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

For FOLK OG LAND av Ralph Hewins 

ker den store katastrofe i I og Sverige og forvandlingen 
norsk historie og skaffet av disse to land til en slag· 
den lærdom som tilslutt mark istedenfor Frankrike. 
førte til NATO, mens en fri- Denne invasjon var faktisk 
gir senere dokumenter av innen synsvidde av den 
sekundær betydning? NATO- norske kyst tidlig «9. april», 
dokumentene kan umulig som Lord MOllntevans bia 
vurderes skikkelig uten .ad- grafi bedrøvelig gjenkaller 
gang til «9. april»-papirene. i erindrj,ngen, og ble barE 

Den misstanke vokser hindret fordi tyskerne for· 
skremmende at denne for- utså og foregrep komplot 
virrede frigivelse bebuder tet med noen få timer, eftel 
en fragmentarisk, skjev at de ikke engang begynt~ 
hvitvasking av Gerhardsen- å tenke over den norske Sl· 
regjeringen, sammenlignbar tua~jon før 3: oktober. 

...... 
o 

KR. 1,50 

med de ufullstendige og Pa norsk sIde var nøytra· 
partspregede data med hen- liteten bare humbug. Og i 
syn til Nygaardsvold-regjer- henhold hertil var både bri
ingen i «Norway and the tene og tyskerne i sin fulle Hewins avslutter rma aeue sm 
Second World War.» rett ifølge internasjonal lov artikkelserie 

En «stordebatt» er på- til å intervenere med makt 
« - de ufullstendige og partspreged,e data med hensyn til Nygaards- t d d d' bl· for å beskytte hva de be-I . 

voldregjeringen i «Norway and the Second World War». rengen e nø ven 19 og lr traktet som sine vitale in- Konrad Sundlo, komman-
forpurret ved mangel på av- d .. l h 
gjørende dokumenter i Nor- teresser, efter at behørig ad- ant~n l Jern.ma m avnen 

v?rseJ. var blit gitt av b3gge' NarVIk ordre tIl å skyte på 
Hl . har hendt før alt sammen» , .. g;.} En ~~~ ~~~;~~~dVendig krigførende om at brudd på alle invaderende krigsskip, 

Lærdommer for Norge - ba.re at nu ~r den vent- å slå fast fra britisk side _ nøytraliteten ikke ville bli hvis det ikke igjen var for 
ede fIende Sovjetsamveldet hIt d tolerert. (Ved de respektive å slippe inn de britiske? 

«Hvilken vei skal vi slå ( l·k Q . l· llt·d h d t) e e my en o~ en uprovo- ml·nl·stre Sl·r CecI·I Dormer Hvorfor informerte Halv-
. ? I Sl UlS mg a l eveserte aggresjon fra Tysk- , 
Inn på herefter. » burde og ikke Det tyske rike (som Id· d h· l t Q' og Dr. Kurt Brauer ). dan Koht den britiske mini-
Norge spørre - som britene hendelsene har vist siden l~n s Slte't JUkPeld. aVN UlS- Visse spesielle spørsmål ster om at Norge ikke øn-

d t t d å mg, mo e us y 19 orge, k t B·t . t·lb d - og e er oppmun ren e 1949) Hvor meget mere på- d t lt . t· kB· reiser seg i denne forbin- s e fl annlRS l u om 
vite at denne tankegang alle- krevet er det ikke da heller fg ~e.l ed a f~u~~ ~s rI- deIse: assistanse i tilfelle et an-
rede har begynt å slå rot å frigi de statsdokumenter anma 1 en e 1 Je p. Hva gjorde en Inter-Servi- grep «overført til en trak-
siden den ikke engang had- som førte frem til «9. april» . Det er nonsens og .det .var ces Commando i Stavanger tat» hvis det ikke var en 
de startet da den internasjo- enn de som førte frem til mgen «moral» med ,1 spIllet -den eneste flyplass i Skan- klar forståelse at de to land 
nale situasjon utartet på NATO? fra noe~ av de tre .sider. dinavia som britiske jagere allerede handlet i hem~e~ig 
lignende måte for tredve år Med hvilken berettigelse Som Wmston .Churchill er- kunne fly til og fra uten å sa~klang -:- at Norge 1 VIr
siden - bortsett da fra i holdes de førstnevnte dOkU-1 klær~e ~om FIrst Lord of fylle bensin - før og opp ~elIgheten Ikke var nøytralt 
Vidkun Quislings fruktbare menter tilbake, de som dek- AdmiralIty den 1?desember til «9. april», uten at den 1 det hele tatt (September 
sinn. Det skal i denne for- 1939: «Den ende.lI~e domsto~ norske regjering prote- 1939): 
bindelse bli interessant å se er vår samvIttighet. VI sterte? HVIS det ikke var slik, 
hva de «offisielle» norske kje~per. for å gjenopprette Hvorfor gikk den norske ville ikke Koht ha ofret litt 
historikere gjør med de ori- lovlIge tilstander og beskyt- regjering med på den bri- oppmerksomhet på advars-
ginale statsdokumenter som te de små lands frihet. Vårt tiske "marineattaches an- lene fra 5. april og frem-
gikk forut for den norske nederlag ville be~y en tids- modning om å fjerne mi- over, gjennom 8. april, om 
undertegnelse av NATO- a!der med barbarIsk -yold - nene fra Oslofjorden 8. april at en tysk invasjon var nær 
pakten som overrumplet vI.har ~ett: og sandehg også .hvis det ikke var for å slippe fo!estående, istedenfor å 
«nordisk solidaritet». plIkt, til a oppheve for. en inn britiske krigsskip? stikke telegrammene fra le-

Eftersom Norge aldri har stund noen av konvensJon- Hvorfor fikk ikke oberst (Forts. side 2) 
vært noe fullverdig medlem ene i de lover vi søker å kon-
av NATO, idet det har nek- solidere. - Lovens bokstav 
tet å ha stasjonert både må ikke i den ytterste nød 
fremmede tropper og atom- hindre dem som har til opp· 
våpen på norsk jord, så vil gave å beskytte og styrke 
de offisielle historikere få dem - Humanitet snarere 
litt hodebry med å forklare enn legalitet, må bli vår lede-
hvorledes regjeringen klarte snor.» Hvilket er jungelens 
å bringe seg selv inn i denne lov og nettopp det som var i 
tvetydige stilling, som bare virksomhet i «siste voldgifts· 
skaper en fasade av sikker· kjennelse» i annen verdens-
het og hindrer resten av krig. 
NATO i å komme effektivt Slik var den humbugmo· 
til hjelp i tide - slik som ral som «rettferdiggjorde») 
det hendte med «forståel- Quisling påhører opplesningen azl Churchills aller første ini
sen» mellom Norge og Bri- dødsdommen. Nu må han bli tiativ i admiralitetet og hans 
tannia i 1940. rettferdiggjort posthumt fra den uhellvarslende . memoran-

Kort sagt, Norge er til- fullstendig uberettigede anklage dum (3.9.39) innbefattet den 
bake ved utgangspunktet, og avslørende setning «glea-
de middelaldrende må føle for høyforræderi 9. april 1940, med the Baltic» som betød Quisling må få oppreisning post mortem, skriver Hewins. Gavstedet 
anap» l'B lap .røf.5 .5af JIHS skriver Hewins. " en alliert invasjon i Norge ved Gjerpen kirke. 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 4. MAI 1968 

Britannias "Establishment" avsløret Gjeo",alg i Forbundet 
Vellykket årsmøte med god tilslutning. Hva risikerer et medlem 

(Forts. fra side 1.) I industrielt, politisk og ideo- av NATO? 
gasjonsråd Ulrich Stang i logisk? En liten stat som melder 
lommen uten engang å un- Alle disse ubesvarte spørs- seg inn i NATO eller blir Forbundet for Sosial OPP-, hele linjen. Styret har nu 
derrette det indre kabinett? mål krever inntrengende stående som medlem, er der- reisning holdt sitt årsmøte følgende sammensetning: 

Hadde han ikke fått for- forklaring gjennom doku- med forhåndsforpliktet til i i Oslo fredag 26. april under Anders Hafskjold, Lier, for
sikring av den britiske re- menter hvis det norske folk påkommende tilfelle å delta ledelse av formannen An- mann, Georg Stray, Kristi
gjering om at Royal Navy noensinne skal unnslippe i andres krig. Og det ders Hafskjold og tilslutnin- ansand, nestformann, Fr. 
ville 'stanse enhver slik fra deres «establishments» 1) eventuelt også i åpenbar gen var meget god med del- Bakke, Skodje, O. J. Lie, 
aksjon og deltok således i tvangstrøye, skal finne sin strid med sine egne ønsker tagelse fra storparten av Vallset, Johan Myrdahl, 
en planlagt britisk provoka- sanne historiske identitet og og interesser, 2) som krig- landet fra Trøndelag og sør- Oslo, J.Engebrethsen,Skien, 
sjon for å lure den tyske gjøre seg opp en mening om førende og 3) med den risi- over. Hans S. Jacobsen, Oslo, Paul 
marine til handling, samti- den stilling de må ta i en ko å få sitt land helt eller Årsberetningen fra styret J. Ring, Lomen, Jac. Skyl
dig som det «rettferdig- farlig og hurtig skiftende delvis erobret av fienden viste at det hadde vært et stad, Trondheim og Solveig 
gjorde» en britisk okkupa- verden, uten sikkerhet for nogen- godt år for Forbundet med Stang, Oslo. 
sjon av Norge? Var det nøy- På samme måte er de like sinde igjen å få det frigjort. stor oppslu~ni.ng ?m arbei- I Hans S. Jacobsen rede
tralitet? avgjørende spørsmål til Norsk deltagelse i en stor- det o~ a.dsklllIg vlrk~omhet gjorde for visse forlagspla-

Var det ikke derfor at hjemmefronten som må be- maktskrig er uten betyd- Som tidlIgere omtalt I FOLK ner, bl. a. planer om utgi
Koht ikke var klar over, svares før nordmenn kan. ning for krigens utfall og C?G L.AND ble det for et års velse aven okkupasjonshis
ifølge sin egen innrømmelse, finne igjen deres egen sjel. følgelig både unyttig og tid slde~ rette~ ~n henve~- torie, og Solveig Stang gav 
at det var tyskerne som sei- Den store lØgn som må unøvendig. deIse ,tI.l regJermgen via nærmere opplysninger om 
let gjennom Oslofjorden før avlives er at Norge på en Det har såvidt vites aldri statsmmIster Borten om en forhandlingene med stats-
kI. 0.45 den 9. april? eller annen måte ble «for- hendt at en stor stat av ide- n~rmere . upart~sk gr~nsk- minister Borten. 

rådb> den «9. april» - aVelleeller altruistiske grunner mng av landssVIkoppgjøret, Ellers ble forskjellige 
Var det ikke derfor kon- t tit t d d ft Vidkun Quisling, som hand- har hjulpet en liten, altså men s yr~ opp ys e nu.a an re emner rø et og det 

gen og regjeringen ignorerte let i samarbeide med tys- aldri fordi det in casu i det trass l en rekke purrm- var en livlig meningsutveks
alle forvarsler om en tysk kerne. Dette er det alibi den og for seg var rett å gjøre ger. ikke hadde vært mulig ling om de forskjellige pro
invasjon og de forebyggende nasjonale samvittighet har det, eller for den lilles skyld. å fa no~ svar på henvendel- blemer. 
forholdsregler som gjen gjemt seg bak helt siden Har en stor stat tatt en sen. HVIlke konsekvenser en Med hensyn til tidspunk
tatte ganger var anbefalt av 1940 og som soner for all liten med seg, er det antage- skal trekke ~v dette, får man tet for avholdelse av års
generalstaben, og endog svikten hos kongen og hans lig altid gjort for å ha nytte da komme tilbake ~Il. møtet syntes den alminne
aldri beordret alminnelig regjering, stortinget og fol- av den lilles territorium el- Både årsberetnmgen og lige m~ning å være at lørd~g 
mObilisering uten gjennom ket. Det er den norske ler andre hjelpemidler. regnsk~pet for .1967 ble en- eftermldd~g var en heldIg
posten, om de gjorde det? massetoskeskap sammen- Er der under oppgjør ef- stemmig godkjent av års- ere møtetid enn fred3:g. 

Var ikke Kohts utrop til lignbar med den britiske ter en krig blitt spørsmål møtet. Efter at forhandlmgene 
den britiske minister kl. 2.35 f~lie de grandeur uttrykt om å yde eller avstå noget, . Ved valg på formann og var, avsluttet var det selska
den 9. april: «Nå er vi altså gjennom godtkjøpsfrasene har den store aldri hatt på uttredende ~tyremedlem-I pehg samvær. 
i krig!» bevis for at den «Vi Kjempet alene» og der- betenkelighet ved å la den mer ble det gjenvalg over 
norske regjering betraktet med på en eller annen måte lille betale, ja ikke engang 
seg selv som hemmelig alli- «vant krigen». Slik mentali- ved å prisgi en liten med- _ .... __ .... __ .......... _ .. _ .... _ ..... _ ..... _ .................. ... 
ert med Storbritannia? Hvis tet fører til den lumskefore~ hjelper som f. eks. Monte-···· - -. .-. __ . 
så, var det sann nøytralitet? st'll' t' Il - -~-~, ---- -o.-l mg a pa en e er annen negro helt og holdent. L N t tam nt t' draper fra begynnelsen og 

Var ikke forrykningen av måte er «britisk best» og Har en stor stat interesse es y es e e. står ikke i sannheten for 
«den hemmelige allianse» «verden skylder oss leve- av å forsvare Norge eller .? sannheten er ikke i ham. 
som følge av den tyske inva- brødet» - selvb~drag ~om norsk territoriuIIl mot Ja hvorfor Ikk~. For eks. Når han taler løgn taler han 
sjons suksess og de britiske har redusert Umted Kmg- andre, gjør den det hva I Joha~esevR?gehet kap. 8. av sitt eget, for han er en 
marinestyrkers retrett fra dom til dets nåværende til- enten Norge er medlem av RelglOnsstIfteren Jes~s løgner og løgnens far. 
kysten grunnen til at kongen stand og frembragt den NATO eller ikke. fra Nasaret for~ynner sm Diskusjonen fortsetter og 
og hans regjering dro av- herskende ~kuffelse over La oss med alle respek_llær~. Jødenes skriftlærde og religionsstifteren Jesus fra 
gårde ut i det blå ved dag- «the est~blIs~ent.» med table midler selv forsvare I fariseerne (rådsh.errene) Nasaret slutter med ordene: 
gry 9. april - først til Elve- krav på kJennsgJermnger og vår frihet og nøytralitet. kommer med en kVinne og Før Abraham ble til, er jeg. 
rum og Hamar, så inn i en ny start. At Norge, Sverige, Finn- påpeker at etter Moses lov Disse ordene er nøkkelen 
Sverige i et forsøk på å Norge har ennå ikke for land og Danmark på grunn ska~ ~un ~ømmes for hor. til å forstå kristendommen 
danne en eksilregjering, og alvor tatt fatt på en slik av fortidshistorie, fremtids- RehglOnsstI~teren bøye~ seg i all dens enkelhet - og 
slutelig ut i skogen, nordpå høyst påkrevet revurdering utsikter og beliggenhet sna- ned ~g. skriver med fmge- sto r het. 
og i asyl utenlands? og kan heller ikke gjøre det rest mulig bør slutte et for- ren pa Jorden. S. 

Forråder ikke den gretne før den fUllstendig ube- svarsforbund, er selvinnlys- Han stiller spørsmål til 
bemerkning av Koht og grunnede «Quisling»-myte ende, men en sak for seg. ~em . .og de g,år, en et~er en, ~<N?<N7~ 
Trygve Lie i eksil: «Det var er dokumentert som ikke- . Christian Bekker. til kVInnen blIr alene tilbake. 
ikke vår krig!» deres følel- eksisterende, fordømt og Han ber henne gå. 
ser av at Britannia hadde kassert, eller til Quisling- ..... , ••• , ....... , ••• , ••• ,...., .... , ••• ,., ••• ,.,...... Han fortsetter å lære, ta-
forrådt «den hemmelige alli- «dommen» er strøket av ler om seg selv, om hvem 
anse»?' strafferegisteret og hans lagte plan. er . om å voldta han er - sannheten og livet. 

FILATELIST 
søker Frontkjemper- og 

annen krigspost med felt
poststempler etc. Eksp. 

anviser, Reflekterer ikke påskud- mange tilhengeres ære er .~~andmaVIa og. for å a~- Fariseerne påstår hans vid
det som «det offisielie Nor- renset for anklagen om rmge seg sel,v I best muhg nesbyrd er ikke sant, og 
ge» har brukt til denne dag, «landssvik», noe like i nær- lys for eftertiden. De~t~. er spør: Hvor er din far? Han ~~!O-
at Norge var en «alll'ert heten av høyforræderi. støtten ~or det «Offlsl~lle svarer at de kjenner hver-

B 't . k' Norge» I dets forfalskning ken ham eller faderen og at ,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,.. 
makt» det faktum at en slik t ~l dannIa han gJødre me- av historien til denne dag de dømmer bare ett~r kJ'ø 
«hemmelig allianse» faktisk ge I enne enseen e, spe- tt d åd h - Månadsbladet 
eksisterte før den forulyk- sielt Churchills sønn Ran- ~1f~r.el ~ e ~mrA:r vo~ det (leg~met). ,Me!l følger 
ket 9. april? dolph i det b'nd a farens leIa ecre s c mes de ham VII de blI fri Jødene FRIHUG 

f . . . l . v påtrengende krever opp- svarer: Vi er av Abrahams .. 
Var ikke, kort sagt, hele of ISlell~ bIOgrafi som skal myking - i' både den nå- ætt og har aldri vært noens UpolItIsk og ro~synt or· 

den norske førkrigspolitikk dekke aret .1940 - det år værende og fremtidige ge- træll, hvordan kan du da si gan for sunn ?g naSJonal kul
med nøytralitet svindel og da Churchill paradOksalt nerasjon av briter og nord- vi skal bli fri? Han svarer tur, med arbklar o,? helse
mere enn rikelig rettferdig- nok .nådde det høyeste of- menns felles interesse. at han vet dette, men nu står og samfu~dSlspørsm~l, spa
gjøreise for at tyskerne med feJ?-thge embete som følge av Det finnes intetsomhelst de ham etter livet fordi nande fylgJ~tongar, dIkt m.m. 
makt hevdet sine legitime in- skibbruddet av Norgesfelt- pålitelig bevis for Winston hans ord ikke finner rom F~itt ordskifte om dei. mest 
teresser under slike omsten- toget, som han selv ~adde Churchills påstand om at i dem. ulIke emne: - Arspns kr. 
digheter? Ja, provoserte forfusket så bedrøvelIg, I «Quislings aktivitet var Diskusjonen fortsetter og 25,-. Postgiro for bladpengar 
ikke i virkeligheten Norges Naturligvis forvrenger knyttet til den tyske marine- Jesus sier til dem: Var Gud ~O ~21. Prøvenr. mot kr. 2,50 
politikk med «uvæpnet nøy- Winston Churchill kjenns- stabs planer gjennom Ro- deres far da elsket dere I frIm. 
tralitet» et tysk angrep, I gjerningene om Norgesfelt- senbergorganisasjonen og meg. - Og fortsetter: Utgjevar: Erling Seim, 
mens effekt,iv væpnet nøy- toget i bind I av «The Se- den tyske marineattache i Dere har djevelen til far, K inn 
tralitet ville ha tilfredsstillet I cond World Wan> for å rett- Oslo (Korvettkaptein Ric- og dere vil gjøre deres fars 
Tyskland taktisk, strategisk, ferdiggjøre sine omhyggelig (Ports. sid, 7) lyster. Han var en mann- __________________ __ 

r 
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LØRDAG 4. MAI 1968 

FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

FOLK OG LAND 

Skammens 
år og menn 

Vi leser i avisene om av
gjørelsen i stortinget av 
krigspensjonene og selv
rosen over enstemmigheten ______________________ .... er enstemmig. Tenk, det tok 

Juristenes ansvar 

bare 22 år å bli ferdig med 
saken. Det tok bare en halv 
menneskealder. Forbløf
fende hurtig arbeide er 
gjort. Så får vi høre, at nord-

I den anmeldelse av Franklin Knudsens bok som vi mannen over alle nordmenn 
gjenga i forrige nummer efter dansk Politiken skriver med rød stjerne, Sverre 

. . Offenberg Løberg har vært 
anmelderen, Jørgen Sandvad, l forbmdelse med Knudsens saksordfører og da så __ 
omtale av lagmann Solems eiendommelige rettsledelse Han fikk da sin takk og 
i Quislingsaken, at «jurister er jo også en slags menne· honnør av et enstemmig 
sker». Storting - - -. Tro om 

V' il 'kk d' kt b t'd d o t d k' t d t de som har ventet på å få 
l v l e Ire e es rI e enne pas an , s Jøn e pensjon i disse 22 år synes 

nok kunne oppstå alvorlig tvil hos mange i 1945 og det samme? 
årene fremover. For maken til uanstendig innsats som Kanskje fristet de en kum
norske jurister gjorde under rettsoppgjøret skal en vel merlig tilværelse i denne ti-
lete lenge efter. d~n, mange er. ve} også av-

. ., . gatt ved døden I hapet om at 
Og denne sVIkt ?OS JurIstene, denne lefling for makt· Løberg og hans feller, skulde 

haverne, denne feIge unnfallenhet overfor korsfestrop- få gjort noget positivt. 
ene, denne ekle spekulasjon på bekostning av landsmenn, Dobbelt sårt måtte det 
er så meget mere alvorlig hos dem, fordi det var de I være for di~s.e landsmenn 
som hadde plikt til å si ifra og forsvare rettens sak. og deres. fam.IlIer, å les~ om 

. . og høre I radIO, da stortmgs-
Det har vært vanlig å sette opp lagmann Solem - ErIk representantene forhøyet 

Blodøks - som det ene og store umennesket på den sine egne gasjer. Sjøfolkene, 
juridiske fløy av den politiske forfølgelse i 1945. Vi skal krigsseilerne, de kunde jo 
være de siste til å benekte at han var ilde men det er vente - - -. Sine egne 
vel å gjøre ham urett å sette ham i noe~ særstilling. J?enger fr~ Notrash.ip.n~k de 

O' • • I JO heller Ikke lov tIl a dISPO-
For sa å Sl den samlede JurIststand sluttet opp som en nere. Bedre sent enn aldri 
mur bak ham, og om de ikke alle direkte engasjerte seg sier et gammelt ord, og 
i «rettergangen» som dommere, aktorer eller forsvarere, mens gresset gror sier et 
så tiet de iallfall stille til det som skjedde der de hadde ann~t.. o • 

moralsk og yrkesmessig plikt til å si fra og til å ta de Na ~a, na blIr det v.el stor 
. . . . . glede 1 Jerusalem. Kngspen-

fellende og SVIktende kolleger l skole. sjonistene får jo det de har 
Med endel meget hederlige unntagelser. Og aktelsen ventet på. Med 22 års for sa

for de få modige, de få som sa ifra offentlig er så meget kelse, blir det vel en klek-
større som de var så bedrøvelig få. kelig tilbakebetaling med 

. . renter og renters rente. 
Alle dIsse som satt og dømte landsmenn fra lIv og Eller blir det ikke det? 

eiendom dengang toer gjerne sine hender nu og sier at Jeg bare spør? Hiv Dem 
de bare fulgte «loven». Som om det skulle være noen nå Løberg, ikke fir. La ret
unnskyldning å la seg bruke til å dømme efter forbry- ten råde. La advokat Mus
terske ulover gitt i strid med grunnlov og menneske- tad få se at De kaI?-skje nå 

tt' h t ? O . f t kk h dd t li . H t er verd den belønmng, han re 19 e er. g l - ørs e re e a e na ur gVIS øyes e- før stortingsvalget lovet 
rett plikt til å forsvare retten og grunnloven. Dem, hvis De kunde påvise 

På dommerne faller derfor ansvaret i første rekke. at De har gjort noe til for
for hadde ikke de medvirket ville de politiske hyener del for arbeiderne. 
ikke ha kunnet røve og myrde sine politiske motstandere Capitano. 
i den misbrukte retts navn. O'~~.cr~.o.o~ 

Det foreligger idag et makabert utvalg av merkelige 
og skandaløse rettsutsagn fra disse urettens dager. Mangt 
har vært nevnt før og det ville kreve en hel bok om en 
skulle ta med bare det aller merkeligste. Men i enkelte 
glimt slår det en hvorledes disse dommere fra dengang 
faktisk så på juristenes rolle. 

Vi satt en dag her og bladde i noen gamle avisrefe
rater fra domsraseriet dengang og festet oss ved dom
men i en sak mot en jurist, som, forøvrig i likhet med sin 
egen forsvarer, hadde skrevet «upatriotiske» artikler i 
1940 og som for det ble belønnet med 6 måneders feng
sel, mens forsvareren ikke engang var satt under til· 
tale. Juristen hadde også fungert som forsvarer ved 
tyske krigsretter og her. avslørte den norske dommer 
seg, for han anførte som formildende omstendighet at 
han som slik forsvarer «gikk fullt inn for sine klienter, 
og utførte her et samvittighetsfullt og uegennyttig ar
beide.» 

En skulle tro at det var en selvsagt ting at en for
svarer opptrådte slik, men denne «jøssing»retten fra 
landsvikoppgjørets tid fant det - formodentlig på bak-

grunn av aktuelle erfarin
-ger - så forbausende og 
oppsiktsvekkende at det 
måtte regnes som formil
dende omstendighet! 

Og «retten» var vel inne på 
110e der, eftersom det fak
tisk hendte i flere tilfeller 
at en forsvarer som tok mot 
oppnevnelse som forsvarer 
i Høyesterett ikke engang 
bemøyet seg med å snakke 
med sin klient. Derimpt he
vet han sikkerlig sitt hono
rar. 

Men - likevel får en vel 
bli stående ved at selv 
«retts»oppgjørets jurister 
var en slags mennesker, som 
Sandvad .skriver. Dog kan
skje med Luthers ord som 
tilføyelse, at «Die Juristen 
sind bose Christen.» 

Imidlertid er det aldri 
forsent å forbedre seg. 

SIDB J 

OLAF HOLM: 

HAMBROISMEN 
I 

Det er en meget god be
tegnelse, som redaktøren 
har lansert, for en politikk, 
som har gjort seg gjeldende 
fra mellomkrigstiden og 
som kulminerte med justis
mordenes epoke etter annen 
verdenskrig. 

Il 
Man kunne dengang lese 

noen betraktninger fra en 
fremstående høyremann, 
dog ikke politiker, over år
sakene til hans partis mang
lende tilslutning. Vedkom
mende la ikke skjul på den 
mening, at det skyldtes par
tiets leder. Ledelsen var da 
også merkverdig for et kon
servativt parti å være. 

Ved lederens bortgang 
fikk vi høre, at vel var han 
fremmedartet av vesen, men 
i sine gjerninger var han ur
norsk. En oppsiktsvekkende 
karakteristikk, som det der
for er grunn til å se litt 
nærmere på. 

III 
En tid forut for den siste 

verdenskrig ble der i Stor· 
tinget fremmet forslag om 
overgang fra tre til fireårige 
stortingsperioder. Under be
handlingen herav i tinget ble 
det krevet, at man skullo 
innhente Høyesteretts be
tenkning om lovligheten av 
et slikt skritt uten å iaktta 
Grundlovens bestemmelser 
for endringer i denne. HØY
res leder forhindret det. 

Et konservativt parti, 

kende kraft, et brudd på 
et rettsprinsipp, som er 
grunnlaget for enhver retts
stat og som i Norge har 
vært gjeldende rett siden 
urtiden og er kodifisert i 
vårt lands eldste lovverk. 
Dertil kom samtidig inn
føring av dødsstraff i strid 
med straffeloven. Også til
bakevirkende. For enn yt
terligere å holde folket og 
dets rettsfølelse unnav eta
blertes særdomstoler for 
dette øyemed. 

Det burde ikke forundre 
noen, at rettsindige, konser
vative mennesker ikke kan 
følge med på slikt og der
for trekker seg unnav. De 
fleste av dem har latt seg 
intimidere til taushet, men 
der gis også meget frem
stående unntagelser, som 
har sunget ut. 

V 
Ved siste behandling av 

«retts»oppgjøret i Stortin
get ble det foruten en rekke 
smukke talemåter hevdet, 
at de værs te tilfeller av 
urett måtte rettes. Hvorfor 
bare de værste? Hambro
isme! Hittil er intet gjort, 
selvom det endog på ven
stre fløy ble hevdet, at dette 
før eller senere måtte gjø
res, (iflg. det overlevde 
«stenografiske» referat). 
De millioner som staten har 
«blackmailed» seg til gjen
nom forelegg og endog di
rekte underslag sitter staten 
fremdeles på. Hambroismen 
har bredt seg godt. 

hvis oppgave det er å be- VI 
vare og beskytte rettsstaten Det er en kjent sak også 
kan ikke bryte loven, endog utenfor politiske høyrekret
Grundloven, uten at det får ser, at partiet etterhånden 
følger for tilslutningen til hadde fått nok av sin tyran
partiet. Dette er gjennom niske leder. Etter endel mis
å~ene gått tilbake og led ved lykkede tilløp lykkedes det 
SIste kommunevalg, som :var I tilslutt å få en forandring 
lagt opp som et slags nks- under påberop aven sed
va.lg, et nederlag s?m er vanemessig aldersgrense for 
blItt forklart med «hJemme- stortingsmenn. 
sitting» av formodede til-
hengere. Det kan være rik- VII 
tig nok, for noen annen Ola menigmann er ikke 
måte å gi effektivt uttrykk så naiv og lite vettug, som 
for uenighet har den menige det ser ut til at man på gn
velger ikke. De kandidater, kelte hold tror. Han kan 
~~ blir budt I;1a~, j-blir han både legge sammen to og to 
Ikke spur~ om I va~" såkalte I til fire og skjelne mellom ur
demokratl. De rna godtas norsk og orientalsk tanke. 
også i den orden de frem- gang. 
settes. 

IV 
«Retts»oppgjøret er et di

rekte utslag av hambrois
men, foranlediget og satt 
iscene av partiets leder -
ifølge hans egne opplysnin
ger. Det skjedde i hui og 

VIII 
Skulle ikke tiden nu være 

inne til å få «retts»oppgjø
ret ut av verden og atter 
folket saman bu, som krist· 
ne det kan seg søma». 

Olaf Holm .. 
hast for at ikke ettertan- .. ______________ ___ 

kens kranke blekhet skulle Har De skaffet FOLI{ OG 
få tid til å gjøre seg !!jel-
dende, d. v.' s. sant de~o- LAND en ny abonnent for 
krati tre i virksomhet. Det 1968? 
ble dessuten gitt tilbakevir-~~~ 
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SIDE 4: FOLK OG LAND 

FOR UNGDOMMEN 
Hed.: Hallvard Il. PaalltCM 

Men nye slekter fødest der korp og døde gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, 

og borni spring på tun IIJI og tindrar i sol 

og nye bjørker syng sin sang kring buset. 

UROEN I VEST·TYSKLAND 
Attentatforsøket mot den 

profesjonelle studentagita
tor Rudi Dutschke har fø~t 
til en serie ondartede opp
tøyer og demonstrasjoner i 
Vest-Tyskland. 

Og det er ikke til å unn
gå at man undrer seg litt 
over selve bakgrunnen for 
Røde-Rudis virksomhet. For 
alle må vel synes det er litt 
merkelig at denne røde 
anarkist «måtte flykte» fra 
Ulbrichtsonen over til kapi
talistene i vest. Oss fore
kommer det at han med sitt 
politiske syn måtte passe 
langt bedre der han angive
lig flyktet fra. Og så er det 
da noen som lurer på om 
bakgrunnen for «flukten» 
var dette å få istand uro i 
Vest-Tyskland. Men natur
ligvis helst farefritt. 

som økonomisk og politisk 
- skal bli vårt lodd. Hvor 
lenge skal det ropes i 
ørkenen før den trege Ola 
Nordmann får øyne og ører 
opp? 

R. Asch. 

HVEM STÅR BAK HJERNE
VASKINGEN I NORGE? 

I den senere tid har nor
ske aviser fortalt om ara
biske sabotører som har 
foretatt aksjoner mot tid
ligere jordanske områder, 
som i dag er okkupert av 
staten Israel. Disse aksjo
nene har vakt gjenklang i 
pressen verden over, og til
like i FN. Sabotasjehand
lingene har blitt karakteri
sert som terror og vold mot 
Israel, og har medført stor 
harme over at araberne kan 
tillate seg slikt mot Guds 
utvalgte folk. 

Det er ellers betegnende 
at våre hjemlige «demokra
ter» innen studenterkretser 
innbød denne røde anarkist 
til å holde forelesninger for 
likesinnete og andre ved 
Universitetet i Oslo. 

. . Israel på sin side har fore-
Røde-Rudr Dutschke - profesJo-1 tatt såkalte «oppryddings-

Nå ber vi om ikke å bli 
misforstått. Selvsagt tar vi 
like sterk avstand fra atten
tatforsøket mot Dutschke 
som fra den virksomhet han 
selv drev. Vold og opptøyer 
tjener ingeu god sak. På den 
annen side avler vold natur
ligvis vold og som en sår 
skal en også høste. Det er 

. å håpe at de tyske myndig
heter nu viser den nødven
dige· fasthet fremover og 
ikke slipper løs krefter som 
senere ikke lar seg tøyle. .. 

En sannsynlig følge av det 
som nu skjer i Tyskland er 
vel ellers at oppslutningen 
om NPD øker, for det er 
visst det eneste tyske parti 
som fullt ut innser hvilke 
konsekvenser den stadig 
økende venstreradikalisme 
kan føre til. 

DET NORSKE DILEMMA 

nell oppvigler i studenterforkled- aksjoner» for å jevne basene 
ning. med jorden, hvorfra jorda-

et skall uten kjerne, produ
sert av kalde profittjegere 
med det ene formål for øye. 
A v og til kan en likevel 
være fristet til å tro at det 
står høyere makter bak 
denne konstante og konse
kvente nedbryting av vår 
kultur. Det er intet spesi
fikt norsk fenomen, i alle 
vestens demokratier er ut
viklingen analog. En kan si 
mye stygt om det nåvær
ende regime i Hellas, men 
det har iallfall forsøkt et 
sette en stopper for ung-
dommens nesegruse beun
dring for de falske idoler I 
fra vest, og hvis tomrommet 
kan fylles med en sunnere 
livsanskuelse som de nasjo-I 
nale verdier er grunnlaget! 
for, så er forutsetningen til
stede for en rikere og sann
synligvis mer meningsfylt 
tilværelse. 

Så også i steinrøysa hos 
oss. Men fra de nåværende 
taburettpolitikere kan vi I 
neppe vente positive tiltak i I 

nerne har operert. Det at 
israelittene har invadert 
Jordan med et stort oppbud 
av styrker og materiell, har 
fra norsk side blitt sett på 
som rett og riktig, for ara
berne som driver sabotasje 
mot områder okkupert av 
Israel, blir i Norge betrak
tet som grove kriminelle 
forbrytere og deres hand
linger karakteriseres som 
terror. Slik blir det ihvert

(PortJ. Jide 7) 

LØRDAG 4. MAI 1968 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSKRIGEN 

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian 

Angrepene på Sebastpol 
tok til bare tyve dager etter 
at tyskerne hadde erobret 
hele den kertsjinske halv
øyen, og mens vi krigsfan
ger slet i stengruben kom 
tyskerne og fortalte oss ny
heter. om Sebastopol. De på
sto at klippefestningen var 
blitt erobret under eksem
plarisk samarbeide mellom 
alle våpenarter. Angrepene 
tok til den 6. juni, da luft
våpenet ble satt inn. Den 
7. begynte hovedangrepet, 
den 16. falt fortet Stalin, den 
17. fortet Sibirj, den 18. falt 
Maxim Gorjkij og den 19. 
ble Sjevernaja Buchta nådd. 
Den 21. falt fortet Lenin 
og den 22. ble det siste gjen
blevende fort nord for buk
ten inntatt. Den 30. juni ble 
endelig Sapun-høyden stor
met. De ulykkelige, døds
trette borgere av Sebastopol 
sloss ikke bare mot tysk
erne, men like meget førte 
de en fysisk og psykisk 
kamp mot sult, kulde og 
sykdom, og efter 240 dagers 
beleiring var allerede mange 
døde av sult. Byen har om
lag 120000 innbyggere. For
uten en krigshavn har Se
bastopol også en handels
havn av avgjørende betyd
ning for industriområdene i 
Ukraina. 

Sebastopol er idag en av 
de fem byer i Sovjet som 
har fått betegnelsen «Helte
by», et tilnavn disse byene 
fikk på grunn av deres hel-

de døde eller trøste de efter
latte synderlig. Det er ellers 
blitt reist minnesmerker 
over de falne krigere, som 
ga sitt liv under forsvaret 
av fedrelandet. 

Da vårt tog endelig stop
pet ved Sebastopols havn 
satte de tyske vaktene seg 
i livlig bevegelse for å åpne 
dørene til godsvognene. 
Dypt nedslått over alt det 
vi fikk se her av redselsfull 
ødeleggelse bega vi oss ut 
av toget for å gå direkte om
bord på et rumensk skip 
som lå i beredskap ved 
Sebastopols havn for å ta 
imot oss krigsfanger. Det 
tyske og det rumenske krigs
flagg vaiet over byen og hav
nen. 

En hel del av sivilbefolk
ningen hadde samlet seg ved 
havnegjerdet for å bivåne 
vår avreise. De var nysgjer
rige og fulgte alt som fore
gikk, men de holdt seg stille 
og tause idet det var for
budt å snakke med oss. 
Mange tyske soldater sto 
oppstillet i en rekke langs 
havnen mens vi i gåsegang 
beveget oss bort til skipet. 

Knapt noen av oss kunne 
avholde oss fra å se oss 
tilbake, mot det Sebasto
pol som vi nu skulle forlate, 
kanskje for godt. Og mens 
mine kamerater steg ned i 
skipets lasterum ble jeg 
stille stående på dekket for 
å se nøye ennu en gang på 
det berømte festningsanlegg 

temodige motstand ove~fo~ og Svartehavskysten. Jeg 
de tyske styrker, særlIg I kjente Krimhalvøyen bedre 
1941 og 1942. Men selv om enn de fleste av krigsfang
~isse bye~e er blitt udøde- ene, jeg som tidligere hvert 
lIge, kan Ikke det oppvekke år hadde foretatt artisttur-

VI KREVER 
MER 

FRIHET! 

neer til mange steder på 
Krim. Nu sto jeg her som 
en ufri krigSfange, overgitt 
til en usikker skjebne. 

Ville jeg monn komme til
bake igjen, når krigen ende
lig var slutt? Tårene randt 
ufrivillig nedover mine kin
der. Med ett følte jeg et par 
hender som puffet meg 
fremover «Was los, ver
schwind, schnell hinunter». 
Jeg vendte meg fra den bru
tale tyske uten å ta til gjen
mæle, for han tilhørte den 
seirende part og jeg den 
tapende. Han kunne befale 
og jeg hadde bare å adlyde. 
Og dermed bega jeg meg 
ned i skipets lasterum. 

Armenia og Russland. 

så måte, hvilket jo ligger 
uhyre fjernt fra den dag
lige jobbingen med fordel
ingen av Skattemillionene'l 
Nei, vi må ta saken i egen 
hånd, alene må vi kjempe 
den frem. Dette er en dell 
av det programmet som alle' TODENTERDEllONSTRASJONER I BERLIN OG T.ARSZAWal 

Norge mangler i dag en 
nasjonal bevegelse som vir
kelig kan representere de 
nasjonale grunnverdier -
en bevegelse som kan stå 
som et bollverk mot alle de 
nedbrytende strømninger i 
tiden. At folk flest påvirkes 
gjennom den stadige flom 
av unorsk og internasjona
listisk «kultur» er utvil
somt. Ved en slik utvikling 
løsrives menneskene fra sin 
egen kulturelle sammen
heng og egenart. Mye av det 
som hamres inn er juggel -

nasjonalsinnede mennesker 5-------________________ .. 
må samles om før eller si
den,! hvis· ikke provinsen 
Norge - kulturelt - såvel 

I Dshanian har bedt oss ta 
med efterfølgende linjer 
som var falt ut i hans manu
skript under omtalen av de 
armenske frontkjempere i 
FOLK OG LAND for 17. 2.: 

Slik ser DIE WELT studenterurolighetene i Vesl-Tyskland (ti/venstre) 

og i Polen. 
Det russiske folk og den 

(PorlJ. Jid, 8) 
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LØRDAG 4, MAI 1968 FOLK OG LAND SIDE S. 

Relator: 

Sm.å kulturportretter 
post Dlortelll 

I ALFRED DALE: 

«SEMIN ARISTEN» 
Seminarist er den som 

minst har artium og som 
holder Statistisk Årbok for 
selve Sannhetens åpenbar
ing. Seminaristens Tempel 
og Høge Råd er: Stortinget 
Kongens råd, Høgsterett, 
bispene, universitetene og 
høgskulene, Forfatterforen
ingen og de to språklag. 

En vakker vårdag befin
ner vi oss på den plassen 
som så passende er opp
kalt etter ham som var den 
grunnlovsstridige dødsstraf
fens varmeste forkjemper, 
han som i 1945 en tid var 
så engstelig for at det ikke 
skulle lykkes å ta livet av 
så mange bra landsmenn 
som mulig. Kort sagt, C. J. 
Hambros Plass. 

Et stykke borte kommer 
en bekjent mot oss, en av 
dem som i alle etterkrigs
årene trofast har støttet 
vår sak. Hans blikk streifer 
navneskiltet på plassen, og 
det farer en skygge over 
hans vennlige ansikt. En 
erindringens skygge om tøy
lesløst hat, blodige drap, 
ofrene og lidelsene ... ? 

Så oppdager han oss, og 
skyggen viker fra ansiktet, 
men ikke helt. 

- Har dere glemt ham? 
roper han bebreidende. 

- Hambro? Å nei, ham 
glemmer vi ikke. 

- Nei, ikke ham. Jeg ten
ker på kulturportrettene i 
vårt kjære blad. Har dere 
glemt Einar Schibbye? 

- Ikke tale om, han kom
mer. Det er en så lang rekke 
av kulturpersonligheter' som 
nå er døde og borte. Rekke
følgen i vårt lille portrett
galleri er uten betydning, 
den er tilfeldig. Vær for
visset om at vi husker vår 
kjære «onkel Einar». 

Som sagt så gjort. Vi har 
kontaktet noen av hans nær
meste venner, og deres be
retninger sammen med våre 
egne erindringer om ham 
forsøker vi nå å feste på 
papiret. Det er spøk og al
vor i passende blanding, vel 
kanskje mest av det første, 
noe som bare er rimelig når 
det gjelder vår store humo
rist. 

Hans kamerater fra gutte
dagene forteller at Einar var 
en kjekk og uredd sports
gutt, ivrig fotballspiller og 
skiløper. Alt så lyst ut for 
ham. 

15 år gammel ble han ram
met av katastrofen. Polio
myelitt: I løpet av kort tid 
var den kjernesunde gutten 
forvandlet til en mere eller 
mindre hjelpeløs krøpling. 

Da han langsomt kom seg 
etter den nesten ufattelige 
ulykken måtte han se frem
tiden i øynene. Hva skulle 
han bli? Hans vennor sier 
at han hadde et «brorskom
pleks». Broren var jarist, 
følgelig mente Einar han og· 
så burde bli det. Men de jur-

Einar Schibbye 

Seminaristen vant all 
makt i Tingets hall i åtti
årene, og Venstre ble etter
hvert alle seminaristers 
parti. Etter siste krig vant 
seminaristen all makt over 
det norske folk, og de poli
tiske partier, fra det hen
sovnende Høyre til det hen
åndende kommunistparti 
er alle seminaristpartier . 
Seminaristens røst og skrift 
i tiden er litteraturen, stor
tingsprentet, pressen, 
Kringkastingen - og preke
stolen. 

Mange «seminaristers» 

en stortingsstol. 
lengsel: 

get omtanke og selvstendig
het - og ydmykhet. 

Og skulen, sjølvsagt sku
len framom alt. I to år nå 
har seminaristen i Stor-

Seminaristen har klart å tingsprent, i presse, i Kring
sette hele folket, fra små- kasting drevet og fortolket 
jenten med flettene til old- en eneste lovbestemmelse, 
ingen krøkt over stav, til. skolens formålsparagraf. 
skolepulten, hele landet er Nå kunne min gamle lærer 
blitt et skoleværelse. Og vi Jon Skeie av og til bli lang-

-' oppskules og belæres om dryg, når han fortolket, men 
alt, fra verdensrommets maken til Maraton-fortolk
uendelighet .til m8:nnen. i. ning presterte han aldri. Og 
mold. Og hVIlke skmnselge når Skeie fortolket så for
sannheter forkynnes ikke tolket han, han for ikke 
fra katete! og prekestol, to med snakk og tøv, han 
og to er fIre, sannheten har fylte ikke høresalen med 
seiret, æren er seminaris- tanketomme ord og uhøvisk 
tens. Nei, vi får ingen anled- lyd. 

Schibbye slik karrikaturtegneren E. H. så ham på Ilebu. 

ning til å sovne inn, uten Her i sommer ble noen 
opphør d~sk~s vi om. ørene ungdommer her i byen lei 
med semmarIstens flIse lær- av hele seminarismen, slo 

idiske studier nærmest kje
det ham. Meget tidlig gikk 
hans interesser i litterær 
og kunstnerisk retning. 
Hvor han var ulik broren 
som hele sitt liv var adskil
lig aven tørrpinn. H.r.advo
katen var før krigen en av 
spissene i Høyre, og hans 
gudsjammerlig kjedelige og 

AFTENPOSTEN bragte i sin tid 
dette bilde av Schibbye i ret.ten. 

pointløse taler var god pro
paganda for A. P. Og enda 
var han ikke av Høyres aller 
verste foredragsholdere. Vi 
husker en som skulle holde 
valgforedrag i Parkteatret 
på Grtinerløkken. En hel del 
AP-ungdom var møtt frem 
for å pipe og holde lev on, 
men så drepende søvndys
sende virket foredraget at 
alle som en duppet av. Ingen 
gad så meget som å hoste 
demonstrativt engang. 

Einars interesse for poli
tikk var lik null, sikkert 
brorens fortjeneste. Og han 
var heller ikke for gla i jus
sen om han enn klarte -
med nød - sin juridicum. 

Som student var han med 
i styret for Juristforeningen 
hvor han hurtig gjorde seg 
bemerket med sine c:;ka"pe 
og vittige innlegg. Styret 
«representerte» flittig på 
foreningens kasse - mon 
tro Stranger var med? -
og dette fikk stud. jur. Tho
mas Thorsen på generalfor
samlingen til å protestere 
heftig mot pengeforbruket. 
Det så ut til å oppstå en 
vanskelig situasjon, men I 
denne ble løst på en klok og I 
sindig måte ved at Thorsen 

(Forts. side 6) 

dom. seg på helen, ropte tjo-hei! 
Skal det tales uhØvisk og o~ skipet sitt eget gymna

bespottelig om boklig lær- ~1UI?' Det . skulde dei slett 
dom? Heter det kanskje IkkJe ha gjort for no steig 
ikke: Kunnskap skal styre skulerneisteren yver alle 
rike og land? Nå, alt med skulerneistrane fram og 
måte, i min ungdom glefset I rett~lig blid var .han ikkje. 
jeg i meg bok over all måte Na må det SIes, skrift
og tok skade av det. Og norsken er meget elemen
kunnskap i Vinjes munn er tær, den er et mål for skred
ment som visdom. Og livet dere, skomakere og handels
selv er en framifrå lære- menn. Og slik må det være 
mester han krever ubetin- skriftmålet er aldri stillet 

, overfor større oppgaver enn 
stortingsprent og handels
korrespondanse. Men vår 
store diktning? Mens Vinje 
odlet sin tanke, odlet 
han også sitt snakkernål fra 
Øvre Telemark og skapte 
Vinje-målet, slik også med 
Bjørnson, Ibsen, Hamsun 
og Aukrust, alle skapte de 
sitt eget, særmerkte skrift
mål. Men i hundre år snart 
har seminaristen drevet 
med målstrid, strid og kamp 
om rett 'og god handelskor
respondanse. Seminaristen 
om det, siden lomsværing
ene Hamsun og Aukrust har 
vi ikke hatt målrnestre i 
dette folk. Ikke få seminar
ister har fullt levebrød av 
denne vindmøllestriden, og 
særdeles mange av dem har' 

Dale slipper nok katten ut av den som attåtnæring. 
sekken her. (Forts. sid, 8) 
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S k l utslagsgivende var all feig-I som Schibbye med sitt al-
ill å li . t li r p ort r ett e r heten og forvirringen han vorlige fysiske handicap 

så rundt seg i Kringkast- skulle man tro ville gi seg 
(PorIS, fra side 5.) und dicker geworden, aber Hallomannen sa: «Få ingen. Han hadde alltid håpløsheten i vold. Intet var 

ble opptatt l' styret. Hvor- sind auch von immer dick- tit l' 'Il hatt sine meningers mot, ham fjernere. Hans humør grunn av e "P u seig 1 e- all denne stakkarsdommen var uoppslitelig. Det som na-
etter alt ble som før. eren BUrgermeistern emp- befindende må dommerfull- kvalmet ham. Det var ikke turligvis gledet og moret 

I 1926 studerte Einar med fangen. Aber heute ko"nnen mektl'gen avlyse Sl 'tt fore . - fedrelandskjærlighet han så, kameratene aller mest var 
stipendium i Tyskland. Det wir den aller dickesten drag» 
ble en munter tl'd. Sammen Bu"rgermel'ster herzll'ch D 't ' B k 1 men telling på knappene, hans vittige hån over våre 

e var lergen ,<on e.L lav beregning og åndelig sjofle forfølgere. Anger? 
med vennene «Jacob» og grUssen.» Einar» fikk ideen til sin fattigdom. Så tok han skrit- Sludder og vrøvl, han hadde 
Albert dominerte han stu- Det ble sagt at talen ikke barnetime. Ikke minst tet som han skulle lide så like lite å angre som 99 % 
denterlivet dernede. Berømt falt i særlig god J'ord hos Amandus tJ'uagutten ble , 'meget for, men som han alli- av de andre politisk for-
ble hans parodi på et pro- tyskerne, og våre tre venner populær hos lytterne. k l Id' ffi t 
fessoralt foredrag. Studen- måtte atter føre ordet. Den 21de desember 1933 he~~ a !l ~ng!et f~~i ha~ u g e. 
tene lo seg nesten fillete. Også senere i studietiden inngikk Einar forlovelse f ad el gdJotr smhP l • mo Matmangelen tok på, ham, 
Forøvrig var det helt på- i Berlin ble det festet titt med Ruth Gullichsen som e re an e som an sa den. men selv d~n ble l?asls for 
fallende at «die drei Nor- og ofte selv om det kunne snart etter ble hans hustru. Mange a~ ynkrygge~e hans overglVne VIdd. Be
weger» alltid opptrådte på hende at festen måtte inn- Vennene Jacob og Albert fr~ 1940 var ,l 1945 plutsellg r~~te ble hans menykompo
studentenes vegne. Det ble skrenke seg til en flaske feiret begivenheten på Blom bl~tt svare til helter og pa- slsJone~ som var et under 
etterhånden en selvfølge at Mosel til Mark 1.60. og sendte i løpet av kvelden tnoter .. E~kelte av. dem 8:v opp!lnnsomJ:et og fantas
de tre førte ordet. Etter hjemkomsten til ikke mindre enn 10 tele- hadde l sm kamp l m?t- tiske pafunn. VI hadde håpet 

Den tysk-nordiske stu- Norge fikk Schibbye anset- grammer til den lykkelige s~an~sbevegelsen endog gatt a! n<~en av dem va! bevart 
denterkongress i LUbeck ble telse som sekretær ved Riks- nyforlovete. Det første sa :rldt at d~ hadde nektet sa VI ~unne· ha gItt noen 
en stor begivenhet. Det var målsforeningens kontor i lød' «Dette er årets mør- å SItte ved SIden aven tys- smakebIter, men det er des
meningen at denne kongress Bergen. Det ble ikke av lang keste dag. Når ,kommer k~r ~å trikken. Klart at de . sver!e ikke lykkes oss å få 
skulle danne opptakten til varighet. lysningen?» na vIlle. dømme dem som tak l dem. 
dannelsen av et tysk-skan- Den høyt begavete, men Telegram etter telegram ble'på sm post og slet seg Etter «dom» og løslatelse 
dinavisk studenterforbund. noe ustabile generaldirektør fulgte. Utpå natten ved det u~ l fo::svarskamp f~r na- ble det ikke tale om noen 
Denne tanken så også ut til Rasmussen ved Norges uunngåelige Nachspiel sJonale mtere~ser. Schlb~ye, «gjenopptagelse i samfun
å vinne alminnelig tilslut- Statsbaner ble som retrett- samlet vennene sine sistø' som under kngen med phkt- det». Han som vi andre på 
ning blant kongressdeltag- stilling overdradd ledelsen krefter til telegram nr. 1(1. tros~a? ha~de varetatt de kulturfronten møtte overalt 
erne, men våre hjemmels- av Norsk Rikskringkastings Det ble sendt med den ut· admmlstratIve oppgaver den kalde skulder, gemen 
menn påstår at Karl Evang avdeling i Bergen. Det var trykkelige beskjed at som ble betrodd ham.' 1?le nedvurdering og direkte for
og Trond Hegna til slutt Rasmussen som «oppdaget» Schibbye måtte vekkes og få selvsagt arrestert og 1 .hk- følgeise. Det ble en bitter 
klarte å torpedere saken. Schibbye og fikk ham til- telegrammet opplest i tele' het, med. ~ 000 andre kjørt kamp for simpelthen å over-

Fuktig var det hele tiden. knyttet NRK. Nå var vår fonen. Det lød greit og ~t til Gnm som ble omdøpt leve. 
Man minnes bl. a. den store venn kommet på sin rette enkelt: «Godnatt, godnatt». til Ila ?g deretter - eter Det skulle synes en umu
«Bierabend» i Schiffergesell- plass. Her fikk han utfolde Noen år senere ble han en. heftig protest fra opp- lighet at man allerede hadde 
schaft. Ølet fløt i strømme seg, her kom hans vidd og overført til NRK's hoved· agIterte beboere av Iladalen glemt den folkekjære kåsør. 
og stemningen var overvel- humor til sin rett. Han els- avdeling i Oslo. Hans bar - n.ok en gang omdøpt, og Noen hadde det da heller 
dende. Det sier seg selv at ket ordspill og sjargong, og netimer ble nå berømt nå til Ilebu. ikke. Knut Tvedt var ikke 
Schibbye grep ordet. virtuost utnyttet han begge over hele Norge. Både narn Partiets folk med meget alene en fremragende kring-

- Ich bin der grosste deler. Rasmussen var en fin og voksne moret og gledet få unntagelser tok den for- kastingsmann, men han had
Verfasser Norwegens, sa og forståelsesfull sjef og seg over den hygge, mun· tvilte situasjon med beund- de også hjertelag, noe som 
han. Das Hauptwerk meines gjorde alt for at han skulle terhet, og det strålende hu- ringsverdig ro og fatning. man ikke så for meget til 
kUnstlerischen Schaffens ist trives. Han sørget også for mør som gjorde disse ti· Verre var det med jøssing- i de årene. Hvis Tvedt var 
«Die Melodie des Alkohols». at Schibbye fikk besøk av mer til små feststunder. fangene som angivere hadde blitt kringkastingssjef som 
GrosszUgig bin ich bereit sine beste venner. Det skjed- Det er ikke for meget sagt fåt plasert derute - det ble jo all fornuft og anstendig
diesen wertwollen Buch mit de på NRK's regning, men at «onkel Einar» snart var påstått at angiverkøen het skulle tilsi at han ble, 
20 % Rabatt zu verkaufen.» naturligvis mot at de til elsket og forgudet av alle. strakte seg langs hele Vic- har vi all grunn til å tro at 

Selve festlokalet lå i kjel- vederlag måtte holde et Ved en stor mottågeise toria Terasse og rundt hjør- Schibbye var blitt gjenopp-
lerhøyde mens de bekvem- passende radioforedrag. En- som NRK engang holdt og net til Drammensveien. Det tatt i sin gamle stilling. Vi 
meligheter som på tysk ofte gang kom daværende dom- hvor Einar selvsagt var en hendte dessverre at enkelte vet hvordan det gikk, den 
taktfullt kalles «die hinteren merfullmektig W. på besøk. av talerne, var hans Ruth av disse fangene brøt full- fanatiske røde overlege ble 
Raumen» lå flere trinn hØY- Gjennsynet mellom de to både nervøs og engstelig. stendig sammen og at det utnevnt i hans sted. A. P.
ere. Nå ville uhellet at av- venner var overstrømmende Hva i all verden skulle hun helt rablet for dem. Med regjeringen var idetheletatt 
løpsrørene ble tilstoppet. og intet var naturligere enn si til alle de store og mek- krav på upålitelighet fortel- konsekvent i sine politiske 
Det oppsto raskt en over- at det ble feiret med en vel- tige som befant seg i sel- les følgende episode: utnevnelser - i motsetning 
svømmeise, og en ikke alt- komstskål selv om det var skapet? Einar sa da føl- En øyensynlig meget for- til dagens borgerlige regjer
for tiltalende veske silte tidlig på formiddagen. Men gende som nok burde og virret jøssingfange nærmer ing som ustanselig opprører 
trutt og sikkert ned i fest-I hva er en skål mellem gode kunne være et godt råd seg en medfange og spør: sine velgere med det mot
lokalet hvor den blandet seg venner? Selvsagt ble det for alle: «Kjære Ruth, du - God dag, er det herr satte. Vi behøver bare å 
med strømme av øl. I dette flere, og etter lunsj hadde kan aldri si for lite,» Einar Quisling jeg taler med? , minne om utnevnelsen av 
urolige ocean vadet kell- den voldsomme gjensyns- var selv den fødte festtaler Den annen, en av våre, en venstreradikal kvinne til 
nerne med høyt løftede øl- glede utmattet vennene i og ved enhver selskapelig var på høyde med situasjo- kulturdirektør og den røde 
krus. De festende bare trakk den grad at de besluttet seg anledning måtte han gripe nen og svarte høflig: Gundersen til dommer i 
benene litt opp under seg til å ta en liten lur. ordet. Hans konversasjon - Nei, det er det ikke, Høyesterett hvor han straks 
og lot seg ikke afficere. Tiden kom da W. skulle var også sprudlende og De taler med Napoleon gjorde seg bemerket med 

Fra LUbeck dro kongress- holde sitt foredrag. Nå ja, fengslende og ikke sjelden Bonaparte. sitt politiske særvotum i 
deltagerne rundt omkring til klokken er kun for skred- dominert aven viss mali- - Å, unnskyld, jeg tok Falconbridgesaken. 
omkringliggende småbyer, dere og skomakere, sier ciøs humor. feil. Farvel, herr Bonaparte. Schibbye førte alltid en 
og overalt ble de motatt av man. Foredragsholderen Så kom Skjebneåret 1940 - Farvel. lett penn. I førkrigsårene 
tykke, gemytlige borger- viste seg iallfall ikke. og Einar fulgte oPPfordrin-1 Tilværelsen på Ilebu de utga han under pseudony-
mestre og budt på vått og Hallomannen grep mikro- gen om å melde seg inn i første måneder trosser en- met Ivan Kanonikoff «Alko
tørt. Til slutt kom man til fonen og forkynte: «Da herr NS. Hvorfor? Hvorfor tok hver beskrivelse. Sult, over- holens melodi» og «På bun
en by hvor borgermesterens dommerfullmektigen er denne politisk så uinteres- grep, mishandling og ikke nen av Skagerakk». Under 
korpulanse slo alle tidligere blitt noe forsinket spiller vi serte mann den store na- minst psykisk terror hørte krigen kom den glimrende 
rekorder. Våre tre venner i mellemtiden en gramofon- sjonale risiko da det var til dagens orden. Var vi falt og gripende bok om vår 
som i tur og orden hadde plate.» tydelig nok at så mange i hendene på bolsjevikene? storsanger Karl Aagård 
besvart borgermesterens Platen ble spilt. Hal!o- «gode» nordmenn hyldet Eller var det noen uhygge- Østvig. Etter krigen måtte 
hilsningstaler overdro nå mannen grep atter ordet; ven t e - o g - s e taktikken? lige vesener fra en fremmed han gå forgjeves spissrot
hvervet til Odd Nansen. Han «Da herr dommerfullrnek· Grunnene var flere. Den klode som pinte oss? Nei, gang til de store forlag, men 
var ikke altfor stiv i tysk, tigen fremdeles er forsin- mest nærliggende kunne det var våre egne landsmenn til slutt tok et lite forlag 
men fikk dog frem omtrent ket tar vi nok en gramofon- synes å være den at han I som på denne måten takket risken på å utgi endel kri
følgende: «Wir haben von plate,» hadde så mange venner i oss for alt vi hadde ofret minalromaner som han 
Dorf zu Dorf gefaren und Det hjalp bare ikke, fore- NS. Jonas Lie var en av I og gjennomgått i de fem, skrev under merket Sim 
wir sind nicht nur dicker dragsholderen kom ikke. dem. Men det som nok ble lange og tunge. En mann Sanders. 
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;::··~:·;;:·:·:::":·I ;:~~~n~~~I~ili~kT~~e i~~~~~ Britannias ~~Estahlishment~~ avsløret 
I sak alltId har to sIder, ogsa 

(Forts, fra side 4.) I i dette tilfelle. Derfor blir 
fall tolket av norsk presse spørsmålet: Hvem er det (Forts, fra side 2) motstand bare ydet av den telse kalt «landssvik» i Lon-
og kringkasting. I som virkelig dirigerer nor- hard Sehreiber) (side 425). lille patruljebåt Pol III don under den tyske okku-

Hvis vi går 25 år tilbake I ske massemedia og driver Sehreiber visste ikke en- som heroisk vedret en tysk pasjon, på en eller annen 
i tid og vender blikket mot slik meningsterror og regel- gang at den tyske invasjon torpedobåt i munningen aN' måte fikk «legalitet» i Norge 

tt f k h' k nærmet seg før legasjonens Oslofjorden (8. april), av senere, 
vårt eget land, erindrer vi re orsø pa Jernevas - orl'enterl'ng kl. 2,45 den 9. B 1 R f t' Slike hl'storl'ske løgner 
okkupasjonen av Norge. Da ing? Vi vil ikke besvare o ærne og auer or mne 
ble det fra norsk hjemme- spørsmålet her og nå, men april, nesten 3 timer efter i fjorden, som fortsatte å som skriver seg fra høyeste 
fronts side foretatt en rekke overlate til leserne å gjøre at den befant seg i norsk skyte til om kvelden 9. offisielle kilder i Norge og 
sabotasjehandlinger, ikke seg opp sine egne meninger. territorialfarvann. april, av to «museumskrigs- i England, undergraver vi-
bare mot okkupasjonsmak- Quisling hadde ikke våp- skip» som gikk tilbunns ved taliteten og tilliten til «the 
ten, men også mot norsk nene, pengene, eller men- Narvik med alle mann, av I establishment» i begge land, 
eiendom, for ikke å nevne DE HVITES FORPLIKTELSER nene eller sympatisørene for styrken ved Midtskog som og bidrar således til en rna-
alle de mord som ble be- OVERFOR DE FARGEDE I et protysk kup, selv om han stanset kaptein Spiller og laise som ødelegger de ten-
gått mot uskyldige nord- hadde tenkt seg en slik plan. således reddet kongen og ner NATO noensinne må ha 
menn. Da ble det som idag AFRIKA Det faktiske forhold var at hans regjering og også ved hatt og til undergravning 
blir karakterisert som ter- Herr redaktør. han hadde sendt hjem alle Fornebu lufthavn, hvor si- av grunnvollen for Vest-
ror og vold l' MI'dt-Østen, sine ledere med to eller tre vile piloter bragte ned 3 Europa. Dette forræderi 

Jeg håper at De vil til- tIt 't H' k 12M h ·tt t d h' t 'k b.etraktet som hel.tegJ'ernl'n- unn age ser, u en onen er- em e -og esserse ml - mo en IS ons e sann-godese meg med litt spalte- ' ., t fl h t b • t ' ger. Efter den tyske k<>'ni- mg om noen mvasJon o y. e egynner pa oppen l 
~.t-' plass, selv om jeg ikke kan d f d f t t d S· ltf t Q . l' l't' k k d 'k ' tulas]'on, har det blitt skre- ager ør en an se. a ang ra a « ms mgs po l IS e, a a emIS e og JU-

si meg enig med Dem i B 200 'kk 'f t kt' 't t d t d'd' k k t h' d vet et utall av bøker, filmer, are l e um ormer e a lVI e var samor ne me n IS e re ser, m rer en 
radioprogrammer, utdelt Deres syn. og uvæpnede medlemmer av den tyske» eller at «general informert offentlig mening i 

Som sporadisk leser av h t' t Rbk"· d få medal]' er og vi vet ikke hva ans par l mø e opp neste uge e Jempet mntren- a annes og r statens røt-
F & L og Deres spalte, sitter d dåd f O l 't t'l· • om «heltegJ'erninger» begått ag og un ret p hva de gerne nor or s o», slIk er l a ratne. 
jeg igjen med inntrykk av k 11' d t k ' Ch h'll ffI k h' T'd . av nordmenn i en ulvetid. s u e gjøre, og e o mgen ure l or a s er IStO- l en er mgen helbreder. at spesielt De, som redaktør dl' h . • M Noe som storligen forun- e l endelsene. Quisling rIen, sa hadde Ruge ennu ange av de virkelige av ungdomsspalten, er tem- 'kk ' k' drer oss, er hvorfor de sam-. var l e engang persona Ikke overtatt som øverst- Jennsgjerninger er kjent av melig blaøyet, hvis De tror me handlinger en gang blir t k grata i den tyske legasjon. befalende og generalstaben I de innviede, men er aldri a Deres politis e syn kan b sett på som dåd og neste . Hva mere er, han hadde var på flukt fra Oslo og an- litt samlet til en ekte his-oppna noen resonans hos • 

gang som terror. Riktignok fatt Hitler bort fra enhver befalte regjeringen å stanse torisk tese som offentlig-den jevne borger i dette 
er tid og sted forskjellig, land, Dersom De hadde tanke (Rosenbergs) på at ilden fordi de norske st yr- heten kan forstå. Nonsens 
og andre nasj0J?-er involvert, I levd for hundre år siden, Nasjonal Samling kunne ker var noe «pakk» og mot- fortsetter å sirkulere i his
~en det ess~nslelle er de be-, kunne De kanskje oppnådd tjene som «femtekolonne» stand var «håpløs». Regjer-, toriebøkene og krigspropa
gatte handlInger, de er de I noe positivt, men idag hol- under en tysk invasjon, og ingen forhandlet faktisk gandaen å florere, mens de 
samme og med sa~me mål J der jeg mulighetene for gan- tanken ble straks oppgitt med tyskerne gjennom poli- I virkelig skyldige menn og 
for øye. I den:okratIets n~vn I ske minimale. 1)et ser ut i Wehrmaehts planlegging. timesteren i Oslo, Kristian I deres efterfølgere innkas
er det nok lIkevel forskJell I som om De ikke er klar (I desember 1939, dep. første Welhaven, serer. Langsomt trenger 
på jøde og l?reke~, hvilket over at vi lever i sosialis- og eneste gang de to menn Enn videre er det hittil sannheten inn i den almin-
det efter sknften ,Ikke s~al mens og negrenes tidsalder. møtes før 9. aurlU. . ~--i ikke-blllt-· . I ~-bevissthet og vår tids' 
være. Det er en kJennSgJer-, Det sosialistiske livssyn Tvertimot, det var tre na- tilfelle av forræderi begått best utdannede generasjon 
ning soll?- ikke er til å kom- blomstrer verden over og sjonale «quislinger» som av noen av Quislings sym- blir stadig mere skeptisk 
me forbI: . ,selv de såkalte borgerlige tjent,e sitt land b~st under patisører i april 1940. Tvert· innstillet til den eldre gene-

Men tilbake til konfhk- partier i Norge er til de «apnldagene»: Ulneh Stang, imot var det de såkalte rasjons rettskaffenhet. Kat
tene i Midt-Østen, hvor nor- grader grepet ~v sosialis- som gav det sterkeste tips «quislinger» som viste litt t~n kan ikke holdes i den 
ske massemedia ensidig tiske ideer at det er til å I om invasjonen fire dager foretagsomhet overfor inva-, dIplomatiske sekk for alltid 
støtter opp om Israel og fryde seg dver. For meg ser før den fant sted, løytnant sjonen: Quisling selv ved og den åpenbare fare er at 
israelsk politikk, samtidig det slik ut at det er like før August Bonsak, som skam-, gjentatte advarsler i pressen den vil hoppe ut med et 
som araberne fordømmes. Mao's berømte bok blir ferte invasjonsflaggskipet helt frem til ellevte time, brak som vil ødelegge for 
Det,fore~år en bevisst svart- obligatorisk lesing også den splitter nye l?,OOO tonn Ulrieh Stang ved s.ine ad- oss, alle., Denne .desillusjo
jhvltmalmg av forholdene. blant medlemmer av Liber- tunge krysser Blucher, og varsler til regjeringen fra nermg stiger og VII fortsette 
Vi har vanskelig for å tro tas, bragte uorden i hele plan- 5, april og fremover, Bon- å stige. Hvis den ikke blir 
at .norske presse- og kring- Hvis jeg forstår Dem rett, leggingen, og kaptein Oliver sak, Møystad m. fl. korrigert vil den vokse til 

forfekter De et. rent nasjo- Møystad, som spilte en av- Det forræderi som fore- en fatal kreftsvulst i vår 
------------------ nalromantisk syn som luk- gjørende rolle under kam- gikk kom fra regjeringen midte. 

ter av rosemaling og tre- pen natten mellom 9. og 10. som forrådte nasjonen ved Tiden er nu inne for «the 
All motgangen tok på skurd. Det kan være vel og april og reddet konge og re- sin langvarige avvæpnings- establishment» til å opphøre 

ham, og selv om han ved bra nok at personer som De gjering fra å bli tatt til- politikk og falske nøytrali- med å kjempe en håpløs 
selskapelige anledninger til- ser på vår kultur med rosa- fange aven styrke under tet og ved å flykte for fien- arrieregardekamp og å se i 
synelatende var den gamle farvede brilleglass, men det ledelse av den tyske flyatta- den uten hverken å mobili- øynene' sannheten, som er 
spøkefugl, så ble det allike- er ikke pop, for å bruke et che,' kaptein Spiller. sere skikkelig eller beordre tilgjengelig i arkivene, slik 
vel etterhånden tydelig at moderne uttrykk. De er kort Heller ikke er det noe som innstilling av ilden, og så- at en frisk bris kan blåse 
bitterheten av og til tok og godt ikke realistisk i understøtter Winston Chur- ledes dømte omkring 800 gjennom det støvete edder
overhånd. Vi husker en liten Deres livssyn, chills påstand: «Hæren var nordmenn til døden i en koppspinn i våre sinn og la 
spasertur vi hadde sammen Det som folk i Norge er mobilisert og begynte straks nytteløs kamp - av smålige oss starte påny på realitet
fra Valkyrie Plass til hans mest opptatt av for tiden, under ledelse av general og partipolitiske grunner. enes solide grunn: spesielt i 
bolig i Bogstadveien 31. Det og da spesielt ungdommen, Ruge å kjempe mot inn- Det er en av de mest skam- det delte Norge og det svek
gikk jo ikke så fort, men på er å hjelpe fram de fargede trengerne nord for Oslo.» løse hendelser i moderne kede Britannia. Der ligger 
den korte turen fikk vi et i Afrika til levelige kår. (Side 479). Intet slikt historie og gav foranlednin- redningen, istedenfor i opp
uhyggelig inntrykk av at Denne tanke har også gre- hendte gen til det spinn av løgn løsningen av Vest-Europa, 
våre dødsfiender holdt på a pet meg sterkt. Vi må i Bortsett fra Bonsaks for- som har ruget over landet som Vidkun Quisling så klart 
knekke ham. større utstrekning hjelpe bausende bedrift 9. april ble som en mare siden, for ek- forutså og så besluttsomt 

Kort etter var han død. dem som lider vondt. Vi sempel fiksjonen at de nor- bekjempet. Nu er tiden der: 
Det gjorde et pinlig inn- bør sørge for at negrene ske styrker var «allierte», nesten 30 år forsent. Det må 

trykk hos hans mange ven- ikke diskrimineres, og kraftverker etc. uten veder- at Norge aldri virkelig kapi- sørges for at det ydes rett
ner og kamerater at broren, gjerne sende dem penger lag for Afrikas innbyggere. tulerte overfor tyskerne ferd overfor de 90000 
h,r,advokaten sørget for å slik at de ikke tvinges til å Dessuten bør vi skaffe de med våpentillstanden av 10. uskyldige syndebukker for 
hemmelighOlde begravelsen arbeide. Det er en kristen- undertrykte negrene i Sør- juni 1940, at regjeringen på tilbakevirkende «justis» i 
s~ vi ikke kun~e få vist .vår plikt, Vi må legge forhol- Afrika våpen, slik at de kan en eller annen måte skaffet Norge og Vidkun Quisling 
kjære onkel Emar den SIste dene slik til rette for u-Ian- gjøre opprør og kvitte seg seg «fullmakter» for krigens må bli rettferdiggjort post
ære. Men Nemesis er ubønn- dene at de kan konkurrere med de hvite i landet. Dette varighet på Elverum 10. humt fra den fullstendig 
hørlig. Noen få uker se~ere med oss på det frie marked som jeg nå har nevnt, er april, og at ikke-prokla- uberettigede anklage for 
lå. den ,kalde advokat l enl med sine industrivarer. Det en moralsk plikt for- de in- merte og tilbakevirkende høyforræderi 9. april 1940, 
mmst lIkeså kald grav. norske folk må hjelpe til å dustrialiserte land. forholdsregler, som skapte - til en begynnelse. 

Relator. bygge veier, skip, fabrikker, H. J., Oslo den hittil ukjente forbry- Slutt. 
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SIDI: 8 

«SEMINARISTEN» 
(Forts. fra side 5.) 
ytringsfriheten er så 

umistelig, den er selve livet, ----.1== 

FOLK OG LAND LØRDAG 4. MAI 1968 

ERDEN åndslivet, forkynner semi
naristen med høg og over
bevisende røst. ytringsfri
heten forutsetter rett be-
tenkt to ting: at mannen har Eftersom FARMAND, ikke å få jødenes stemmer helt til det dukker opp en 
noe å ytre, og at han ytrer HUNDEAVISEN og andre i den kommende valgkamp, innfødt Shakespeare eller som ofre fOT revolusjonen i 
seg på folkevis. Men aldri liberal-konservative pub li- har Johnson uttalt at Israel Einstein, eller i det minste RUS3:1and i 1917 4.500.000 
har en seminarist noensinne kasjoner til stadighet fortel- ikke behøver å frykte noen noen få Edison'er.· mennesker, fm 1921-1923 
manglet ytringsdrift, så ler sine lesere at komniu- ting «så lenge jeg er presi- døde 6.000.000 av sulJt, i 
hvorfor ikke kjempe for nisme og nasjonalsosialisme dent». Men en slikt støtte i samme tidsrum ikI'levet den 
kjære mor. er ett og det samme, kan ryggen på imperialistene i INDIA røde terr:or 2.290.000 ofre og 

En fri litteratur, en fri det ha sin interesse å peke Midt-Østen, er det lett å I Under et valg i Bombay i ytterlige:re 2.050.000 gjen
presse, fritt å kunne snakke på at en angel-saksisk rep re- forutse hva man har i vente slutten av mars klarte Shiv nom forfølgeLse av tsj·ekaen. 
i forsamlinger og på torgene sentant for ungkonserva- av krigerske begivenheter i Sena-bevegelsen - som er NKWD og før den GPU 
er det som bringer menne- tismen på sin side hevder I denne del av verden. Og det å være - nesten å slå ut skjøt 2.350.000, i åvene 1938 
skeheten framover og opp- at marxisme og gammel- snart også eftersom det nær- blitt erklært for fascistisk» til 1947 ble 2.748.000 mas
over mot stadig større høy- konservatisme i bunn og mer seg slutten på Johnsons Kongresspartiet. Sistnevnte S1akrert og fra 1917 til 1947 
der, fram til større klarhet. grunn er det samme. De presidenttid. Som bekjent parti mistet imidlertid for døde i konsentmsjonsleirene 
Men den ubestridelige sann- overvurderer begge de øko- har zionistene offentliggjort første gang sitt absolutte 21.000.000 mennesker. Det 
het er den at verdenslittera- nomiske aspekter, sa han. et kart som viser et «Stor- flertall i Bombay bystyre, hliir tilsammen 48.938.000 
turens mesterverker og Og det er visselig noe i det. Israel» som strekker seg ut og blir ~u nødt til å søke ofve. Som det ikke er god 
tidens epokegjørende tan- Så nå får FARMAND ta med fra Nilen og til Eufrat. samarbeide med høyreori- tone å snakke høyt om. 
ker er blitt til da det var så seg selv og det bladet står enterte partier om det vil 
som så med ytringSfriheten. for også neste gang det skal SEN ERKJENNELSE beholde makten i byen. Dets VENNEN JOHNSON 
Tenk bare på dem som hev- trekke sammenligninger Presset etter 20-30 års mandattall ble redusert til Den israelske minilsterpre-
det at jorden er rund og med kommunismen. stadige politiske og ideo- 64 av 140 mens «fascistene» sident Lev~ Eschkol berøm-
farer rundt solen. logiske tilbakeslag, frem- erobret hele 40 krakker i met under sitt siste besøk i 

Men hos seminaristen OMÅ BEKJEMPE SINE tvinger ellers i enkelte bystyret - enda det var be- USA preSIident Johnlson med 
ytrer ytringsfriheten seg FIENDER amerikanske hjerner en viss vegeisens første større valg. varme ord: «President John-
som en galskap, ja hva V. h innsikt og forståelse av tin- sens vennskap m'ed I,s",'""el er 

I ar allerede skrevet t·l d H" verre er, som et ytringsfri- t genes I stan. Iallfall er li.kJe dypt som T·exas er 
h t . O d mang om USA's ubegavede ·d tk d·d t R· h d e ens raserI. g enne gal- presl en an I a IC ar DØMTE FORFATTERE b dt' T k 
sk d tt . f . utenrikspolitikk, men hit- NI'xon kommet ti· l at «Det re .» exas er oom jent 
de aPherl~gS~era~~~~e::e~s:~~ setter følgende, da det er nytter ikke med bomber og Når vi tenker på for- 685.000 kvkm. 
Griseprat fra ruff og kas- uttalt av Edward Teller, dollar - ikke mot ideer og fatterprOl3'eS~en i SovJet, så 
serne, ord og vendinger fra mannen som «oppfant» nasjonal motstandsvilje. har som kJent norske for-
dassveggen er blitt tidens vannstoffbomben: «Jeg er Det får amerikanerne er- fattere proteste:rt iherdig og .... ·,"", ..... , ..... ,"'", ..... ,.--___ '_' .. '4 

bokheim, høyverdig moral overbevist om at russerne kjenne. Sjelden har vel en har hevdet en forfatters K Fl II T NE VEN N E Fl 
ja en ny Bergpreken. På de~ kjenner alle våre hemmelig- så sterk. militærmakt ut- ubestr.idelige rett til filltt å Har du lyst til l treffe gamle YeIl· 

ene side, på den andre side, heter. Ja, jeg frykter til og rettet så lIte». kunne fremsette sine menin- ner i et åpent mil}',,? - Kr;J"" 
t ff l med at de vet hva vi kom- d s ra e ov og straff er for- ger og 'at . et vdl være til V mn"r møtes den fllu::ste fredaa 

eldet og barbarisk, disiplin ~e~:.~! å oppdage i de neste EROBRING UTEN V ÅPEN ubotelig ,skade for ånd!slivets hver mlned i Collettsgate 43. lUtec 
er Satan, ungdom må ikke I England, hvor man efter- t.rivsel hvis dette prinsipp en tale er det bevertning og an-
t .. Kanskje er det hele slett vmges til forsvarstjeneste, .k hånden har fått hele farve- ~kke holdes ~ ære. PuS\Sig ledning til selskapelig samver. 
d k t k ike så merkverdig når man ~ e an a s ade på sinn og tar i betraktning at USA spekteret av kolonifolk inn nok kom det ingen slik pro- Møtetid kl. 19.30. 
sjel av slikt. bare efter krigen har pøst i storstua, er det blusset opp test da de v:enstreradikale 

Demokrati diktatur, ut over 100 milliarder dol- en rasedebatt aven sådan lruefter med bistand av det .. • ... • ... • ... • .... • ... , ......... • .... • ... ;"", ...... ; .. ·t, .. ~ .. ; ................. _ ...................... . 
demokratisk - udemokra- l karakter som man ellers rorviI'I"ede høV11e gikk ,løs pa ° 
t. k brtt t·d ars i «lljelp» - og at 2/3 J ~ H S IS er I I ens ene og av dette beløp er gått direkte bare tiltror mindre kulti- nasjonale forfattere med U TAD 
avgjørende skille. Jeg venter til kommunist-sympatisører verte nas~oner uten .s~rlige prosesser og tannen stygge- Berumsvn. :5 - ø. Ullern 
nå bare at seminaristen vil eller nøytrale. demokratiske tradiSJoner. dom. Vii nevner Knut Ham- Telefon:55 61 29 - Oslo 
skride fram og inndele alle De såkalte rasehatere - ,sun, Lar!.s Hansen, Finn Hal- ..... _____ ... .ø, .. ____ .... , .... 
landets saueflokker i demo- d. v. s. de som synes at Old vorsen, Aasmun,d Sveen 
kratiske sauer og udemo- US-TROPPER OGSÅ TIL Eld t k t k ng an u mer e an greie Kristen Gundelach blant 
kratiske sauer. Er prono- MIDT-ØSTEN? seg uten d t f d . e .arge e Inn- mange andre. Og skulle 

ANNELIESE PAROW 

TANNINNSETNING 
Trondheim 

Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade
moen kirke - Voldsminde 

menet som et demokratisk Efter hva «B'nai 'Brith slaget - har gjort seg den iikke dagens forsvarere av 
eller udemokratisk ord? Må Messenger» vet å fortelle, ~øye å rote frem ~itater av det fri ord ha trå.'dt frem 
vårt seminariske åndsliv her har president Johnson gitt k~ente. stø~rels~r I engelsk til forsv:ar av al!l!e jour
bringe lys og avgjørende Abba Eban omfattende løf- histOrIe. ~Isse s.ltatene viser nal'istene ,som ble Idø.mt? 
klarhet! ter om amerikansk støtte at betydelIge brIter har vært Spesielt :li rd' o • ~O"~,o.~ 

I alt dette «høyt under til Israels «eksistenskamp». al~ a.nnet enn rase-egalister. tem~elig '~fo~s:: l:ngangeikk--:- ------------
taket», all denne åndsfrihet, Foranlediget av redselen for VI hitsetter kun en liten til- , . e 1. . e 
dette vidsyn, denne romme- feldig valgt bukett fra eng- ble dømt. ~l1e~ kanskJe man FOLK OG LAND 
lighet _ ett er livsfarlig: å "~~""'G"il~~~IIo-llIII'&.-.:lL-: elske aviser: bare beskJ'efbger seg med 
tvile på seminarismens her- 4 Thomas Carlyle: Forestil- Ultlandets ret11S1overtredelser 
lighet. S . t Id t lingen om at alle mennesker og krenkelser 'av det fille ol'd 

Engang var jeg med på et oVJe so a - er skapt like, er en påtag- her i Norge? Men hva da 
opprør mot seminaristen, (Forts. fra Jide 4) ende utrolighet og en sinns- med for eksempel de danske 
hans åndsverden, hans . .. forvirret absurditet. :florfattere som i 1945 ble 
væren. Et sukk stiger opp rus~lske regJermg.ha~ elle:s Benjamin Disraeli: Ingen dømt og fOirfulgt. Vi nevner 
fra mitt indre: Må folk og alltid vært ve!lnlIg InnstIl- kan ganske enkelt avvise ,ikke ukjente navn som 
land bli befriet fra seminar- let ?lot armemerne. De har spørsmålet om rase. Det er Harald Bergstedt, Harald 
istens hovmod og selvgod- al.ltId .ydet armenske folk nøkkelen til verdenshisto- Tandrup, Svend Borberg og 
het, fra hans galskap og hjelp I kampeI?- mot tyrk- rien. Sprog og religion frem- Valdemar Røl'dam. 
raseri. erne, og armemerne regner bringer ikke noen rase -

Alfred Dale. derfor russerne som deres alene blodet gjør det. KOMMUNISMENS GLEMTE 
befriere.' Prof. S. D. Porteus: Siden MILLIONMORD 

Mange selv av de armen- åndssvakhet kan forekom- «Agint'er Press», Lisbo'a, 

Kierschowsf(t. 5, Oslo 4 
Telefon 377696 

Boks 3214 - Sagene 
Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 1:5. 
Mandag og lørdag holdes kon· 
tarene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forutg!
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 Tannlege ske nasjonalister vil ikke at me både hos australske inn- har offentliggjort en over
Armenia skal skille seg ut fødte og hos hvite, er det Slikt over ofre for den kom-

M ART I N KJE L D A A S fra Russland, men vI'1 tvert-· l B uk Inn ysende at de laveste munist~ske tertror - tH en r postgironr. : 164:50 
HIlnJt,enJgt. 2 imot bevare forbundet med rasetrinn er felles. Men jeg lavveksling fra alt skriveriet Utf(iver AlS Folk Of( Land 
Tlf. 44 7'5 ~4 Russland slik det har vært vil vente .med å tro at de om de seks millioner. I følg·e 

gJ·ennom t·d h Vikin<> Boktrykkeri -_41" .. ...-# .. 4# ____ 8'4Nr I ene. øyere trInn også er det, deIl!The oppstd:llling falt det _____ ... ______ ....j 
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