ble 
frembragt på, oift. det mektig
ste rmperium siden det rom
erske ble vunnet og tapt på, 
ha'r skapt en forsinket enig 
opirrion i United Kingdom 
mot den offisielle hemmelig
het§fuUhet som en nu kan 
se har underaravet vestens 
efterretningstjeneste fra star
ten av annen verdens:krig og 
fremover og beskyttet de 
straffskyldJip-e embetsmenn i 

Secret Service-mannen og storspionen Kim Phiiby fotografert i Moskva, 

sammen med MacleanJ kone. Han har 1111 utgitt Jine memoaver.' 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 30. MAI{S 1968 

Krenkelser av rettens ABC Onkel teg'ner Og' 
(Forts. fra side 1) IÆjedahl melding ftra Luft- forteller i Moss 

De rettsløse NS-foll{ 
- «Det er kommet et t vamlingen am at «Rauøy og A vis 

styrtbad av nye dokumenter Bolærne var i kamp», men Atter leser jeg i FOLK OG handling efter loven, men han 
over meg, og det kommer nye betegnende nok ikke i kamp I Moss Avis for 17. februar LAND at NS-folk blir grovt foretok intet avhør hverken 
fra time til time. Det er med hvem. Liljedahl satte da leser jeg at bladet virkelig forulempet. Forvirret ung- av far ener av meg :som an
mange ting som skal under- alt inn på å få kont'akt med ha:r funnet et gullkorn. Det dom gjør :,eg skyldig i grov melder. Om konferanse med 
søkes i forbindelse med dette Oslo, men uten resultat. Han forteUier at en tråler har fis- legemsfornærmelse, 'roper «pat1'ioten» fant sted vites 
Tiden tJi,l forberedeli:"e av sak- sendte da ut mobiliserings- k t . t 'l ukvemsord m. v. Retts,løs- i'kke. Det gikk lang tid, så 

. e opp l ra en sin en stor heten fra 1945 fortsptt,pr "'ltsa' k l 
en har vært uhyre knapp Det ordre på egen hånd. Og dette jernkiste ISlorm inneholder ~ - ~ . 'om et s uiv fm politimeste-
er meget vanskelig både for ble da bragt videre til Roga- de tyske angrepsplaner mot fremdeles og beskyttelse fra ren i Elverum om at saken 
min assistetrende advokat (E. ,land regi<ment, hvor ordren Norge i 1940. Nu nytter det amvarlige myndigheter kan var henlagt. «Almene hen
~ougner) ogEor meg å få øyebl.ikkel,ig utløste en trekke altsåtkke lenger å protestere, ingen stole på. I syn» krevet nok ingen fOl'føy-
gjennomarbe1det disse ting. tiltak - - Mens regimentet nu foreligger bevisene, jubler Min 85 år gamle far ble i ning. Min far ble meget b'e-
J'a, det er så å si ugjørllig å således satte full fart opp, ble redalmjonen 1948 utsatt for mishandling i I tenkt. Slikt hadde jo iKke 
få greidd opp på denne måte.» 1midlertid mobiliserings ord- Hvor mange hundre tusen sitt eget hjem. Et kvinne- forekornmet tidligere, da alle 

Dette er - Gåvl~dt vi k'an ren tilbakekalt av divisjonen slike bevis som er fremskaf- menneske mente seg be'ret- ble beskyttet av myndighet
se - forsvarerens påvisning godt og vell timestJid senere, ret siden 1945 skal vi ikke tiget til å nekte ham å fer-· ene. 
av alt et forsvar far tliltal:te - ca. kl. 2 natt. Det som her gruble over hetr, men når des fritt i huset. Dette irri- Jeg selv og min sønn ble 
v,ar gjort umulig. var hendt var at det til sLutt samtlIge aviser, TV og radio- terte ham og han kom til å satt i varetekt fira 8. mai til 

hadde lykkes p'eneralmajor en i a,1<1e år efter 1945 har ruske henne i håret. Dette desember 1945. Ingen av oss 
L'~Ijedahl å få kontakt med samlet sli'ke beviser og øst utløste et 8krik som det ofte fikk komme hjem og besøke 

B. 0/3110, 02' der fikk han beskj'ed dem ut over Ialt folket, bIL: gjør hos kvinner. Hennes far. Min datter måtte stelle 
I Aftenposten for 18. okto-, om «at det i samsvatr med det jo endel. mann og en uvedkommende dyra på setra. Far søkte flere 

ber 1965 skriver Annæus Reg-;errngens beslutning ikke For ca. 20 år siden var det som var tilstede hørte det. ganger om å få snakke med 
Schjødt: skulle mobiliseres.» Kan en en domstol "om dømte en Mannen selv anså det hele OSI3, bl. a om nødvendig ar-

- - «Derfor har vi i vårt flink p~ke ener gutt svare på trekke tyske krigsforbrytere bagatellmessig, mens den an- beide på gården. Han ble 
."lam i mange andre land fra hvem det er som her bisto til døden. Denne domstol må nen - 'som var en sWr patr·iot bllankt avvist av «fengsels
lenge .før verdenskrigene hatt f,ienden og ikke ble tiltalt fm: vel også ha hatt noen be- med tilsvarende stor nasjonal lstyra:ren». Driften av min 
dødsstraff for for'ræderi be- det? viser. Eller vlar disse så magre holdning -. fant seg beret- eiendom ble da derefter. 
gått under kr:ip- av krigsmenn at de i3:tad~g må fornyes og Uget til å foreta avstraffelse Når jeg finner å burde be-
el~}er på ktrigsskueplassen. Det C. dubleres? av den gamle mann. Den var rette om dette, så er c!et for-
var li fømlte rekke denne be- Quislings aktor, h.r.advo- EHers er det helt utmerket så voldsom at jeg måtte kjøre di jeg gjerne vil være med 
stemmeIse Quilsling ble dømt kat Annæus Schjødt senior, at en 1-eter efter sannheten far til legen. Denne fant ut at på å illustrere hvorledes det 
efter fordi han allerede 9. entildliigere overdådi~ skran- og rører i den skitne kloakk- den h~yre aNIl var sterikt fm- «rettferdige rettsoppgjør» 
og 10. 'april 1940 som selvbe- Ikejurist - har under: ""aukers! suppen. Kam:kje en da iil- vridd og opphovnet og at han virkelig foregikk. 
staHet statssljef gav oI1dre om og trompeters klang l pressen I slutt finner de virkeolig skyf- hadde fått en meget smer,te- Jeg hadde håpet at det bor
å ISltoppe mobiliseringen - nettopp fyldt 80 år. I dige. Spesielt en borgerlig fUll forstuvni~g i ryggen. Han gerlige.'sityre ved jllstisminis
med trussel om sttraff for Dagbladet 'spør ham i sitt I av~s som Moss Avis kunne ole beordret tl"sengs. Jeg opp- teren VIlle ha fotretatt seg noe, 
mOld for dem 130m ikke lyst- tintervju 2. mars 1968:. her ha en oppgave. For med s~kte ,da vedkommende .og men er blitt skurf?t. 
rebham.» -:- -:- - «Tror De det har skJedd litt god vilje skulle det være :oreh~1~1 hal? :et al~rt~~e t s~~affbare hakn~lmger skoal 

a .regJel1lngen tmss på- noen mentailttetsf9Tandring i mul1g å finne .frem til de per- .lan !a. e g]?r seg~··~ ,lg s ra es et~e~ . Jente ~over. 
gang 1 preSiSen og fra oberst I det l1'olrske folk s1:.1k at dødS- j soner' som provoserte t sk_I I Jeg ~Ille ha ham bl a oe Med1emskap r-NS var mgen 
Hat.ledal, inn:il af.t~nen 8. skaff ~ dag. ikke ville blitt erne til å opprette en ny f~ont den rr:lshandlede. om und- stmffbar, ~a111~ling etter 
april! n.eKtet a moblhse.r~ og brukt J er; Itnlsvarende sak?~ og førte okkupasjonen inn ~kyldnmg. Me.n ~et. fant han l~)Ven. Sa gl OSb rettsstaten 
heneir 'likke hadde mobll~sert Spørsmalet kalster lyset pa over Norge. Når en leser dr mgen grunn hl a gJøre. . hlbake. 
senere, lmn, en mann J'kke invaliditeten i Quislingdom- Schatrffenbengs bQk, Trygve Jeg anmeldt~ da. saken hl 
dømmei3' æor a ha 'ti'lbakelkalt men: L' b k Ch h'll lensmannen bl VIdere be-... . l'es Øl er, ,ure r liS' memo-

John Odden Mæleng. 

e~ m'ObIhsel1ln:g som Ikke ek- Dom på dødsstraff, eller arer og svenske, tyske, fran-
S:1!~tert~, og det selvom han andre dommer i rettssaker av ske og amerikanske bøker i ---------------------------
feilaktilg . t110ldrle dengang at hva navn de nevnes kan, hen- massevis, "lå kan en nok finne 
den var be~rdr~t. Det. ~ales ter ikke sin gyLdighet :11m beviser for hvem som tvang 
~er om en vIrke.hg mObIilJ1Ser·-1 mentalitetsfomnddnger i tyskerne hl å gripe inn i 
L~g .. likke om stIlle 'og \~kritf:- «,fo[:ket vårt», men fra be- Norge for å redde sin flanke 
hg m.nka1le1se av noen sma- følgeIse av innenatlesning i og sikre sin jernmalmtilfør

Blind høne finner også et korn! 
avdelmg,er f~rsØikt pOlstekspe- en på handlingstiden gjeld- sel. Som en meninglstilkjenne·
dert 9. apnl. 'Og som først ende lovbestemmelse og på Vi kan slå fast som sikkert givel'se iforhindelse med en 
kunne væ'rt tilendebragt ca sa:kens i r,etten korrekt frem- at de,t aldrti ville ha kommet artikkel i FARMAND av den 
20. !ClJprtl: Er det

o 
derfor mot førte bevisligheter. - en tysker til NOlrge dersom vi allUd geskjeftige nydemo

be~re. vItende. a hevde at Den omktring QUlisl.ingdom- hadde vært nøytmle. krat, høyesterettsadvokat .J. 
~u1l3h~g ha:. tril?a!kekal~ en men i aUe disse år lJermanent Det har blitt skikk og bruk B. Hjort, skriver Benjamin 
vIrk~l:g rr:obl!hsenng? Hws en kretl3lende Annæus Schjødt her i landet ikke å ha noen Vogt i samme b1ad om «yt
moblhsenInp' .ha;dde værlt eb.a- svarer Dagbladet: mening om noen ting før ringsfrihet og nasjonal ~,ik
blert, og QmshnO' ha>dde t111- - «Nei, :5or slike forbryi'el- efter man har lest sin mor- kerhet.» Nå ~skal en natJur
bakek~rt 'den, da hadde dom- ser tror jeg det ennå i dag genavit.~. Når denne da stadig Hgvis ikke vente mere enn to 
men pa dette sentrale T)unkt Vlil11e bli idømt dødsstraff fører slike «bevis» som det merker talg aven trebukk, 
nok vært lov:m~d~ol~elitg. ~ H~r: grep jo direkte inn i de siste Moss Avis serverer, så som de gamle sa, men det 
(For~v,a:l'eTiens pavIs?,~ng av at :mIlitære problemer o . støttet er det ,301eklart at folk fmm- spørs om ikke Vogt her har 
de~lkke Vlar mOblll~31ert,,, se okiku~asjonen.» deles betegner den ene part 1lagt på ,til iallfoaH tre merker. 
Q.sake:;:,,~ten. ref. SIde .)03. HVl~ken stmffelovstekst som angriper. Når imidlertid Han hevder at det ber være 
Se og13a s~de 597.) f,~~tsatt-e ~døds~tra~f.ror å gripe enndog den borgerlige høyre- full ytringsfrihet og at dette 

Det er nu nødvend1g å se dlreMe mn l ml~ltære pro- presse de1ta'r i et shkt hyle- i Storbritannias og USA's his
på de øverste myndigheters blerner og støtte okkupasjo- kor, da er det bare ett råd torle faktisk har reddet lan
eget forhold, deres tilbake- nen? å gi dens redaktører: Slutt dene fra ka'bats:trofe og trygget 
kaLl,else av 3. divisjons, gene- Straffebudets stJrtikie ol1dlyd som redaksjonsledere Dg be- den nasjonaloe sikke'rhet. Men 
ralmajor Eina1r Liljedahls mo- må som kjent dekke den på- gynn som vi':<ergutter. I den -- sier han, siden han jo også 
b~l.isel'lingsorldre natten til den klageIde handling (undertiden retning hatr de utvilsrunme skal yde sin skj'erv i .forsvaret 
9. apl'lil. I «Stavangers His- unnl<atelse) som hansken hån- anlegg av det norske «rettI3'»OPP-
tDrie under OkkupaJsjonen. den. Hvis herr Schjødts oven- Hex. gjøret som var en hån mot 
Aprildagene 1940» av h.r.- :5or fra Dagbladet gjengitte I den lovpriste menings- og 
advokat Try,g-v,e Wyller., Sta- utsagn var l'ovens - hvordan .. ______________ ytringsftrihet - «Anderledes 
bel1'feLdt Forla:<g, Stavanger forholdt det seg da med even- stiller det seg kanskj'e til en 
1959 kan på side 73-4 en- tueHe, prominente med- Har De skaffet FOLK OG v,is, grad når et l<and er okku-
hver sam herom vil lære en lemmer av Tyske Handeh- LAND en ny abonnent for pert.» 
vesentil:ig sannhet å kjenne kammer i NODge? For eksem- 1967? Men så fortsetter han: 
lese at kl 23.30 rn:atten til den pel, når det gjaldt å «støtte I . «Og dog - der kan ingen 
9. aprlil fiklk genera;lmajor okkupasjonen», etsetem. - ~~~ tvil herske om den store for-

bitrelise som hersket i det nor
ske folk mot regjeringen Ny
,ga1ardsvolld våren og b\om
meren 1940. De hadde sviktet 
- dette var den utbredte me
ning innen de fleste kretser. 
Det er en oppfatning som Un
dersøke1sesko1mmisjonen av 
1945 støtter i lotin utredning. 
J eg tror svært mange ennu er 
av den oppfatning at ulykken 
av 1940 kunne ha vært unn
gått om regjeringen Ny
gaa>rdsvold hadde gjor:t sin 
nasj anale plikt istedenfDr å 
sovne på de militære og ut
enniklspolitiske felt. 

Dette fonhold unnsky Ider 
ikke uten videre Knut Ham
suns opptreden. Men jeg 
synes det forklarer meget Og 
det bør ian5al1 mane til 'en 
viss forsiktighet i dommen 
oveJr dem som sviktet Norge 
i tiden 1940-45. Det var to 
parter som hadde sviktet, og 
om den momlske anus faller 
tyngst på dem SDm gjorde 
f.eIles sak med overfallsmen
nene, så faHer det materielle 
og historj;ske ansvar med 

(Forts. side 7) 
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ALEXANDER LANGE 

11,,8 blir til? 

-

FOLK OG LAND 

I Forbudets årsmøte 

blir 26. april 
Arsmøtet i Forbundet for 

Sosial OppreiDlning er nu fast
satt til fIredag 26. april kl. 
17 i Restaurant Grotten, Wer-
gelandsveien 5, Oslo, Det er 
ønskeHg med god oppslutning 
da viktige sakler skal behand
les, rent bortl.'iett da fra hyg
gen ved å treffe igj en gamle 

Vi har tidligere her i bladet pekt på at inneværende ål', venner og kampfeller. Forsøk 
1968, er proklamert som det internasjonale menneskerettig-, å få flest mulige til å møte 
hetsåret, og vi har ytret et fromt ønske om at det må gi seg opp. Nærmere be~(jentgjør~ 

tsl ·kk b . Il t· b·l kk .. k l· else kommer her l bladet l 
u ag l e are l u en JU l eumssna ,men l Vlr' elg neste nummer, datert 20, 
innsats til hjelp for de mange som har fått sine menneske- april. 
rettigheter krenket på det groveste. 

" VERDENS·POKER" 

SIDI! l 

Corpus Iuris Civilis forfall 
A v hele Roms a'I'Iv til etter- videre utviklillg. Ca, år 527 

tiden er det mest karakteris- e. Rir. beordret den romerske 
tiske for den romerske ånd - keiser, Justinian, at -alle rom
loven! Romernes oppfatning erske fover skulle nedskrives. 
av rettferdigheten som upar- R'8su1tatet ble Corpus Iuris 
tisk, har - nesten mer enn Civilis 
de romerske lover selv, for- Rettsbegrepet og oppfat
met den vestlige verdens ju- ningen av individets rettig
r1diske systemer. Og Cicero heter som fant uttrykk i den
har for sin del uttrykt den ne lovsamling, er levende den 
romerske rettsoppfatning i en dag idag i hele den vestlige 
av sine taler slik: «Hva er vel'dens. juridiske systemer, 
egentlig vå'r borgerMge lov? sier Moses Hiadas i sin bok 
Jo, det er ikke noe som er til- «Det romerske imperium», 
gjengelig for innflytelse, og dansk forlag Lademann 1967, 
som ikke kan knekkes av Fo:rfatteren må øyensynlig 
makten eller bestikkes,» I ikke ha ful~t med i den sen
Apostlenes Gjerninger skri- ere tidlOl lovløsheter oveirhoclet 
ver apostelen Lukas: «Det er når han citerer noen av Cor
ikke romersk skikk å dom- pus Iuris Civi!lis rettsprill!Sip
felle en anklaget før delme per som gjeldende idag, nem
står ansikt til ansikt med sin Hg føllgende: 

Når sant skal sies har vi dessverre ikke hatt stort håp 
om noen slik innsats. Dertil er den siviliserte del av ver
den· for hyklersk og for bundet av gammel løgn og ufor
pliktende gamle slagord. Det har da heller ikke i det fjerde
dels år som har gått hittil vært mulig å oppdage tegn til 

Tilaat meO' først å presen- anklager og får leilighet til 1) Ingen k,an anklages for ret-

it omsette jubileumserklæringene i positiv innsats for a 
råde bot på det en vel først og fremst bør starte med: 
gammel urett som fremdeles opprettholdes. 

tere herrene! Det er trelast- å forsvare seg mot dennes ten for srne tanke'r. 
handler Nord, skraphandler beskyldninger.» 2) Ingen må med mald fjer-
Svd, hudoppkjøper øst og Det romerske lovsystem nes fra sitt hus. 
gullsmed Vest. - I sannhet var grunnlagt omkring 450 f. 3) Alt hva der ikke er tmatt 
noen nydeli~e nelliker "'å Kr. Og dette lovfundament den (saksøkte, bør heller 

Vesterlandets demokratiske makthavere er tydeligvis verdens-bordet. ble dkke :glemt under lovens ikke tillates saksøkeren. 
fremdeles av den oppfatning at menneskerettigheter er noe At øst DO' Vest er herrer 4) Bevis'byr'den på~viler den 
bare negre og jøder har krav på. Det er ikke taktfullt med resurser i bakhånd er som fremfører påstanden, 
engang å kreve noe lignende for vanlige hvite menn, iall- jo godt å forstå selv for en ikike den Som benekter den. 

tl'lskuer·. samme pokeransikt uansett 5) V d t f'f t o l' g b 
fall ikke hvis de ikke befinner seg på den anarkistiske fløyen p'llet O'ang e s ra euma, '1n ør 

Det fremgår jo også tydelig SIS o . ankilagedes Hlld'er og uer-
som anstrenger Iseg for å ødelegge de hvite samfunn i sin av måten de spiller sine kort. Nord og Syd, som er rene farrenhet tas med i betrak,t-
helhet. Men at øst er den som do- amatører, har en og annen ning. 

R b f minerer ved dette bordet er gang kunnet glede seg selv For ethvert med!lem av tid-
ent ortsett ra at det jo er så uhyre lettvint og ufor- med en liten «(pott>, såvidt at 

l ·k d ok' sikkert. Vest derimot virker tltigere Nalsjonal Samling vet p l ten e a s råle om de fjerne ting, mens en lar de nære de kunne. holde spillet gå-
i bilant litt famlende, og av- at de viktigste rettsprinsipper 

ligge. Hvor lettvint er det ikke for de norske partipolitikere, ventende. ende. T som er hevdet i nevnte ]ov-
den norske dagspresse og de norske ungdomsorganisasjoner Tydeligvis meget stor res- Dermed· vil det ikke på- verk ble skammelig trådt un-
av alle kulører å kreve menneskerettigheter respektert for pekt for øst som har det stå's at de er noen kløktige der fot ved det såkaJte no1'-

. . h d hjerner, - heller tvert i mot. 13ike rettsoppgjør etter mai terrorIster l Roesia og Sør-Afrika - ja til nød i noe for- ______ ,. ___________ • Til sine tider, og kansk]'e Ritt 
1945. Som f. eks. dette lov-

holdsvis fjernt som Hellas - mens en vel vokter seg for h.ld d cl d for ofte, har de også måttet 
odd b h l· u lee menn vur ere en" f "k f verks oppfatning om at rett-
a røre ve e u e age 1ge nære ting, som en Rudolf Hess, tt bl b 0tt l·k t lane or a unne ortsette ferdi01heten :skal være upar-ure som e ega , s l a. 'Il t b 

der 74 år gammel efter over et kvart århundres innesperring menneskerettighetsfor:svar- sP~ ~ . tisk mens poHtiske motstan-
vansmekter !som eneste fange i et kjempefengsel, ener for erne kan råde bot på den. f ' s °llg Vest sbolm er prdo- dere i dette rettsoppgjør ble 
" ' ." . F h k l es]one e «(gam ere», go - oppnevnt som d a ta noe enda nærmere: de tItusner pa tItusner av urett-I or va s u le man ellers ta' t l't l"' g d . 'omsmenn og 
ferdig domfelte og plyndrete NS-folk i vårt eget land. gjøre med erkje~t ,?rett? d: :ek~e~ ~~dl ~;sopill~ge'J' el~ anklagere likel3lå. Ciceros 

. .. . o' Som meddelt tIdlIgere hen- . mening at den borgerlige lov 
HYSJ hYSJ SIer makthaverne l Norge nar en nevner noe dt F b d f S· l er en «æres-gJeld», - Sam- ikke må være tilgjengelig for 

. 'o' o o . ven ~ .or un et or OSla t,tdig SOim det tH en viss .grad 
shkt som a ra de bot pa egen urett. «Ro omkrIng rettsopp- OppreisnIng seg for over et 'Il t k d ., innflytelse, og ikke må knek-

. . o. " ·d t·l d b l· VI, S yr e eres egen POSIS]On. k'es eller bestl'kkes fl'kk- J' 
gJøret! Dette rna VI overlate til historiens domstol!» Og ar .sI.en.l en tOtrger. l.ge Spi1l~t er na" i fe"'d med 'ao ", . , . .' o 
bedre er det ikke i de utenlandske organisasjoner som skal regJerIng gJennom s a smI~us- nå sitt klimaks. 

L også SLtt sammenbrudd i og 
c. teren og bad om at det matte . med heimefrontens hevnrop, 

vake over menneskerettIghetene. «Uretten er for gammel, bl· d tt t l·kt t l Nord og Syd har trukket sekundert og fOI13lterket ved 
I ne sa e s l u va g d d d l' h " 

den er foreldet», lyder det. «Den ble begått før Norge var Når en hittil intet har hørt seg a et en elg ar gat~ en råtten presses hjelp. Og 
villig til å godtamenneskerettigheierog kan ikke behandles.» fra de borgerlige politikere opp f~r dem at de er spurv l apostellens erfaring om rOllll-

Og gJ·elder det Rudolf Hess i Spandaufengslet hvor okku- ikke minst de tidligere NS- trav ne tans. h f t tt ersk anstendig rettsfølelse ble 
, folk har itt makt o _ es, som ar ore a en ogl::rå gjort til skamme ved 

pasjonsmaktene i tur og orden har vaktholdet og altså var d· h t . dgtt I d ~ my dnt straddle, (ford.innsats) tilbyr pressens simple forhåndsre-19 eIe e an , sa er e, ' 
istand til å foreta seg noe selv om det skulle skje på egen ikke å undres på at Forbundet øst delmg av «po~ten». klarne. 
hånd, så får vi fra disse makter, som er slike drabelige i en ny henvendelse i forrige V øst, ~om har gJenfnomskuet Et forferdende juridisk for-

. . '. "d' Ol d· est pa grunn av lere fur- fa'l ble l' det hele tatt rullet teorehske forkJempere for humamtet og menneskerett bare mane noe. uta mo 19 spør k o bl ff l 'kk' 'L . 
, st t .. t E d t ·kk S0 pa ø, ar seg l e lill- opp i vårt land i 1945, Et for-

høre intetsigende undskyldninger om at det er det stygge a smlms eren: « reI e pan eTe fa'll so'n" fullt ut b'en ettl'ger 

SovJet som Ikke vIl shppe, den gamle fange løs. lands oppgave for våre øver- Men svarer med en nv den store forakt vi NS-er og 
. . .. da en nærliggende innen-I . .~., . 

Tenker ikke dis'se nydelige politiserende menneskerettig- ste politiske organer snarest stradkdle. vMan kan tydelig våre familier og et ctadi,g 
o ·dt l· o tt f·l mer e ests sJ' elekamp større antall landsmenn for-hetsforsvarere på at det· kan komme en vakker dag da sa VI mu 19 a re e el , . , 

ved det oppgjør som ble i- Skal, ska[ Ikke? , ø'J,rig føler for dem, som er 
det ikke lenger nytter å føre folk bak lyset med tomme verksatt for over tyve år , Det er et hardt splll, og d2 mest sky,l,dige i dette for-
talemåter uten reelt innhold, da de vil ta saken i sin egen siden, og ta skritt til at så mnsatsen er ,stor, fall, nemlig: Vår juriststand. 
hånd og feie bort disse uforbederlige hyklere med samt skjer i dette år, det interna- Etter en tIds nø1en fal' og ABH 
dere:s forløyede menneskerettigheter? sjonale menneskerettighets- imot, hiver også Vest sine 

året?» kort i bordet med en irritert 
I mellomtiden venter her hjemme ofrene for det «retts- For er det ikke det? Selv bevegelse, 

oppgjør som så kapitalt stred mot alle ellers anerkjente om de internasjonale voktere En kjempebløff fra øst var 
menneskerettigheter, som lot landsmenn henrette og fengsle over de menneskerettigheter gjennomført, Rolig, og med 
uten at det ble gitt den benådning en nu krever for notor- så mange er berøvet tydelig- et skadefro smil SOller øst 

. ·kk 1ft . . «potten» over på sin side, --i:ske illgjerningsmenn i Rhodesia og andre steder, og som VIS l e ar seg ors yrre l 
d d . l· Kurt ene blir igjen stokket. 

lar forfølgelse og diskriminering fortsette helt opp til denne en go e søvn av urlme Ige 
krav om å omsette' ord og I Spillet går videre. 

dag, på at en i menneskerettighetsåret iallfall vil la virkelig programmer i handling? Gilb. Næsseth 

Neiste nummer av 
FOLK OG LAND" 

som skulle ha kommet 13. 
april, vil først komme 20. 
april på gl·unn av påsken. I 
påskeuken holdes kontorene 
i Kierschowsgt. stengt. 
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 30. MARS 1968 

FOR UNGDOMMEN 
Red.: Hallvard Il. PaatlCM 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSI(RIGEN 

Men nye slekter fødest def korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, 

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian 

og borni spring pil tun att og tindrar i sol 

og nye bjørker syng sin song kring huset. 

Hele kompaniet valr 'som I disse plutlselige begivenheter 
lamslått over det som var som varslet om amveHtninge'r 
skjedd. Bataljonssjefen var av et uanet omfang, skremte 

Sommerolympiaden 
og rasevrøvlet 

Efter at CIO vedtok at Syd
Afrika skulle få adgang. til 
å delta i årets sommerleker. 
har en regulær storm av pro
tester strømmet inn til den 
internasjonale olympiske 
komite. 

Det som har skapt slik rørc, 
før:st og fremst i afrikanske 
land, er at Syd-Afrika med 
sin angivelige rasediskrimi
nerende innenrikspolitikk, 
skal få lov å konkurrere med 
andl·c nasjoner i Mexico City, 
selv om den olympiske tropp 
består både av hvite og SOl·te. 

Det viser seg at de land 
som opponerer hardest mot 
syd-afrikansk deltagelse, er 
stater som selv har drevet 
innbyrdes rasekrig og 'Slaktet 
ned hele stammer innen sine 
egne områder. I denne !I)r
bindelse tenker vi på Nigeria 
og Biafra, hvor en liten far
venyanse blant negrene er 
nok til å utrydde flere stam·· 
mer. Disse kvasistater burde 
klokelig holde munn om rase
diskriminering i Syd-Afrika. 

Og i det hele tatt begynner 
alt dette vrøvlet om rasehets 
og rasediskriminering nå å 
bli temmelig kvalmende. Spe
sielt den tenkende del av ung
dommen begynner å bli klar 
over at det iallfall i den hvite 
vestlige verden 'skyldes man
gel på vanlige politiske mål. 
Det er stener man serverer 
ungdommen istedenfor poli
tisk brød. 

Gunkorn 
Venen sin skal ein 1Jera ven, 
honom og hans ven. 
Men med uvens ven 
venskap halde høvet' kje fagna 

folk. 
(Håvamål) 

den første som reagerte høy
lydt, mer enn aille andre. Jeg 
la merke til hvor dypt depri-

somhet i Hellas for å styrte I betene har del1iir oppfordret 11t- mert han Me da jeg oversatte 
det sittende regimet. !endinger ti! cl .rlå seg ned; Norge for ham Slamtalen han hadde 

Disse grekerne som lever i ved å skaffe dem boliger og ar- hatt" med rømlingen Vahan, 
eksil og skriker høyest om beide. Dette synes vi er uriktig, i som var vendt tilbake igjen. 
«demokrati» i H~lla!s .tilrhører I og med. at boligsituasjonen er 5,1 Særlig itrriterte det ham, da 
en gruppe som fIkk sme pla- prekær l de mdllstrzaltserte strø.k han fikk høre at blant de 
ner om å ta makten ved kupp av Norge, og at det periodevis er andre rømlingene var også 
forpurret, ved at oberstene gamke stor arbeidsledighet. V i er Artasj, hans tolk. 1 sannhet 
gjorde et motkupp og for- derfor av den mening ar 1'/ som hadde også den tyske kaptein 
hindret at venstreradikrale nordmenn i første reHe bunl:? grunn til å være ergel,~g her
elementer til'rev seg makten. sørge for våre egne landsmenn, før over. Han hadde sett på 

Som bekjent er det norske vi tenker på andre. M. h. t. indisk Arbasj nesrben som sin egen 
folk meget lydhørt når ordet masreimlvandring, el' vi a,,' den sønn og han hadde derrfor 
demokrati nevnes, uten å ta oppfatning at de norske my77dig- gjort alt for 'at Artasj skulill6 
hensyn til hva der menes heter bør være ytterst forsiktig med trives hos ham, i kompaniet. 
med dette ofte misbrukte be- di tillate dette kremmerfol.k a il117- Han sendte tilmed Artasj på 
grep. Ikke I,jelden er det frak- vadere Norge, da det lett vil 0PP- ferietur til TY'skland for (lit 
sjoner innen et folk som på- stå en ny handelsjtand som kan han i Tysklands hovedstad 
be'foper seg demokrati, som utkonkurrere den norske. Det Jr Berlin skulle få oppI-eve tysk 
mener noe langt annet enn dermed ikke sagt at vi er mot fri kultur på egen hånd. Men så 
den ortodokse betydning folk konkurranse. Men la oss med en ~ar hanallrtJså i,lyktet fira alt 
i Vest-Europa legger i ordet. gang få understreke at vi ogJå dette uten videre og hadde 
Dette er også tilfelle i dagens rent prinsipielt er mot enhver imz- nådd frem til andre par.t:i
Hellras. vandring av fremmedartede foike- saner hvo'riblant o:gså folk fra 

Ved universitetet i 0310 OJ.'- slag. andtre kompanier, for så eftelr-
ganiseres det en komite som Red. på å slåss med tyskerne. J,a, 
sk(lil al'beiJde for «demokra- hvem vet, kanskje også ta 
tiske» forhold i Hellas. Komi- Et nasjonaldemokratisk part! 1ivet av kapteinen. Hvem 
teen skal spre opplysnrnger Norge? kunne fors1tå hensikten med 
blant Istudentene! om tilstan- 'det? Han ga 'ill'ed en gang . I anledning De'res stykke .' .'" , . 
dene i Hellas og virke som en Folk og L'and for 2. mars oI1dre om skjerpet patruljer
pressfaktor på myndighetene Jm et nasjonaldemokratisk ,ing overalt. Han vall' ytterst 
i vårt land, for å ensreUe parti i Norge, må jeg si at jeg nervøs oVeir denne episoden 
Norges politikk ovemor Hel- støtter tanken fullt ut. Jeg SDm kunne smitte de andre i 
Las. er Istudent og merker den kompanietOig medføre røm-

Det er forbausende å se skitne atmosfære som råder 'Iling :i langt større omfang 
hvor blåøyd norsk ungdom i studentk'retser, derfor føler enn hittil, da iaLt ti-tolv 
karn vælre, Isom frivillig lar jeg meg litt utenfor. Det er rømlLinger hadde forlatt kom
seg bruke av radikale tasken- særlig alskens bakvaskelser, pantet. Og det fø1rte til at 
spillere til å fremme en sam- hyts:teriske rop (omkring St'O- tyskerne :fira nu ikke stolte 
fundstruktur som er oss tem- pa ° noen av oss kely Cavmi.chael) m. m. som . 
melig fjern. Når skal de be- er årsak til dette De beslt.ittet derfor gradvis 
rømte skjell falle fra dere'3 Jeg mener at nå er stunden å oppløse hele kompaniet og 
øyne og nordmenn atteir se kommet til å se på alt som ,evakuere al~e d~ts medlem
forskjell på sort og hvitt? hender ute i ver:den og her mer. fra KrIm sa snart som 

Spørsmål til redaksjonen 
Som det fremgår a v presse

meldinger, har det britIske 
pa'rkmnent vedtatt en lov som 
regulerer mnvandringen av 
folk fm tidligere oversjøiske 
områder. Denne lov vil i 
første rekke ramme indere 

hjemme med egne'øyne. T,ed- muhg. .. 
erne må jo snart forstå at den Snart blev ~nt~al,]onen. uro
hvite rase er i ferd med å vekkernde. Og Imens g]o::<de 
dø ut i forhold til den fargede. ~yskernealt k<l.art til å ta 
Toa et ekGl€mpel som FN. Der I Imot de~ forbltprede kamp 

. (Ports. side 7) med SovJet som raresto eller 
kunne antas å forestå. AI,le 

«Rigas Fereros» . fira Øst-Afrika. Videre sies 
Den greske eklsilstudent, det at disse menneskene kan 

Perikles N earkDu, som opp- finne på å reise til Skandina
holder seg i Paris, har besøkt via, og norsk lov kan ikke 
Oslo og en rekke andre uni- forhindre at disse inderne 
versitetsbyer i Europa, for .~ slår seg ned i Norge Nå er 
orgemisere støtte til den ille- spørsmålet: Hvordan stiller 
gale studentorganisasjonen i De Dem til en indisk maJ3se
Hellas Denne motstandsbe- innvandring til Norge? 
vegelsen, «Rigas FererO's», M. S. 
har fått det'te navn efter en 
naJs,jonalhelt fra den greske 
f ri.gj øringskri'g. 

Fra gresk eksilhold blitr det 
hevdet at studentene i Hellas 
er blitt kneblet og fratatt de 
demokratiske rettigheter de 
har kmv på. Derfor forsøk,er 
eksilistene å skaffe midlrer til 
å drive undergravning3virk-

Sval': 
I .tiden efter .liste krig hal' det 

foregått en mer eller mindre or
ganisert innvandrill g av syd-euro
peere og andre til Norge. Me:1 
det har tid/rt i forholdsviJ li/e;t 
mitlestokk, så det har ikke va.kt 
noen særlig oppmerk.romhet. En 
annen .ride at: .ra.ken er at myndig- Samlingsleieren Simferopol. 

oss OIg sa oss at et nytt red
selsfullt blodbad vnle finne 
sted på Krimhalvøyen når
sOHthe1st. 

Ty1:kerne begynte derfo,r å 
samle 'kdgsf'angene fra for
skj ellige leire til den store 
samili:ngslei'ri SL'nfempol for 
så å sende dem derfra ut fra 
Krim Aksjonen var 13elvsagt 
godt oI1ganisert og planmes
sig sat !iverk, slik at sivilbe
forkningen ikke skulle merke 
stort og panikk bl'ant befolk
ningen kunne unngåel3. Man 
måtte ta hensyn til aHe slags 
rykter som gikk og mest mu
l:ig unngå forsty'rrellser. En 
vakker dag ble en del av 
vårt arbeidskompani, blant 
dem også jeg, bragt opp på 
kompaniets lastebi,ler og i all 
hast kjørt ut av gården for 
·fl føres videre til Simferopol. 
Der Me vi igj en delt i to '""rup
per. Den ene gruppen blev 
værende i leiren, mens den 
andre, hvortill jeg selv hørte 
straks ble overført til byens 
fengsel. 

Dette var tegnet på at vi 
aLdri mer fsikuUe vende til
bake til arbeidskompani Nr. 
1. Tvertimot, utsiktene virket 
mørke, Og vi merket snart 
at vi fra nu av skulle få opp
!leve vanskeHge t1der som vil
le vise seg langt verlre en de 
vi hadde gjennomgått i de 
tidlitgere arbe~dsleire hvor 
forholdene v;ar forho1d1wis 
gOlde. 

Vårt oppho1d i dette he
ryktede fengsel varte en ukes 
bd, hvorefte'r vi påny ble 
sendt bort fm den kolossale 
bygning som haJClde form av 
en stor E. Den hentydet eiter 
hva der ble ISlagt til at det var 
Katarina Il av Russland som 
hadde gitt befal~ing Olm at et 
sUkt kjempestort fengsel 
ISikuHe oppføres i K'dms ho
vledis,tad. De første tre - fire 
dagene var de ,allerværste. 
Sammen med en mengde 
andre fanger ble vi puttet 
ried i en rommelri'g, mørk 
celle i kjelleren. FO'randdn
gen fra ,en velordnet så å si 
gentlemannstilværelse i ar
beidskoiffipaniet 'virket nå 013S 

som det rene helvete. Vi min
tm så altfor tydelrig vårt for
holdsvis frie Ev i arbeids
lCl~ren. Den svære oellen var 
:11deles uhy'gienri:sk, veP'D'ene 
var fukb.ge Qlg gulvet var rett 
og slett et jordgulv fu1lt av 
støv 

Gjennom et lite vindu 
trengte det spaI13lOmme lys 
inn fra gårdsplassen. Noen 
fanger 'satt der ,stille i mørket 
da vi ankom, og stilrlheten 
va'r et dårlig tegn. Men det 

(Forts. side 8) 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



LØRDAG 30. MARS 1968 FOLK OG LAND SIDE 5 

SIEGFRIED: 

. Femogtyveårsjubileet for. 
"den nasjonale arbeidsinnsats" 

Enc:land oc:den norske 
handelsflåte 

Noen betraktninger i tilknytning til Benjamin Vogts bok. 

Den 10. juli hadde FOLK 
OG LAND en meget interes
sant art,ikkel medovenstå-Ny nødvendig korrigering av minnehetsen 

,1FTENPOSTEN turer frem med sin «orientel'lIzgs)wirksomhet. Det 

eneste ett av naturlige grunner ikke hører noe om er den patriotiske 

innsats bladet og delJ medarbeidere drev - vi hadde nær sagt i 
T erbovens brød. 

AFTENPOSTEN maler till å sette ting-ene på sin 
fremdeles trofa~.t på minne- rette plaE(31 i forbinde:llse meld 
kvernen- fra den norske «kri- den f,r-emst.illing den nO'l'ske 
gen» det selv så uberømme- cand. magen glir av den 
Hg deltok i. Og det er da også nasjonal-e arlbeidsinnsats som 
litt av hvert underlig som Qui\sHngs regjering satte ut i 
tyter ut. Spesielt i en rekke -livet i 1943 -efter at det som 
artikler «Fra krig og fred», følge lav St:alingr:adkatJarstrOo
som allerede nærmer seg det fen og den I3kjerpede krig
imponerende nummer 200. føI1i:ng som fulgte i dens spor 
Nå kan en naturligvis und- va'r gjennomført lægnende til
skylde bladet med at det drei- tak i ?Jrle de europeiske iland 
er seg om en produksjon fra \3iO'lD. nu var truet av den r0de 
«Dagbladenes Prcssetjc- :f1Jodbølge. 
neste», København, og bare Slik fremstilles det av Kjell 
med litt norsk haleheng av Hanssen i AFTENPOSTEN: 
en geskjeftig «5amtidshisto- «l februar 1943 var Quis-
riker» ved navn Kjell Han s- lings «lov om den nasjo-
sen. Men det iøynefallende 11lale arbeids.inmiats» bUtt 
og karakteristiske for den iliansert. Orldet «nasjona~» 
norske livsløgn er at den va~ li enhv~r ·forbindelse en 
danske pressetjeneste gir en meningsløs betegnelse -
forholdsvis objektiv fremstil- hva det dreiet seg om, var 
ling av krigshende15ene, mens mobHiJ3lering av arbeids
det norske bidrag utmerker krad't med dir'ekte . sikte på 
seg ved en ondsinnet frem- tysk rrustningsindustri og 
stilling av norske forhold med krtgføring - og det var i 
brodd mot Quisling og Nasjo- selve Tyskland at arbeidet 
nal Samling. skulle gjøres.» 

Vi ha'l' Veid etpar anlednin-
ger ttdligere tatt fatt i det Dette siste har intet med 
SOt..'11 server'es i aIiti:kkell.:;er~en, virkelighelten å gjøre! Ordet 
men det har naturHgvis vært «I~aslonal» ble brukt om ar~ 
ugjødi!g å korriJgE're alt. Det brdsmnsatsen nettopp. for a 
er som kjent itkke greit å und~rstreke. at det drel'et '3'eg 
kapp fly med .kalver Imid_l om .mnsats Il Nor.ge. ~e no'rd
lertid fin:ner vi nu tl1'jen grunn menn samarbeldet l Tysk-

e land under verderuskrigen 
hadde me'ldt seg frivWlig til 
dette arbeide og vi kj enner 
ikke til noe tilfel<le av tvangs
!oending av norske arbeidere 
til T)lIskland. Og dog burde 
vi vite litt om sakene eft€'i'
som vi på det tidspunkt var 
knyttet til LO som under 
okkupwsjonst1den under NS
ledelse varetok norske arbei
deres interesser minst Uke 
effektivt sOom under normalle 
'fo'rhold. 

Det var som nevnt foran 
katw3,tmfen v,ed Stalingrrud 
som gjorde det nødvendig for 
Tyskland å samle aJle krefter 
til innsats på østfronten for 
å stive av den vaklende front. 

,/ 

AFTENPOSTEN 

enJde titel. 
Alle rese'rver ble I3'krapt sam- Sist høst utga den IDPa:kilske 
men og det ble nu uhyre Benjamin Vogt en bok om
vanskelig å unndra seg front- kning samme emne betitlet 
tjeneste under påskudd av «Vår ære og vår avmakt.» 
'~ivsv<ik~iJg ar.beide. Og de som I. Utelatelser av vikti,O'e fakta 
Ikke glkk tilll fronten de ble l denne hans bok må vel 
utskrevet til en t}~sk nasjo- kunne h-enr~gnes under be
nal arbeidsinnsats for å fylle grepet histoo1efiorf1alskning. 
hullene efter de nye krigs- Som f. ekls. utelatelsen av det 
tnnkalbe. Under disse forhold :fiaktum, ,at den norske han
var det vel heller ikke urime- del\3d'låte allørede før oJdml
'l'ig at det ble stHt krav til de pasjonen var ov,~rlatt til Eng
tyt~k-OIkJkuperte land om i vi- lands og Frankrikes disposi
desite utstreknirng å klare seg sjon. Denne vikticre on~,lvs
selv uten tysk hjelp ved øket ninR'g'a S'ktpl3['eder Øiv,ind 
arbeidsinnsats . .N Ol:ge var som Lorentzen i et intervju våren 
kjient avhengig av og mottok 1965. Denne før~okku'1llasjons
også uhyre mengder nærings- avtale meUom Det norske 
midler og andre livsviktige Rede,rfo,rbund og 'Dhe British 
varer fra det Tyskland som Ministry of Shipping (skip3-
nu ,s,elv måtte mohilisere sine fartsidepartementet) omfattet 
siste reserver. Det krevert;, da ca. 80 % av vår verdi,fulle 
nu at NO'rlge måtte gjøre en handelsflåte med ca. 22 000 
større innsats når det gjaldt enJda verdifulle re norske sjø
selvforsyning og at det og:,å menn ombord. Ca. 2 300 av 
på annet vis måtte gjøres en disse gikk tapt for norske 
arbeidJSinnsats for å frem- hj-em oog dermed for Norge. 
bninge varer Tyskland var Benjamin Vogt har også 
inteJ1fJ3!Sert li til hetaling for utelatt det faktum: at elligelJ3ke 
Vlarer Nonge sefrv mottok fra krigsskip, med den engelske 
d,;t Tyskland som nu hadde fltåt'elSjef ombord, krysset ut
sa mere enn nok med seg selv. enfor ,kysten av AndaIsnes 

Dette V'&l'bakg-L'tlllrnen- for omkring 20.) apriLI 1945. Vår,e 
den ,i aller bokstaveligste for- halsløsIC Irømlinger med kon"': 
t>tand nasjonale arbeidsinn- gen i spissen oppholdt seg 
sats sOim Quislrng lovfestet i på det tidspunkt innenfor 
1943 Og så langt fra at det Andalsnes. Det var en offisi
her var hensikten å tvangs- ell I3ltaldfestelse 'av den før
sende norske 'alr'beidere t.H OIkkupasjonsavtale om den 
Tyskland, så var hensikten norske h:andelJsflåte flåtesje
nettopp å unngå at tyskerne fen var ute ener. En paralleH 
skulle gå tiJlet sltkt skritt til rovet på Terje Wiigens lille 
ved å gjøre en bedre inn,:jlt3 båt hin gang, men denne gang 
på hjemlig grrunn. et l'OV av uhyrlige dimensjo-

Vi kan aldri tenke oss at ner. 
selv den Hjemmefront som så Avtalen med flåtesjefen 
åpenbart led av fOorføl:gelses- kom iSband, og· sikipslI'eder 
V1anvidd virkelig trodde at Lorentzen Siom var en av de 
nordmenn ISiom ble utskrevet norske initiativtakerne, oq: 
til nasjonal a'r'beidsinnsats etterpå sikipsf:artsldi:rektør i 
skuliLe sendes· til Tyskland for London, skulle jo ha første-

(Porls. sid, 7) hånds kjennskap til avtalens 

Pi-;;d;;~;;nde ~~d;;:-' .~--.---- 0-_ ......... ; .... $ _ ~ -.. 
Vedtaket om akkordtarlflene trer I kraft fra 1. april t.k. IlWI 
Arbeidsgivere og arbeidere kan vende seg til vedkommende krets. I( 

meklingsmann, Norsk Arbeldsglverlore)llngs hovedkontor og avdelings. :~\ 
kontorer og Norsk Forbund for Bygningsindustrien med underorganisa-
sjoner for li gjøre seg nærmere kjent med de bestemmelser som er truffet 
om akkordtariffene. 8oslaldeparlemeatel. ult 

En annonse fra dengang om den nasjonale arbeidsinnsats. 
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Benjamin Vogt. 

o'l'ldlyd, men i 'Ov'ennevnte in
tervju i 1965 hiusk,et han ,ikke 
oI1dil'yden! En utfyHende pen
dant til den kohtske-nygåI1ds
voldske-Ijungbel'gske hukom
melsessvikt, det får en si 'Og 
med et s.tlort grølSl3! 

Benj1amin Vogt de.rimot, 
gJengir det vesentligste av 
.denne famøse avtale i sin bOok, 
på sitt annet mOorsmål I1iktig·· 
nok, men dog! 

Denne av England frem
pre!Soode av,tale om engeLske 
dispos,isjonsrett Ul vår han
delsflåte er konsrpert og da
tert 20/4 1945 og ble godkjent 
av den norske negjering i 
6:ta tsråd på 5.tugoflåten den 
22/4 1945. Disse uensartelde 
data faller vår Benjamin 
tungt for brystet, så han !fin
ner .ingen annen utvei enn å 
~alle :Ilenomenet «en inkurie»! 
Med avtalen av 20/4 1945 dro 
så Lorentzen 'Og Arne Sunde, 
med Benjamin Vogt på !Slep, 
tH England tLdlig om mor
genen den 23/4 1945 og seJv
sagt ombord på engelsk krigs
skip (<<Arethusa» )! Avtalen 
var også avfattet på engelisk 
språk! 

I tillegg til denne kjede
lige «inkurie>; kommer av
tal,ens underskl'ift. Den var 
nemlig ikke underskmvet 
hverken av konge, stats- eller 
innenr,iknminister i statsråd, 
'men av den dengang alle
stedsværende TrY'gve· Lie! 
Som på det .ttdspunkt fun
gert,e som forsyningsminister. 
AltlSlå en avtaJre i fullt sam
svar med Elverumsfullmark
tens ulovlighet. 

I nevnte inteirvju med skips
reder Lorentzen våren 1965 
Oopplyser denne, at den eng
el SIDe regjer,ing gjentatte gan
ger våren 194·5 øvet pI1e3S på 
dem, - N ortr.aship, -om å 
få vår handelsflåte ov~rtførrt 
under engelsk flagg! Men 

(ForIs. side 8) 
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SIDE I FOLK OG LAND 

B'ritannias ~~Establishment~~ avsløret 

LØRDAG 30. MARS 1968 

kUJlmiinerte med avsløningen Q1ffJi:ser og gentlemans æres
av Kim PhiLby og det alvor- begrepeJr» hadde beskyttet 
Hge slag som har 'rammet til- siden 1951 på bekostning av 
liten tm britiske inSititmjoner, en veldig innsats av penger 

(Forts. fra side 1.) I smertefull utvikling, men! det br.itiske hierarki og den og trenete menn, 13ikkerhet 
tåpeparadis, hvor de «:aldri nødvendig hvis «offshore britiske «way of life», med og prestisje for den britiske 
har hatt det Slå godt», i en ge- Britain» skal kunne finne en andre ord «the establish~ nasjon og dens synkende tan 
nemsjon - og har levet i et pLass poHtilsk, økonomisk eller' ment». av venner. 
spinn 'av historiJ3Jke løgner. morall3k i den moderne ver- Man kunne ha trodd at bri- Den helligste linstitusjon og 

Det uunngåelige resultat den sOim har elfterlatt landet t'ene nå ville ha vært mettet de mest 'E~kGk!lusive sirkiler i 
b}e plutselig d:r~amatisert ved i en bakevje og truer med å med spionasjesenl3asjoner: Britanni'a bl'e gflU11!dig aVlSlø-
devaluer.ingen og maSIsiv anbrlinge det i det €Ikstreme- de forsvunnene atomforskere, ret - public schoo,l-systemet, 
utenlandslåning, arbeitdlsløs- nes kaos som haropps:lukt dr. Alan Nunn May (1946), O xbridge , Westminstetl"..Jde-
het og stans i Qf,~entlig gav- Istorte og små na13åoner, noe de' dr. Bruno Pontecorvo (1949) mokratiet og den antatt «ube-

. mildhet, tilbaiketrekI1!i.ng fra middelaldrende vm erindre -- og dr. Klaus Fuchs (1950), de stikkeHge Givil Service», 
«East of Suez» og fOI"søk på som Sir Colin Coote minner «savnede dip}o:mater», Dorrald efterretningstjeneste i alle 
retrett «into Europe». KoOrt OISS om. Maclean og Guy Burgess, denl~ :fomner, juristene, St. 
swgt, myten om britisk over- . Sj'dkket ved Britanni'as ved- froskemannen «Buster» J.ames clublland, country 
legenhet og :den opphøyede vartende påkJenning ble dra- Gmbbs rorsvJnningsnummer house-liv ett og hele dette «olq-
duft av forrang som «the esta- matJigert i februar gjennom (1956), Georlg Blake (1961), boy»-nettverket i sin heLhet. 
blishment» kultiverte har spontCline og UJsammenheng- «PI'ofumo-sk,andalen» og Vas- ruter Pihiilby kan det aldri 
blåst bort med f'Orandringens ende angrep på den off,rs,ieUe sal~ TIiibunal (1963), Gre~i1lefå den s·amme innflyteJse 
vinder - for godt. hemmeligh'Oldelse o.g det ly Secret Service-mannen og dipio- Wynne (1964) og D (Defence mere. For han var et mliikTO-

IstedenfOll' å hli ført rnn i denne så skj'ebnesvangert har maten Guy Burgess, som Philby - fOIBViar) - opprøret i 'Og kosmOIs av dette «esta\Jn~h-· 
«den nye eflisabethanske trds- ,g1tt«theestabUishment» - fikk anbragt' i Washington. Da utenfor parlamentet i 1967. ment» Qg enhver briw vet at 
alder» slik som «the establish-· en samklang \Siom faktisk be- han stakk av til Sovjet ble søke- Men metningsgrensen ble det må finnes andre f()lrræd
ment» tillitsfullt prediket i tegner et offentlig skrilk, så lyset også rettet mot Philby, men a!ldri nådd gjennom disse for- ere i deres midte. Ellers ville 
februar 1952, så presiderer rwdikalt 'og aVigjørende at «the establishment» holdt .fin hånd uroHgende 21 år Av 'en lang ikke Bhill:by ha kunnet o1'e-
dronning Elisabe1fu Il fQr å standardirettesettelsen {ira over ham til han selv forsvant. 'rekke grunner, bortsett fra ære i åI'levis uten å bli opp-
bruke Churchills ord «over «the establishment» om «thI1iller» .... aspektet i hver daget. ,Dette undergraver den 
likvidermgen lav det bldtiJske «knockiing Britain», ikke er demokr:ater er under press av hendelse og den alminneHge sosiale solJitdatritet og over
empire» - helt ned til de blitt brukt. Angrepene har studenter og NPD, i Fran'k- frykt for nasjonaIl sikkerhet i klasse-selvtilliten som holdt 
minste øy~r og fremmede.()lll- vært treffende og den twuse rilke, Spania og Portugal, hvor .sin alminneltghet, blandet hele systemet gående LiJsten 
råider. En drøm er død. En innrømmelse av denne de a·ta~isti:skegan.ionsf1g1Ure.r med bekymring fQlr den na- oOver Philbys venner, be
oppgave er oppgitt ufu11endt kjennsgjerning er en fdrdel undertrykker ytringsfritheten sjonal'e anseelse. Den viktig- kj-ente, koUeger, mestere og 
og ihareUerlatt lukten av fr.a det ureaListiske henimot og tygger drøv på fordum] ste grunn til den tydeliige tåper, lyder som et leksik'On 
Sør-Atr.aJbia og forr.ådte ven- noen erkjennelse av det mo- storhet som opium for rnas- og stigende offentlige inter- over «topp-~o!lk» i Britanni,a 
nem foraJkt. Surrogatet «Bri- derne livs brutale kjenns- sene, i Sovjetsamveldet, hvoil' esse var følelsen av at noe ,gjennom to- geneI'!asjoner. 
tish Oommonwealth» er revet gjerninger - en stråle av underjordiske drønn under- mere enn teknikken ved vår Toryer og sosialister kan 
i filler håp i den ellers:stå ugjennom-m'inerer den monolitiske spioll'aJ.~je og kontraspionasje lal3ltes li. like høy grad for Phil-

Ed'ter tå ha bragt seg sel" trengelige bI'liti,ske tåke. struktutr efter 50 åm under- var galt - at det Vla'r noe bys suJksess,' fra Attlee-re-
i en uhQldbatr stilling av ver- Hvorledes falt den mektige? støttet :indoktrinering' av raidikallt i veien med hele sy- gjeringen, gj·ennom Churchill. 
dens.I}lakt på 'Lissom, har selv- Det er spørsmålet ogtem:aet umoderne dogmer, i USA, stemet, ibefattet den kLasse Eden, MaamiJl1an 010' Doug}as
bedraget løpt linen ut og Bri- for de foOrskjelMge angrep, I hvo-r den-- ameri~anske drøm menn som stYI'lte det og filo- Home frem til HamM WilsoOn. 
tannia gjenfinner seg selv som det kan være ~erdt å se har utatrtet inl rasekamp sofien bakom det - en følelse Legg merke til Wå.I~sons vrede 

hvor det valr i middelalderen, næmnere på 'av fomkjellige hjemme og en slkjebnesvan- I,om ble understreket ved oveJr Harry Ohapman Pinch
faI'!lig dJsolert, utenfor den grunn~r, indre ,Slom ytre, Qg ger krig, og visjoner om et «navnene» som dukket opp. ers ut~fordring av D NOtiC€J3 
vesteurope~ske komite, en an- 'som vil bli gjort senere i VIerdensomfattende hegemoni Men denne følelse svulmet i DAILY EXPRESS fornige 
søker hos FI"ankrike og en denne avhandling. har ~Q1mvunnet nesten like aldri r:iktig opp - atter av år og eksplosive rea:ksjon over 
kundsstat. 1. Den samtJidi'ge tilsyne- hurtig Som de oppstod, i Ja- en rekke grunner: Nunn May, de aV13fløringer Foreign Secre-

Uten noen klar skjebne komst i Iløpet av 1 måned av pan, hvor Imlrrupsjon true-r Fuchs og Pontecotrvo var bare tary George BI'Own og Wil
eller fQmnål, bortsett kanskje disse forskjelHge uimotsagte den kunsttge likhet med de- «vitenskapsmenn» og kunne sons sikkerhetsrådgiver, Ge
fra en eller annen «cQsiness» angrep dokumenterer døds:- mOlkmtiJsk fremfer.d og den betraktes ISlOm «forvirf'ede in- org Wigg gav i SUNDA Y 
efter svensk eller sveitsjsk klokken til «the british esta- 13 årga:mle konseI"vatJive big- ternasjonaH;:rt;er» som trodde TIMES med hensyn til Phil
l!Il'ddeUil, 'Ute av stand til hver- blishment», det 'som har bluf- businessl...:rtegjerinrg nøler med på en verdensoOmspennende by. 
ken å fø seg selv eller for- fet både seg selv og veI1den å ov~rta si:tt internasjonale «pool a.f knowledige». Ponte- Dfsse to plI'esse-initiativ ble 
sv·atre seg selv ved egen hjelr;, gj'ennom ett århundre, og kan ansv,ar av frykt [or de egne corvo, Fuchs og Jack Pro[u- korrekt dia,gnostisert som 
levende på 'lånt tid og lånte mat:rkere vendepunktet mot en masser 'S'åisnar.t nasjonen er mo var alle av utenlandsk 'sviktende tillit :til britiske 
penger, begynner dette Eng- hurtig utvrkLing av et meget !gjenopprustet. Ja, selv i det opprinnelse m~d fremmed- institusjoner ,i sin alminne
land fra midten av det tyv- forskjellig syn på nasjQnenJ3 Uil:le Norge, ,som i Hkthet med 'atrtede navn, Pontecorvo og tighet org 'efterrettnrngstjenes
ende århundre å lure på -- affærer, eller. alternativt, mot stør're nasjoner, har levet på Blalkte var halvjøder. V,asall ten i ,særdeleshet. Philbys 
sammen med SkQttJlanrl og en voldsom I"evolusjon, en løgn i en Igener.alstjon under var en dngenting, Maclean og flliukt til Moskva bek:veftet i 
Wales -- hva o.g hvem s,·.m slik som England ikke har et humbug-«establishment», Burgess kunne beskI'livet~ som .>:annhet rnistanlk,en om at det 
har skylden for denne sørfe- kjent på 310 år - s~den pro- og stuldenter stiller ubehage- «svarte får» t:vass i deres bak- var noe :radiJmlt iveien med 
Hge utvrikJing og tenkende tektoren Oliver Oromwells llige spørsmål. grunn i «the establishment». «the br:itiSh way of lite» og 
pe'rsoner sikjelver for fremli- død. Også dengang støtte to I alile dil3se land, og i andre, Ingen 'av dem kunne klasifi- førte til det hans ansvartl.ige 
den. liVlSsyn sammen, 'Som de gjør innhenter sannheten pårfunn, I:>eres som «nor.mal» over- kame!1ater og l,andsm:enn mis-

Majoriteten «gir blaffen i tdag: det fordums og det mo- fotrstiail.'else og rett og sl'ett klasse...,brite hevet over mis- liker - avsløring av et av
det». Men kravet om å få derne. I dette land som i vid falskneri. Legender opphører tanke 'Og lmnne bringe be- dødd syls:1Jem og en senkning 
freml'agt de kjennsgjerninger utstrekning betraktes soOm og å beskytte de selvrettfertdige, grepet «enge!lsk ,gentleman» i av mQralen på høye steder, 
som Li,gger bak den morailske, 13IOm selv betratkter seg som propagandistene, ~orfa1skner- miskreditt. Det var alltid et Det v,atr hans sluttriumf som 
poilitiske og økonomiske ka'ta- «demokratiets hjoemland» og ne og leiiebanldittene. Kjenrus- a]ibi som gjorde det mulig kommunistagent. «Der går, 
strofe vok:sler 'med stigende som skaper av «Westminister- gjerninger istedenfor Q1pp- for «the establishment» å Gud hj,elpe oss, en av oss» 
styrke blant intelligensen, de st yle patrtlia:mentarianism», spinn siJ!drer sakte, men sik- dekke sin skrøpeHghet ved å er nu den alminnelitge frykt 
mere ansvarlige pressekom- får den katalysator som re-kert ned till de lettroende for- fornekte ~o'rræderne. i kjernen .av det politiske le
mentatorer og den tenkende prel3enter1es ved de verbale .førte. SlagoOrdene fra en dø- Det kolo3s'ale forræderiet geme. Det er for sent å rase 
minoritet blant publi'kUlIIl. En angrep på systemet en hi'sto- ende ttlids'wlder avsløres. og til et typiJsk, akseptert med- o~er, søke utf!]ukter eller en
revurdering av britisk inn- risk betydning både i Eng- ættferd kan 'endog bli ydet lem av «'the estaJblishmenb dog be,k:lage denne ~oruroljg
stil~ing m1dt i det poHtiske land og eUeIis,for 'eksempel de berdr,atte og underprivili- måtte tJillfor å ryste det i sine ende tilstand. «The es:abHsh
legeme med utJsttråJl.ing ti:l for Notrge. gerte ofre. Slik er historiens grunnvoller, 'latterliggjøre ment» har fått et dødeHg s!ag. 
skrålende britisk ungdom 2 Debatten har sin relevan- bukterde vei. dets aksiomer og inspirere en Historien vil erkjenne at Bhil
som er det sinte oUer, intell- se utenfor Britannia når- en Det ,som har satt saken på hovedreaksjon mot hele 'oI"d- by avsluttet en æra i Britan-
lektuelt, åndelig og materielt tenker på revolter mot «the spiss'en i Eng!1iand og avledet ningen, aVlSløringen av «mes- nia og fremla det uunngåelige 
for fedI"enes artr'oganse, dob- es1Jwbllishment», eller ten- derfra i andre land, er det ternpiJOnen», Kim Philby, II spørl.s;mål: «Hva nu?». 
beltJspHl og åpenbare slette denser til det, i andre land, 'Usannsynlige emne britilsk siste høst som «tredjemann» * 
ledelse. store og S/ffi'å: i Vest-TyskilJand, øiiteI"ætningstjeneste, eller i Maclean-Burgess-skandalen. 

Denne fundamentale OID- hvor de len:gefo,rskansede og I mere .eksaJkt, den rekke av I Han ~som det «Igamle skole-I I artikkel nummer to kom-
:vulildering er en ~,tmn, men svæ.rt i3tuksessfulle kI'listeilige spionasje-katastrO!fer som sLips ,kæneraderiet» 'Og «en mør Hewins inn på presse·, 
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LØRDAG 30. MARS 1968 FOLK OG LAND 

Femogtyveårsjuhileet ... 
(Forts. fra side 5.) 

å arbeide der. Kjell HanJs:sen 
vet vel ikk'e annet om det 
enn det han senere har hørt 
av de store høimefronthelter 
og kildene han har øst av må 
være temmeliig grumsete. 

Forklaringen synes for oss 
li ligge temmelig nær når det 
gjeldei' i~!p0rsmålet om hvor-, 
for den britisk-d~lrig2rte 
Hjem:nefrontlede::se efter en 
innledende nøling, som Hans
sen også nevner, mottok ordre 
fm oppdm:gsgiverne uten
lands og ~å først fll.'emsui:llet 
den nasjonale innsats av ar
beidskraft sOim en innsats som 
skulle foregå i det kri:gsram
mede Tysklmrd. De britis:ke 
arbeilckigivere, som selv med
virl:et tll å blokere NO'rge 
for aTle tilførsler, næret na
turli1gvis ingen bekymringer 
for hvorledes det skulle gå 
med den nOl'ske befolk<ning 
og Lor å hindre at utskreven 
norsk arberi:dskraft ble isatt inn 
i arbeide av betydning for 
fonsvaret ,av N oI"ge vlRr de 
rede til å la befolkn1ngen er
næringsmessig gå til grunne'l 
Av den grunn hetset de mot 
arbed:dsinnsatsen og ISiatte sine 
agenter og hjelpere i Norge 
igang med det samme. Hele 
den britiske og eksilpropa
gandaen gikk jo ut på å skrape 
mest mulig uro i det okku
perte Norge, noe som iJgjen 
vill'le fremkalle ty;,ke motfor-

-hoTdI;Tr;egler - så brutale som 
mulilg håpet man inderlig -
og dette igjen viJ.le føre til 
ny hets mot Tyskland - ikke 
bare i Norge, men i velidens
opinionen. Ja, var en nikitig 
heldig så kunne det føre til 
nettopp det man foregav å 
fryMe:at tyskerne begynte 
å hnangsoverføre norsk ar
beidskmft til Tyskfl!and og 
bomberegn en der mot sivil
befolkningen. Men\3 fremmed 
arbetdSlkraft ble overførrt til 
Norge. 

I den stOl'e ukepublikasjon 
NORSK ARBEIDSLIV, som 
ble utgitt av LO og Arbeids
giveldoreningen i fellesskap, 
gir bladets økonomiske med,-

kommentarene til den tilIstand 
han har skildret i denne ar
tl:kkel og i en tredje artikkel 
beskj eftiger han selg så med 
de læI1dommer en i Norge 
bør trrekke av det som har 
lSik:jedd i Britanl1Jia. For, som 
han slier i et medfølgende 
brev til redaksjonen: 

«Det offiJsielle Norge» har 
lenge støttet seg på Britannia 
og fI1emholdt det som et ek.;. 
sempel. Norslke historikere 
har lenge tatt ordene t:il sllike 
brm:;:ke polliifikere som Wins
ton Churohill for selveste 
evangeliet. Og den norske 
offentlighet er i det store o!'g 
hele gjennomsyret av britiske 
tankemønJstre. » 

arbeider, dEln tidligere F AR- des mangel på a'rbeidskraft 
MAND-r:e.daktør Einar Hof- - -» 
stad en redegjørellsi2 for den Vi tror Hofstad her har 
arbeidsinnsats som nettopp da satt fingeren på det fra et 
va'r saH ut i livet. Vi gje[]gir naJ3'jonalt synspunkt veseni
fra a,rtlikk:elen: lige v,ed loven om nasjonal 

«For Norge betyr imid- arbeidsinnsatis. Men la oss gi 
lertid denne mønstring en ordet til direktør Guldberg 
veldig okning av landets i Alrbeidsformidlingen, som i 
produktive kraft. Altfor et intervju med NORSK 
lenge har vi sett på hvor- ARBEIDSLIV besvarte spørs
ledEI, stO're bøfolkningslag mMet om hva den 'arbeids 
lite e];erintet har hatt å kraft Isom skrives ut skal bru
bestille. Varemangelen og kes: 
de utebl:evne utenlandske {(_ Det:ør bestemt at ut-
tilførsler har lediggjort tu- skr<ivningen til nasjonal ar-
sener på tusener Pappa- beidsinnsats skal foretas av 
gutter og motedøtre har arbeidsfo'rmidlingen efter 
kunnet oPP'I1ethoLde en ar- reglene i forordningen om 
be~dsfri og sorglløs ti\lvær- arbeidl:ohjelp til jord- og 
else i kraft av opphavetls skogbruk av 27 mai 1941 
formue ener lett tjente og forordningen om ar-
penger. I butikker, magasi- be1dskraft til særlig vikt:iC'12 
ner, pn kontorer og tømte samfundsoppgavelr av 9. 
lagre har en hærskaire av juli 1941 med seinere end-
mennesker gMt 'Og hengt ringer. Dermed følger det 
og hatt det mer enn kjle- også at arheildskraften stort 
deliig. kndre har vært be- set,t vil blli dirigert til de 
skjelftiget med Iting som me- r,amme arbeidsområder som 
get lett kan unmværes, ja tidhgere, nemlig til jord-
sOim i en alvoTlig tid er en bruksarheid, vedhugst, an-
hån mot alt alrbe~d for :sjøl- Legg, bergverk, utbY')v'fing 
berging og fOlrsyningspro- av veger, jernbaner m. v. 
duksjon, Alt dette sklal nu Vi ha'l" et stort udekket he-
inn i pmktisk arbeid a'v be- hov for arbeidskraft sOim 
tydning for landets forsvn- vi skal dekke med den ut-
inger og dets e'kisiport og skrivning som no settes i 
dermed sikringen av de til- verk.» 
førsler uten hvilke vi gan- . ' b ·.rl'Crf' cl 'o' 

k ~ ~ k 't - 'Il 1;; - ~ l'" t ~ Og Areh,u-,&lve orenmoens s e 'eTh el VI e Ha su Le ..l_" d d' kt 
'h' 1 I aU:l111Hlls,VrereTh e Ire: ,ør 
l' Je,. dengang, Chr. Erlandsen gir 
- - - .i et intervju med NORSK 

Hvis em tror at arbeids-I ARBEIDSLIV ingenlunde ut
mobiliseringen bare iskjer trykk for noen frykt for hva 
for at Norrge kan produsere den utsbrevne arbelidi3kraft 
mer krigsnødvendirge stOlf- sklal beny,ttes til. Tvertimot 
fer og varer, så talr en grun- forsik'rer han om arbeidsl'g,iv
dig feil. Sjølvsa!gt må vi øke ernes lovlydighet og Ibjale 
vår produksjon av malmer, Imedvirkning: 
kjemiske produkter og mye D t 'kl t t 
annet som brukes i kIii:gI3- «- e er JO , ar, . a 
· d t' Il I • . bestemmelsene VII grme In us ,rlen mer e ,er ID1n- . . k'l 
d d ' kt D t 'l"d Inn lmane-e mennes ers 1,1 -· re Ire e.e VI lml - f h Id' 
l t'd 'br t t . vante or o d, 'Og et Vlr-
er l!, ogsa ,l y e ~m ve- ker selvføl'gelig mer eller 

Isenthg øket mnsats 1 pro- 'd k k d 'Il 
duk ' d t ' . l mIn re onos a en e, la -
r' sJonen av ,e VI sJø. f Tl t'l ' b . dDt 
trenger og sOim vi har hatt a,.l ,adl e~'1dnnetmt e. '~ 

, er lm~ er ul e,er m,ln 
Istort underskudd pa. Dette I . cl t t b 

d d kk d menIng av'en s ørs e 'e-
undersku d eir e et ve t d' t b' d bed' fts 
tysk produksJ'on. Nu kan Y' nn.ng a : a e ';1 ,. -

'k~- f 'l, t T klødere, larbeldere og lunk-en 'l' Ke oI1.Lange a ys - , I . . .." 
l d k l ·t' d t'l' sJonærer opotr,er smdll'g. En <an s, <a s a re e l a " , 
d kk ' b h D t ma ga ut f,m at myndlg-· e e Vare 12 oV.en 0-' , b 
t l 't k' b t 't hetene handterer estem-a l ære rll'g e yr ogsa a ·d k d 't 
T kl d f t f t meIsene me 'on Ul e og ys an' . ørs og rems . 

, , , . . under hensyntagen bl den 
rna produbere for e01en reg- k It t'll' . f ' , . , en e es ti IlIng, Inna Ol!' 
nmg, tIl deknmgav Silne d l' h t l ·t·l . . ,en mu JIØ' e som oven 1_ 

egne kmgs- og f?Tsyn.mgs- later, og det skulle da ikbe 
~ehov .. Uansett :rare bldra;g væ:re noen !'grunn til over-
tIl kmgs.forsynmgen bllr d gst Ise . ' reven en . e . 
det )~erfor tVl'IlI'g:nde nø~- På f'Orespørsel om hvor-
vendl'g for oss a. øke var ledes jeg mener at a'rbeids-
egen m~tpI'QIduksJon .og de giverne vil etterkomme 10-
m'e!Slt patrengende mnen- . . 
l d k f . b h vens bel3~temmelser, kan Jeg 
an s ,e o'rsymngs e ov. b" t' , . 'd 

D tt b t t d t f' d t are Sl a J eg regner me 
e ke el yr db 'a k' e rak e at arbeidse-iverne som lan-

nors elan I ru og S og- d t . b 'l 

b k "k ~f . . ,es øVrlge ,orgere Vill 
ru ma s ai! es mer varer tt k d h t l 

enn noensinne før. Vi tren- e en om:me e es, emme -
ser loven nåleiCf!O'er dem, -» ger først og fremst mat og 

brenlsel. Men hverken land
bruketselWer skogbrukets 
reserver er bl:1tt utnytte t, 

Og la oss endelig ,gjengi 
noen linjer av ,en leder i 
NORSK ARBEIDSLIV om 

hvilket som bekjent skyl- den nasjona<1e arbøiebinnsats: 

SIDE 7 

«Enhv€r vil sikkert i sitt "" ......... -.-••••• ---••••• -••• ---...,.".. ... -.... . 

innerste måtte innrømme For Un;:-dommen • 
at det ikke er så oVlervel-
dende mye den nasjonale 
regjering forlanger av oss 
i et øyeblikk da det Y)å 
sla:21markene i øst avgjøre,> 
om fremtidens Europa sk~._ 
bh en rykende bol'ljevikisk 
ruinhaug. Det forlanges 
ikke at vi :skal gå mann av 
huse med vånen i hånd fm 
å verge våre heimer og 
våre kjære, vår kultur og 
våre kirker, vår i,ndivtdu·· 
alisme o~ vår rett tiltro 
på fremtiden. Det forilfcUlg'If:b 
ikke en ~ang at våre ar
bei'dsføre menn og kvinner 
skal gjøre en innsats i det 
land som håde i arbeid og 

i kamn bæ,velr hovedbyr
den i den europeiske for
svarskrig'. Det som kreves 
er bare den Gelvfølgelige 
ting at vi i denne tunge 
stund i,gj en skal vise oss 
som et Blamlet og ansvars
bevisst folk, at vi skal 
hjelpe oss sjøl og gjennom 
samlet organisert a'rbeidis,
innsats skape forutsetnin
ger for vår eO'en fremtid 
De,t for:I!anges at VIi skal 
vise verden at vi,,ikke er en 
Isamling klynkende og kLa-

(Forts. fra side 4.) 
har hver nasjon en stemme 
i hovedforsamlingen. Det vil 
si at en liten nege'Tstat med 
f. eks 500.000 innbyggere har 
samme innflytelse som stor
makten Sovjet med 210 mill. 
kUe de 'stater som er grodd 
opp SOim paddehatter utgjør 
en spesiell f:are for den hvite 
T!ase. Men folk er jo så 
blåøyde at de ikke skjønner 
noen verdens ting. De går 
dessuten med skylapper. 

Alle disse «gjestearbei
derne» burde sendes hjem 
igjen. Det som våre fedre 
har slitt for \skal vel ikke 
di'sse syd-europeerne skumme 
kremen av, (som de alltid ha'l' 
gjort). 

Alle ungdomsorganisaiS:jo
nene i Norge stemmer mot 
norsk deltagelse i olympiaden 
i Mexico hvis Syd-Afrika får 
grønt lY's. Om alle afrikanske 
,stater, og Norge med, holder 
seg borte fra sommerlekene, 
får det visst ingen innvirk
ning på premielisten. 

Stud. real. 

gende stakkarer, men et SPESIELT KJENNETEGN 
samlE:t folk SlOm gjennon~ I Da jeg ankom til BjØrkelan
egen mnsats skaper seiCf 'VeL gen skulle vaktsjefen fylle ut 
b~de til, å h.a en egen men- et skjema om den nye fange. 
mg og a stIlle krav.» Han spurte om personaliaopplys

Som sagt, vi tror ikke at 
«lihænn€f2Iangetne» i AFTEN
POSTEN og ellers med samt 
deres kilder, er enfoldige nOlk 
til å tro på sin beretrnng Olm 
Quislings skumle planer med 
den nasjonale arbetdsinn3Jats. 
Men hva skal så det hele 
tjene til? Hvo'rfor denne 
evi:ndelige hets, Oig det i et 
blad som såvisst ikke har 
i3IDilt noen imponerende roUe 
i den tid det gjelder? Hvor
for ikke heller forsøke å gi 
en ærli>g og redel'ig orlienter
ing om det som skj edde på 
bakrgrunn av det he@ge palr
ter mente og mener? 

Eller er den eneste akt~va
post i løgnstaten NoniCfe disse 
fOI1du:ms hundretuisen lands
forræde're, som vel da re/lnes 
for verdensrekord på høyde 
med de siste verdensrekorder 
på skøyter. 

Sigfried. 

Månadsbladet 
FRIHUG 

Upolitisk og romsynt or
gan for sunn og nasjonal kul
tur, med artiklar om helse
og samfundsspørsmål, spa
nande fylgjetongar, dikt m.ffi. 
Fritt ordskifte om dei mest 
ulike emne: - Arspris kr. 
25,-. Postgiro for bladpengar 
80 821. Prøvenr. mot kr. 2,50 

frim. 

Utgjevar: Erling Seim, 
Kinn 

ninger og jeg svarte. Men så 
klØdde han seg i hodet: «Spesi
elle kjennetegn? Hva skal jeg 
sette der da?» 

Jeg svarte at det fikk han fin
ne ut selv. Så skrev han: «Liten 
mØrk bart.» 

Barten var anlagt for spØk 
kort tid i forveien. Så den var 
nok en god ledetråd hvis jeg 
skulle finne på å stikke av. 

O. 

Blind høne-
(Forts. fra side 2) 

størst tyngde på dem som 
sllapp Henden inn i landet, og 
som senere - ef,ter manges 
mening - førte en JlUnken 
og klosset kamp for å gjen
vinne det. Noe heroisk var 
det ikke over våre myndig
heter - hverken før eller 
efter den 9. apriL» 

ANNELIESE PAROW 

TANNINNSETNING 

Trondheim 
Gisle J ohnsonsgt. 5 - v/Lade

moen kirke - Voldsminde 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 4475 54 

Arkitekt 

HUSTAD 
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 
Telefon 55 61 29 - Oslo 
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SIDE 8 FOLK OG LAND 

England og ~ -
(Forts. fra side 5.) 

etter heftig protest fra våre I 
sjøfo1:ks silde, måtte Eng1and .rlw~\ 

ERDEN SET1r gi seg. Det er altså uteluk
kende våre sjøfo1ks fortjen
este a:t dette forsmedeHge 
flagrgskifte ikke fant Isted. 
Ære væl'e dem for det! , SØDT OG LIFLIG leser av eldre årgang kanskje 

stusser over er at det skal Benj'armin Vogt s:[{!tiver i Mang kronprrnseltge forlovel-
sm bok at i tiden mellom den sesklokker over Norges land, være så meget mere fOl1bry-

tens!k og forkastelig å være 
9 april 1945 og inntil kvel- og begivenheten ble mere enn ambisk heimefront enn for 
den den 18. april hadde ingen behørig kommentert i tekst 
nordmann overhodet ·forbin- og ,spesielt bilder i allehånde eksempel nmsk. For vatr det 

ikke akkurat det araberne deIse med den norske han- publikasjoner. En fikk se bil-
del's . .t;]aOt·e. I ,dett.e +·l·,.J's['om her- dk' H Id gjør nu som ble så berømmet 

.l' v Ul . er av 'ronpnnsesse ara· ,- her i NODQ'e? Er det ikke nett-
jet England utelukkende i sens hele familie og venne-
egen interesse o'g sendte fra krets fortrinsvis blant opp sli;k virksomhet det skri
sitt utenrd'ksdepartement di- Iskipsredere _ med samt on'k- ves minnealrtikler og bøker 
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kan få betydning for de vi- sekvent og ubønnhørlig har 
sumfri skandinaviske ·]iand, drevet med utryddelse av slne 

sier sjefen for Statem utlen- mordere - og andre- med 
dingskontor, A. E. J øraand- hengning. Det måtte ela være 
stad, i en samtale med Aften- Sovjetsamveldet, '.:'om da også 
posten. Vi kan komme i den varmt slutteir opp Olm de bri
stilling at indere fm Kenya f I tiske angrep på Hhodesia. Det 
ek31. som1kke kommer inn i demokratiske hykleriet i Eng
England efter at loven nu er Iland og i dets norske koloni 
vedtatt vil t'a opphold i NO'r:ge bi'ir mere og mere kvalmende. 
hvor det ikke kreves visum.» , ' 

om? Er det ikke dette det rektive'r til v åre ambassa- ler, tante'r, katter, hunder og LØSLATT MOT KAUSJON! 
der om v1derebefordring av biler. Så nå er det vel ikke dre~es fi,]mer Olm og tales i NY FREMGANG FOR NPD O d o o kringkastiJng,en om? Den en- ' g sir en vi na er inne pa 
ordre ti'! alle norske skip om annet for arrangørene å vente este forskj,ell synes å være at De tyske partipolitikere fra dette med mordere og deres 
å :søke inn til de alliertes hav- på enn at eftertankens kranke de norske sabotører og te1"ro- de gamle' partier oveIlgår behandling, så ble Rockwell.s 
ner! Dette er bekreftet av blekhet skal innfinne seg. For riJ3ter, for å bruke dagens hverandre ustanselig i for- mo'r'der Patler som nevnt 
vår ambassadør i Buenos oss nasjonale avgikk det nor- spl'ogbnrk, ble dirigert aven sikrrnger om forventet til- [dØlmt til 20 års fengsel og 
Ali res på det t,idspunkt, alffi- ske kongehus ved døden daftremmed makt, mens arab- bakegang for de nye. konkur- omgående løslatt eHer .9.t u
bassadør Andvord, i hans bok det i 1940 forlot det nød- t . NPD Me deS!' erre k' t b k h rld t'll t. erne ~kke blir det. Når isra- ren er l . n . ~v· ., Jen e 'a menn a .... i e Sle_ 
«Med hånden på hjertet». Da l3:tedte nolrske folk og vendte eIerne ,avliver LSilike te1'1'o- fO'r dem holder ikke de håpe- en k'ausjon på 40000 dol,lars 
han den 12.~13. april 1945 tilbake til det Engla:nd det rister, så merker en den un- ful,le prognoser stikk. NPD I Så der har Rhodesia noe å 
protesterte mot det engelske var kommet fra. ,For <;lIlle dertrykte J'ubel i norsk dags- får derimot staJdig større til-Ilæfiel 
direktiv, ble han truet med andre som evner'" se ut over slut'nl'ng f'or hvert valg Ved .... preS!3Ie. Da tyskerne i sin tid .. . 
innberetning til det engeltske hysterisk og sentimental gjorde det samme var . de to kommunevalg i Ruhrom-I NEGRENE I USA KREVER 
utenriksdepatrtement! Da ga btryUupstbegeistr,ing må det krilgsforbrytere og barbarer. 'rådet nyl1g oppnådde partiet APARTHEID! 
han og etter, dessverre. vel virke som det norske mo- h såJledeB henholdsvis 11,5 % og 

H ",.J'd,e våre sJ' øfolk i apl'il k' 'h b ° tt l d Og nær en i Rhodesi!a enret- o' . . . s·. i Representant,er for radikale 
aUJ nal' 1 nu' a'r· ega. se vmor ter slike terrodster da hyler. 5,9 /0 av ,stemI?en~. OSlal- negerorganiJ':1asjone'T i USA 

1945 hat kjennskap til reder- for åpen \3ICene. Og fred vær'e' en hel vel'den. Er det oss det Il demokratene ma~te. Inka., ~sere holder i disse dager en kon-
nes forhåndsdisponering av med dets støv' t NPD d g' el 
storpatrten av handelsflåten og '.. er. n.oe galt med når. vi ikke I akP~n.,e. .1'rI11T' n.ve~ o. ~a, ,l I· gress med SiJkte. På. dan. ,n .• else. n 

kan fatte en slik uhyrlig fOl- a bv va ~<n.ampanJ:, man, aven egen uavhengig neger-
dem selv til gunst for de alli- skjell på Kong Salomo og v.a1ge?e pa de~statl~forsam~. stat i USA. Som territorium 
erte, og til regjeringens TERRORISTER OG SÅDANT Jørgen Hattemaker? lmg l ~aden .. -Wu~tte,.mb,_erg ,~ krever de fem sydstater South 
u]ovehge sandn &strø1ng av t d Fra tldhge' 'e ha" MERE nes .~ mane, '. . . . ,.. lB "Ca'1'olina,' Georgia, Louisian-denne rederavtale i aprildaø- t t d t 6 
ene 1945, ville sikkert mange Vi ,leser stadig i den nor- pctart1e kl~andi al ~rO l da~t t~n~ na, MiJ3siissippi og Alabama 

HVA SA VI?_.es ~s an ~ e 's a or Den planlJagte negerstat skal GJ'ømenns liv ObO' lidelser vært ske dagspresse Olm noen onde . l gIkk t t Ul 
·.h h· . FOLK OG I'ba~ ,mer. .~ rar. a - være helt uavhenO'ig av spart. og fomktehge terrordster og VI ar er l brwhtfolkenel sovetsonen T' .~ 

Avtalen om bortdisponer- sabotører som efter at våpen- LAND ved en rekke anled- o ,. d Jo kt \Vashmgton og ha en uav-. - .' rna f,"npe mn v'e ane ,e} . • '0'" . d" '" 
ingen av vår handelsflåte ble tillsMnd er sluttet generer n~nger ~dvart mot efte~v~rk-l NPD-folk gjennomreise til 1engl:g IebJenng me" c-~Le 
opphøyet til provis<Yrisk an- den israelske okkupasjoIl3- mnger 1 No'rge av de bntIske \T t B l' . O t l' . utenlandsrepresentant"r. Det . . es - er In. g naurlgvls fId t t'd"l 
ordning i statsråd den' ,),2. makt på arabisk område Avi- problemer med farvede ]m- o fl. M cl't hor yer a man sam l 19 Vl 

Il ° Il f 'Il . d' . .ml·graillter I den anlednin,cr °d,gsa ll'kl'.koonten·k en. lf' :ltr \Vedta en skarp resolusjon mot apri:l1945. Det var a tsa a e- sene eru e av mIgnasJon . ° . o eve l-, een t seg J 0rs 'e th 'd . (', I\f 'k D t 
rede i de dager vår regjering ove'r di'sse barbarer, som de beskyldes vi for a hylde «fas- . llf '1 apal' el l 0<31'-.>. Tl -'a, e 

° b d' t· t'd d CI·stl·s'.ke ras·e·foI'dommer.» Nll omgang la ar. ville ianfall være i stilen. begynte pa >s:in re e vel synets opp Ter l s rlf me 
med denne form for uthu- både folkeretten og all lel3ler vi imidle'rtid i AFTEN
ling av vår grunnlov. anstendighet. Og alt dette POSTEN at «Øst-afrikanske 

I samme forbinde'lse kan, høres jo overbevisende ut for imm~granter kan bli problem 
det ha sin interesse å minne de arme le66're, for dreier det hos oss». I teksten heter det 
om at Hambro i det hem,me- seg ikk,e her til og med om v~dere: «Den nye loven som 
lige stortingsmøte i 1945 som offis1eUe t!elegrammer gjen- England vedtok natt til fre
behandlet norsk «krigser- nom Norsk Telegrambyrå, dag med I3likte på a begrense 
klæring» til Japan uttalte at ISlom bruker samme beteiplel- immigrasjonen av farvede 
en må «være oppmerksom på ser. Det eneste en og annen immig'ranter fm Øst-Afrika 
at vålr handelsflåtes kamp 
ikke vil bli regnet. som krigs- ............ .,..,..,..,..,.---------------.,---
innsats av den grunn at ali}e 
disl.Sle skip var oharitret.» 

Benjamin Vogt, som den 
Quislinget!er han er, utelater 
selvsagt i sin bok at det hyre
trekk 'som ble foretatt av 
NOlrtmship kom istand på 
Qui\5llingminister Irgens initi
ativ, OIg ble med helhjertet bi
fall av Quisling, utbetalt sjø
foLkenes familier her hjemme 
under okkupasjonstiden. 

A.H. 

Sovjetsoldat -
(Forts. fra side 4) 

er 'rart med arrestanter som 
ikke kjenner hverandre, man 
blir fort venner. Her ble men
inger utvekJslet og till tidsfor-

. d~iv spillte vi kort. 
Maten vi :flikk v,ar elen-

d1gegreier. To hundre 'og 
f.emti gram brød, en liter kaf
fe og en li ter suppe var hele 
vår dagsmsjon. Ved siden av 
vår celle var der enkel t

m'annseeller hvor de mer m.is
tenkelige fanger, elle'r fo/lk 
som hadde gjort noe galt mot 
tyskerne var plalslsert! Plut
sel1ig hørte Vii noen skriJke fra 
,si!decellen og så hørte vi en 
tysk stemme som ropte 
«Part~5Ian» til fangen. Vi 
hørte også slag mens fangen 
sna'rt skrek, snart gl'åt. Dette 
gjorde et ne'dslående inntrykk 
på o~s, vi føl te oss åndelig 
nedfor. Men så f.ort vi hadde 
spist ferdig maten som vi 
hadde ·fått bragt inn, tok vi 
40 mann titl å synge og danse 
som vi ikke hadde alvorligere 
ting å tenk'e på. Og det be
roliget oss litt. 

Resten av uken :fiikJk vi noe 
bedre levefodrold, da b].e vi 
overført til fjerde etasje, hvor 
cellene Vlar ganske romsHge 
i forrhold til kj eneren, hvor 
vi (SrOV på det støvete jord
gu1v-et He'r flikk Vii ligge på 
madrasser med et teppe over 
oss. K:osten ble endel forbe
dret med tyve gram marga,rin 
og en ostebit sOim pålegg på 
brødet. 

En gang om dagen, en ca. 
15 minutter, fi,kk vi lov till. å 
opplholdeoss på gårdsplas.sen 
for å få den nødvendige friske 
Jruft. Og de'r kunne vi snakke 
med de n)'lankomne fanger 
og høre n)'ltt fra utenverde
nen. Men 'ryktene var ik:ke 
akkurat 'lovende, tvertimot 
lammet de oss faktisk mo
ralsk. 

* 

SPARKET UT 
Den jødi<ske forfatter J. E 

Burg - kjent bl.a. fra bøkene 
«Sohuld und Schieksal» og 
«Sundenbooke» er blitt eks
kludert av menigheten i 
Munchen. Burg er ellers et 
forfatternavn. Hans virkelige 
navn er JO\3eph GinsbuN(. 
Grunnen til utstøteisen er at 
Burg i sine bøker e'rklærer 
seg som en motstander av 
staten Israel og går inn lar 
en fOrIJoning melLom tyskere 
og jøder. Noe som naturhgvis 
er utiHatelig, 

DE RETTE TIL Å ANKLAGE! 
Hovedanklagere mot Tysk

land for å ha anbragt fanger 
i konsentralSjonsleire har som 
kjent britene vært, trasts i nt 
det var de selv som under 
boerkrigen begynte med slike 
,lieire og drev dem på en så 
uhørt grusom måte at det 
vakte avsky over hele den 
siviHserte verden. Idag opp
trer britene som hovedankla
gere mot den rhodeGiske re
gjering for il ha latt endel 
mordere og terrorister henge, 
trass ,i at det vel knapt finnes 
noe land i verden som så kon-

K fl I ST N E V EN N E fl 

Har du lyst til li. treffe gamle ven
ner i et åpent miljø? - Kristne 
Venner møtes den første fredag 
hver måned i Collettsgate 43. Etter 
en tale er det bevertning og an
ledning til selskapelig samvrr. 

Møtetid kl. 19.30. 

FOLK OG LAND 
Kierschowsf(t. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes kon
torene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forutgå
ende avtale. 

Abonnementspriser: 
Kr. 40,- pr. år, kr. 20,- pr. 
halvår i Skandinavia. Utlandet 
kr. 25,- pr. halvår. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 50,
pr. år, kr. 25,- pr. halvår. 

Løssalg kr. 1,50 

Bruk postgironr. : 16450 

Utf(iver AlS Folk Of( Land 
Viking Boktrykkeri 
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