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En nødvendi=- Arabisk, muhamedansk nasjonalisme 
dok.lmentasjon For Folle og Land av' professor, dr. Omar Amin von Leers, Kairo 

Gamal AMel N a SIS er bruk
te nylig i en erklæring over
skriftens ol1d. De er ett pro
gram, og er det hlstoTiske 
svar på det håp som maktene 
i vest hadde enn å kue nasjo·
nalbevisstheten hos Islams 
forskjellige folk og gjøre mu-/ 
hammedanismoo.s veldige land 
til et lett bytte for de vest
europeiske ~olonimakter. 

Foredraget i Trondheim og fylkesmann 

Skjånes' nasjonale ømfintli;:ll,~t 

Således har ,Frankrike i fle
re årti&' søkt i Marokko å 
spille ut de lyse' berberes 
nasj onalisme mot araber 
og maurer for å sveK-

Folk og Land har atter kunnet sikre seg en verdifull medar
beider ute i den store verden. Det gjelder professor dr. von 
Leers i I~airo, som i en artikkelserie vil orientere bladets lesere 
om problemer i forbindelse med den voksende arabiske nasjo
nalisme, et emne mm blir temmelig enSidig beh3Jnidlet i sY,3Item- . 
pressen her hjemme. Også på dette område vil da Folk og Land 
bringe helt nytt og interessant s~o.ff fra en virkelig aut:.lritet på 
området. ~ 

ke dem alle sammen rikdom eller vitenskap, og det I Algerie, Tunis, Marokko, hele 
og for å gjøre disse områder ser ut til at de aldri vil få diS-I det vestlige Sudan og Maure
modne for franSK innflytelse se ting. Alle deres nederlag tanien. 
og eroibring. For å sprenge uten en eneste seir! Tilbake- For å nå må:let, måtte Is
den store isIamske blokk ville gamgen er så hurtig at muham- lams stO'l'e boi1vel'k, de't Os
man eTte opp de enkelte folks medaneren blir :rent fra seg manske rike spTenges. En 
nalsjonale bevissthet. I boken over tanken på at overalt be- fmnsk !orfatter av jødisk her
«Partage du Monde» (V er- finner seg de seirrike kristne. komst Leon Oaihun, 'hadde 
dens deling) som ånder av De tapreste mister motet. øyoosynlig i. boken «La Ban
hat mot tyskerne og muham- «Makten er hos Gud», sukker niere meue» (P'aris 1875) til 
medanerne skriver (i 1906) de og resignerer». oppgave å forvirre tyrkerne, 
den fraillLSke foria~r Onem- slik at debraktes til å mis-
rne Reelus: Den Ir>a:n:sike imperialisme bruke sin maktstilling i den 

«Muhammedanerne mangler ~~~ 4e~~".~t,:man :ville ~SIrlanske verden.H., an forll. er--
:.,:.;.pe1;, I~;m:_Sl:r ~dorur~; ...... ~,. iIPi"-d,/Uwe.'ltorSfug\!l: gaarle. ~-i bciken-de-- ·s:rore volde
~rhar Sine 'sekter, forSkjel- mål: herredømme over den i.s- lige riksbyggere av tyrkisk 
ligartede ritualer, sine lønnlige lamske 'Vel'den fl'a Marokko til stamme _ Atti'la, Djengis 
kjetterier hos de forskjellige Tyrkiet med hjelp av «Karl Kihan og, Tamerian, de første 
reser. Med dette mener jeg å den Store's sverd», og mu- o.smanniske herrer som 'kun
,antyde de ubervisste sjelstil- hammooanern:es tvangsom- ne takke sine gode 'sverd, 
stander, som slumrer i Islams vende1se tH kristendommen, mongolerhesten, buen og sin 
uhyre folkemasser og som be- hvllJket hadde vært kardinal hensynsløse tilintetgjørelse av 
tingle'S av rasenes forskjellig- Lavigerie's måt Man må motJstanderne for sm makt-
heb. hus~e på at allerede i 1906 stilling. 

Tysk.e jalmskjermsoldater landsatt bak de norske linjer _. fra Imperialisten Reculus reg- var Frankrike i ibesittels,e av 
ner .så opp de forskjellige is-

(Fort8. 8. 6). 
Værnes eller Forn.ebu. 

lamSike folkeslag og fryder ,seg 
Arbeideravisa meldte nylig: det med 566 mot 407 ,stemmer OV"eI" di~ses imi.ibyrdes ,fol1Skjel

«Vi vet positivt at fylkes- ble bifalt at den inviterte fo- lige rasemessige legning: 
mann Ivar S k j å nes har redragsholder - etter tre ti- «De mangler den avgjørende 
returnert sitt kort for livsva- (Forts s. 7 styrke, fordi de hverken har 
rig medleml3skap (i Stud:en-! '\I\AIVV\oo'\IV"'"""V\NVVVV\N\I\I 
terslamfundet i Trondheim) ~~ 

til styret». IfØlge Ole Øisangs H I L SEN O G BUD 
blad skjedde dette fordi «Stu- . 
dentersamfundet bØd fram 

sin talerstol til en ,mann som FRA DAN M ARK 
«politimajor» Alex. Lange». 

Denne nasjonale Ømfintlig
het hos fylkesmann Skjånes 
idag kan virke påfallende, 
hvis man erkjenner at det for
ut for den grunnet tidsnØd 
amputerte dokumentasjon -
foregikk en demokratisk og 
uangripelig avstemning i den 
sardinpakkede st,orsal, hvor 

•• 111111 ••••••• 

'Les om: 
Hva blåses det til kamp mot? 

Side 4 

Aramburu eller Peron? » 5 

Norsk «landssviker» 
minnes kampene 
i Nord-Norge » 5 

•••••••••••• 

Kaptein Erik lærum har noen 
også Folk og lands lesere. Og 

ord å si 
forteller 

om et amerikansk besøk for noen år siden 
Kjøbenhavn i oktotrzr 1958. i bladets spalter, skyldes det 
Herr redaktØr! den sterke linje, jeg mener å 
Med stØr/3'te oppm:erksom- ha funnet i avisen i den siste 

het og tilfredshet har jeg hatt tid. La meg begynne med et 
anledning til å lese «.Folk e.g sitat aven stor nor:sk dikter 
Land.>. i den ,seneste tiden. hvis samlede verkel"l alltid har 
Selv om jeg er dansk stats- spilt en stor rolle i mitt liv, 
borger og har tilbrakt om- nemlig J. S. Welhaven. For 

noe over hundre år skrev han 
kring 45 år i Danmark, ha.r sitt clikt: «Tidens lØsen», hvis 
j eg aldri glemt min norske 
,. . o innhold passer utmerket r.. ... 

opprmnelse og betrakter meo h d Ise T'l o be-
som nordmann fra Øverst til dagens en ~ r .. l a 
nederst,. Når jeg i dag tillater gynne me~ siterer Jeg fØrste 
meo å sende Dem noen ord / vers av diktet som dere alle 
sor:: kanskje kan finne plass ' (Forts. ,. 6). President Nasser med arabiske venner . 
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80 du ikkje 
liva på lygll! 

,~ .... De hev gj eve meg moralsk Dg fDlket i 'vest. Ein sympa-

f 

Hyggelig 
hilsen 

Herr redaktØr! 

'FORBUNDETS 
LANDSLEDERMØTE 
1958 

'. Clil!tyrke Dg livsmot at eg mei- tisk og gOod tanke berre dee 
~ 
• ner at eg i alle hØve og serleg kan lukkast. Men herr stats-

under okkupasj onen iSDlangt 

Undertegnede har nettopp 
tegnet seg SDm ny a.bonnent 
på avisen Dg vil på denne må
te få uttrykke sin fulle aner

minister: Det fell meg i tan- kjennelse av den måte avisen 

LandsledermØtet for 1958 hDldes i Lærerinnelagets 
Hus, (Peder 'ClaupsØns gt. 4, Oslo mandag 3. novem
ber kl. 12.00. 

evnen rakk hev stelt meg slik 
at eg ikkj e trang å liva på 

kar at De DgsD hev liknande blir redigert på. Det er vii
oppgåver i Dykkar eige kelig en fDrnØyelse å lese avi
fDlk. Byrj e med å bygg sen nå. 

Dppgjeret» si tid -- av dei bru mellDm dei nDrske fDlke- FDlk og Land er nå atskillig 
lygn. Det er menn frå «retts-

Alle sDm står inntegnet sDm medlem og k1.n 
fremvise medlemskort fDr 1958 eller bidragskvitter
ing fDr samme årha,r. adgang til møtet. Uten slik: 
legitimasjDn gis det ikke adgang. 

mer DmtaLt enn nDensinne, 
meir framståande eller Lon- grupper. Den oppgåva er ik- så, jeg synes i grunn at Mor-
donfararane - Slom skal ha- kje SD stor Dg kan greidast genposten burde få enbelØn- Det måtte da være, om alle 
va uttala Dm løYndomsfulle lett med god vilje. De skal ning fDr sin innsats i å ;,:;kaffe pDlitiske partier Dgså deltok 
handlingar i okkupasjDnstida, få sjå kDr lukkelege De Dg bladet nye abonnenter. i samme angrep, men da ble 
at dei «vil gå i grava med og dei utstøytte Dg storpar- Til slutt et spØrsmål: Hva jO. alt SOom fØz:, Dg en hensikt 

, ," ,Slags «frDntkjemper~ el' det" -, ' , " ' 
lØyndomane». Ja, stakkars ten av det andre horske fDlk som flyr med slarv til Dag:.. :harvel an,grepene? 
desse. Det var sikkert tungt blir Dm forsOoning kjem bladet? Alle virkelige front;.': Det ser tilsynelatende også 
fDr dei fleste, men det må istand. kjempere tar avstand fra slik, ut" som Dm vårtJ3tyre har 
hava, VDre :makter som hev Tilhøvet mellom fDlkegrup- virksDmhet. Slutt opp om bla- hatt nOokså små resultater av 
tvinga dei til det. Uhugga pene er kanskje myket verre det frDntkjempere! La oss ,sitt mangeårige strev men 

ennå en gang vise at vi kan' , .' " 
ved det og samvitet hev nOok enn De kjenner til. Vi leser gjøre en innsats. :det behøver Ikke å bety noen 
tært på mange !SP dei hev ,mellom linjene at heime- Bestiller bOoken: «Prager feil ved styret" Dg er det så, 

Sekretæren. 

FORBUNDET 
,Takker :fDr fDrskjeInge bI

drag mottatt SDm resultat av 
v~r; åppell i Folk og Land. Bi
dl'agsyternehar fått kvitter
ing direkte. Dessuten har vi 
mDttatt !Ø1g.ende anonyme1>f,
drag som vi, herved kvitterer 
fDr: 

O. H. kr. 20.00. 
F'. » 50.00. 

buklka under av den grunn. frDntre,stene sender ut bylje rotentanz» (on,ga, Bareny'i), så kDmmer det sikkert frem .'KRISTNE VENNER 
Dei klara ikkje å liva på på bylj'el med undergrunns- :sDm be's sendt meg pr. DPP- på ,årsmøtet. Gabelsgt.4. 
lygn. ,bevegelser, hets, sjikane og krav. Vi vet jo. alle - elierburde ' ' Med hilsen Fredag 7. november kl. 19.30 

«Ja, hva så», segjer Erling undergravning av tidlegare i alle fall vite det,-,at .lan- Sokneprest Eystein Poulsen: 
BjØrnsOon, når fDrbundet sin NS-fDlk, SDm ikkj'e hev falle K. G. N. de',I3i beæDlkning SOim 'helhet Den ,beleilige tid. , (frDntkjemper) . ' ' 
Dppmoding til kDngen Dm re- tilfote, Dg styrken er avstemt Ik k e l1.ar ll()e,imQt;oss. ~en, Sang Dgmusikk. Ta medh1at. 
visjon av etterkrigsoppgjeret j samsvar med sinnelaget åt de nåv~rende ppUtikere',må Vi kjøper. ka.ffe: 
ikkje fØrde 'fram, den opp- drabantane.Mens vi venter ha,det. offisieltt 'selv om de Velkommen mange! 
moding som utanå foreleggja De veit hrr. statsminister ." U~ke har.det priva.t. mn,gra.d-~~ 
den fDr kDngen i statsråd var knapt kDr inngripande Dg Vårt styre er i den siSite tid visavklirring av dette'fDrhold McCarhy: «Den forspiIdte 
blankt avvisa av juStismini- skadeleg tillhØvet er for sam- blitt angrepet på en ærekren- vil fØrst kunne kDmme, når 'sejr» kr. 11.00. 
ster Haugland. Justiministe- fundet. Deth~y verknad laIlgt~en~e.måte, og ,alt vil, v~l blide pDliti1,tereblant ,våre mot- Erik Lærum: ~Suez--Un,. 
ren vil at kongen vår iSkal ut 'dYer' deipe:r~o~a~"det,,Jer lar~iel',;PØJ .,~~e.n,1~i;~7: ~~ert.~lI'Om;:8l .. eJrtlii_'*å ,.fiMl~I~~YP~~»~i~Hl& 
«seila med lik i lasta». Jau, mynta på. "mø~e, ,m~ jeg vil håpe, ,at ,grundig umiddelbar.t .fØr 'be_7.5~:.. ,;:;~:::~,'r ":' 
herr BjØrnsOon: Dererflelre ' Olav' S~ndbtg. ingen pa;ssive medlemmer av ;g~ttell)en log u.nder qen.:første . ,Er~k Lærum: «Da~sk sDldat 

d l k kk' 'tid 'l kng og fred». kr. 9.00. 
farbare vegar fram ennD. ' en grunn' ar seg avs re e :av denne, er borte, men . 

Vi i fOorbundet og mange så . de svikter vårt fDrbund, da er riktig nDkogså mange PER 11IJ ØM0E, 
u'tanDm gjev DSS ikkje med Æres den som fDr hensjkten med disse an- 'ay DSS bDrte, ~det er ikke Boks 122, Stav~nger~ 
~jet.grep er nettopp å borte~i- 'så sikkert, at det vil komme Tlf. 21133 - Postgiro. 640 42. 

æres bør nere Forbundet! da heller, for alter avhengig 
Forreder- og 
landssvikstemplet 
skal burt. 

Det eiendDmmeligste for av det påtrykk, SDIr,l. våre PD-
Vi vil i dag gjerne gi vår hon- mange er kanskije, at .dette Iitikere i den tid får direkte 

nør til Ukebladet Aktuell,som i angrep kDmmer fra en såkalt eller indirekte fra utlandet! 

Arkitekt 

HUSTAD 
sitt nwnmer 46 f'Or 2S. 'Ok~ber pDlitisk «nøytral» avis,men Gamle Nlorge er ikke lenger llÆIlUM5V. 5, ø. ULLERN 
brakte en saklig og uhyre inter- dette har nettOoPP sin spesi- en selvstendig stat. 
essant artikkel av 'OverrettssakfØ-
rer Ueland: «Var Hamstm lands- eJle grunn. Ingen a,v de poli:- Muno. 

TelefoD 556129 - 0.10 I dette arbeid fram til li
ke.sl1iillinga, fram til forsD
ninga mellDm del tVD folke
g~pper er Vi utstøytte fDr-

sviker?» Det er slett ikke dårlig tiske partier Dg heller ikke de- ~""""'" 0'510 Stig.fabrikk 
gjort i en så f'OrlØyet tid som vår, res Drganer vil på dette tids-

ankra i ærleghet, rettferd Dg å gi plass for meninger som stri- punkt spille de gamle lire- Vårt erstatningskrav 
trua på det godes siger Dg der så sterkt mot de autoriserte. kassemelodier av hens.yn 
desutan i den faste tru, at Artiklen setter mange ting på den til 
Guds kværn framleis mel. Di- rette plass og berØrer noen av v~gene, flor da 
f li . kjernepunktene i striden 'Omkring kan de rIsikere å miste 

Gjeldende norsk lDV og inn
gåtte .fDrpliktende interna-

. Dr b r vårt krav emgong tt kr' 'ø t V· vil be' t ' e er 19SOppgJ re. l an - s emmer - også NS-stemmer! sj onale avtaler, er, bru tal t satt 
tilsidefDr åfå Dssdømt. hØyrt. fale den til alle interesserte. 

FDlk og Land og fDrbundet Mindre bra er bladets siste 
nwnmer, hvor det i gam,mel ond
sinnet Aktuell-stil slutter opp om 
jakten på Porbundet og på. Folk 
og Land. 

se med den DHisielle nDrske Vi har prDtestert, Dg har 
Dppskrift. Det vil vel da bli 11- DvenfDr dem som måtte fDr
ke eins i den nye utgave. Men modes ikke å vite hva de har 
hVDrdan er det med den vært med på, dDkumentert 'at 
svenske? Jeg ville være takk- det er så 
nemlig om noen kunne Sil Den kl~re kDnsekvens av at 

IIlneh. All '1'. LtJNDE, 
Mo$seveien 8, 0800 

'lit a.l'1, pM. 1'7 en 79 
SkyvesUger Dljet ml cadl

merte Iteslag. Takst1ger av 
jern, ma.lertrapper og heisba
re 100ftstrapper. 

A verter i 

FOLK OG LAND 

vårt er ein av dei mange stei
nar i ,Guds kværn. Forbun
d.et Dg bladet hev gj Drt ei t 
gDdt arbeid med å få, fram i 
,dagen det rettmesige tilhØve 
med etterkrigsoppgjeret, 80 

det n:o snart ikkje e,r taven 
~v a.tt grunnlaget for det 
skj ebnesvangre «rettsopp-

Grintberg 
Det utgis nå en ny utgave 

av Grimbergs verdenshistorie, 

meg om det er samme herre loven er satt tilside, er at vi -----------
SDm står sDm fDrfatter av 21. ikke kan anerkjenne norsk bindelse med, og som fØlge 
bind Dgså i den. Hvis ikke, lovs vanlige fDreldelsesbe- av det stedfundne rettssvik. 

:gjer». og j eg skulle så gj erne ha hatt 
Sta~mlinister Gerhardsen den. lmidlertid ser jeg at 8i

'Sa under Vittjinga i Vest- ste bind av første norske ut
'Tyskland at der måtte ar- gave (Vår egen tid!)' er skre
~~idast med tanke på å bygg-/ vet av Chr. A. R. Chri~tensen, 
:Ja bru mellom fDlket i aust Dg fØlgelig i overensstemmel-

L .. - LØRDAG 1. NOVEMBER 1958 

kunne en kanskj even te å 
finne en noe mer Dbje1,ttiv 
fremstilling a v vår egen tid 
der, Dg i så fall vilJe det være 
en tanke å ta peiling på den. 

- an. 

Dessverre er den svenske 
utgave SDm den norske. 

Red. 

sLemmeiser i dis~e såkalte 
landssviksaker. 

Kra vet Dm Økonomisk er
statning fDr de tap s.om er lidt 
står stadig åpent. 

Det er en Dppgave fDr For
enkelt av DSS lDvstridig dØm-
te å oeregne de ØkonDmiske 
tap den enkelte har lidt, 1 for-

Det er en Dppgave SOla For
bundet fDr Sosial Oppreisning 
å samle inn gj enpart a v disse 
krav, fDr samlet fremsettelse 
av kravene, når utviklingen 
har tvunget den lille makt:" 
havergruppe tilbake til er
kj enneise a v lovens ukrenke-
llghet. I. 
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FOLK OG LAND __ _ 
-----UAVHENGIG UKEAVIS ~ 

Redaktører: 

ODD MELSOM. al'llSvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Forbundets 

'representan tmøte 

FORTVILET 
'SITTJASJON 

Kongopakten og den 
hvite manns anseelse 

«15 hø~e tyske offiserer var Hvem kjenner vel i d'l.g til' i livskraft, og ved å bryte sitt 
dømt til døden som «krigsj)orbry- Kongopakten? spør Noricus i ord gravde de en grav for si
tere» og den endelige avgjØrelsen «Nation Europa». I tyske ne egne imperier. De mang
lå hos den amerikanske hØykom- skoler hØrer den ikke til pen- let æ,r~frykt for de hvite folks 
mlssær på den tid McCloy. Situa-

sum, og enda mindre hØrer skj ebnefellesi;kapog for sin sjonen var «fortvilet». Hvis dØds-
dommene ble opprettholdt ville den til pensum for Vestmak- rasemessige arv - det eneste 
det være. umulig å få noen ty- tene - de som har brutt sitt slOm sikret deres overlegen
skere til igjen å bære våpen. Det lØfte fra den gang i to kriger. het. Nå bØter de bittert, og det 
var i virkeligheten det vestlige Bismarck fØrte for:;ete i det er for sent å innse feilen. 
forsvar som sto på spill. McCloy kolonimaktsmØte i Berlin som La oss se på verdenspolitik-

Folk og Land vil også gjerne bringe en hilsen til Forbun- kjempet den siste pinefulle kamp skulle opprette Kongopakten. kens Ømme punkt. I den næ-
.. med sin sjel og sitt hjerte om de 

dets representantmøte som trer sammen i Oslo mandag. VI dØmte menns llLv. Generalene Han satte opp som paktens re orient står stormaktene 
synes det er riktig at det på denne plass gis uttrykk for takk- Heusinger og Speidel advarte: hvis pg. 1: å bevare den hvite rustet til tennene. Skulle de 
nemlighet mot og tillit til dE' I.vinner og menn som på en ut- fangene i Landsberg ble hengt, manns anseelse. ikke kunne besinne seg til en 
satt post utrettelig arbeidl'r fal. en sak som angår langt, langt ville Tyskland som enbevepnet Kravet var at europeerne menneskelig forsvarli~ mis
flere enn den forhoJdsvis lille 'krets som bærer dagens byr-alliert mot østen bare være en 'skulle opptre med verdighet jon? Kampen om .oljen er så 

der. iill:;~:~tet ble: «bare» fem av overfor den innfØdte i Afrika fullstendig uverdig. Grisk-
Det er så mange måter å avfinne seg med uretten på. Alle de 15 dØdsdømte ble hengt. og ikke miste dens aktelse. heten har blendet lOg, nedver-

impliserte ser naturligvis med glede at det blir gitt oss æres- Ingen fargede skulle brukes diget den hvite mann. Asias 
oppreisning for det vi er blitt dømt for, men det er dessverre. . . som soldater i krig mellom og Afrikas folk holder på å 
ikke sa mange som selv vil legge to pinner i kors for at så Desverreeuropeere lOg være vidne til at våkne. Og for dem ser det ut 

kan skje. er det på grunn av forholdene de hvite gjensidig Ødela hver- til å dreie seg om større ting, 
Noen har vært heldige og .karret seg frem igjen i det sl1k at det ikke er mulig helt andre. Kort sagt: de hvites nemlig nasjonal verdighet. 

samfunn som .dømte dem, og, naturligvis er det ingen 'som å unngå. trykkfeil i Folk. og naturlige overlegenhet på ån- Det er kommet sØrgelig langt 
forlanger at disse lyk~ns begunstigede skal sette sin ny- Land. Det bar naturligvisd li og' kulturelt område når pen hvite mann nå må 

vært bedre med det i det si- " eg. 
vullne. posisjon på spill ved offentlig å stille seg solidariske ste, men nå ser det ut til at ,skulle Ikke Ødelegges. lære hva frihet og verdighet 
med sine mindre heldige kamerater. Men det er nå' Så' man- trykkfeilsdjevelen har startet, I 1914 brØt engelskme:gn og er verd _ av dem som han 
ge måter å gjøre det på. Det.Iarseg jo meget godt gjøre iall- en ny offensiv synkronisert franskmenn overenskomsten fØr sto som herre, læremester 
fall å yde et økonomisk bidrag og et lite oppmuntrende ord i med Morgenposter:ts. Og ,straks krigen kom. Og hvor- og fØrer for. 
det dulgte. Under enhver omstendighet er det ingen alisten .. trykkfeilsdjevelen er en herre ,dan gikk det så, etter dette ... ___________ _ 
dig vei for hederlige Iilenn-esk~r å ;.forråde ~egselv og det de med. utpreget sans fior .. ordbrudd som ble så akjeblle-

'. .... ..' kval1tet..Det er derfor elF' Ik L d gamle kamerater kljemper'for f(,)r øyeblikkets fr~ og f~rdel. ikIæ å undres .over. at svangert for Europas hi-TI . O og an 5 
Det er også de som alltid har vært noe aven beIiast- ,han i bladets nr. 32 gikkstorie? 

ning nken sallskal kjempes: frem: ;ffokkenav DlotlØse og' :tilangrep på Vidkun Quislings ' . Alt under boerkrigen hadde 
dådlØse pessimister som allticlll; ,forteller, at ,«det'ikke nyt-utkast til Eurt>papakt'; Vi,,~X': :d~ innfØdte sett hvite ,om-:- '" .' 

ab..oonenter 1 
ter). NaturliJVis nytte,r ~lJ.,pqsittvibnsa.ts':lbr;'eh- sak'eWåt !Des ,det- er ~nødV'enctig"å ,rette, :komme skammelig (kon~en'~ M~d dette nummer av avi
d~h gjø~~~e.t ~treIlt hjirte, og selv 'om det nå til syverl:Cte idennefendiet hi~~~isk d6ku- 'traSJonSIeiren: Nå ble på ny sen fØlger en postgiroblan
og sist skulle vis~ s~g at det i~e «nytter» i den forstand at :meln!~ke~n~e s;~'~et hete: den . hvite manns verdighet klett for innbetaling av kon-

. ... . tingenten fra 1959. Så langt en sel v persOnlig oppnår noen fordel eller noen seh·, så· J?Em . europeiske. ~ongress 'skammelig. forrådt, og nett- lakker det allerede mot en-
øynes'Yidef; er stort og gOdt dette bare å få lov til å kjempe velger en president' og en vi- opp av dem som trengte den den av året! For vår egen 

for sannhet bg rett. mest . for å opprettholde sin del må vi si at vi er glad over 
Savidt vi forstår. er det slik deset-edet de som år etter år oss, mel' at vi også bar rett kolonimakt. . at det begynner å komme inn 

uegennyttig 1131' l101dt arbeidet i: Forbundet oppe. De har og plikt til å tre i sKranken' D~ slOm brØt sitt ord fra mynt i kalssa igjen. Det er 
øatt.in.n arbeid og" tro~ d~har ofret tid 'og penger og de ha.r !forsannhe.te n h,:or. den så K.ongopakten, kunne ikke alltid sm3J.hans i årets. siste 

tr es t det er' vart eget måneder og j o raskere abon-
hØstet dårlig ,lØnn f~r~et. ~eter nemlig så 'lett åkriti-: !Ia:d 'e~l~ e:te iver~en ellers. måle seg med. naturfolkene nentene ordner innbetalingen 
sete. dem. som våger litt av\Skinnet, disse som h~rnoe annet Ing~n. . kan unngå å merke for året som kommer, jo stØr-
å fare med enn. toJD.JD.e. c,lrd og sur kritikk. Naturligvis kan den.' forstemmende og ån,dløse sepresident for hvert kalen- re tjeneste gjør de oss som 
vi iklke alltid være enig om alI~ ting. Det skulle bare mang- en5rettethet . som hviler som derår O.S.V .. slik som gjengitt. a4Itid må leve litt /Påj for-
le at. vi varl)}itt en slik sjelløs mek~nisllle"og hva ville det en mar~' o'Ver den såkalte de- * skudd. Vi ber altså pent om 
,;, . , .'. '. d t mokratiske verden Folk og· at abonneIILelIltet må bli be-

da i bu~n og gr~nn være s~m skilte oss~tf~~a, et en~~i-Land har ,sett d~t som sin I siste nummer av FOlk.og talit så snart snmbare mulig. 
tede'sygtem som sitter Dled'makten ogærett.4Norge i dag? . . å .. f t Land, altså nr. 33 har det gatt KanskJ·e det ogSå går an å. 

. .. .... '. '. oppgave ogsa ga m~ or e ut lOver den uh1me interessan-
Men a være uemger Ikke det samme som a ga I motstan- san'nhetens opplysnmgsar-'· t d "~'tikkel av den be om at de som har råd til 
derens tjeneste. 

Det er imtdlertidikke bare når det gjelder denne ofte gor .. 
de kritikk innenfra at de' so~ har tatt på seg tillitsbverv; i 
Forbundet har måttetståforbugg. Ikke min.st den siste .tids 
utvikling har vi$t at_de . o~ utenfra og i offentlig skrift 
angripes på æren lØS - bare fo:t:di de har tatt på 'seg dette 
å tale vår alles sak, å bære vårt banner. Nå. skal en visselig 
ikke undre seg o~er disse nye overgrep og sjikaner fra sy
stemets side -vi er jo vant .med litt av hvert i den ret
ning-men det en v~l ~å ha ,lov til å Undre seg over er de 
personer av <våre egne» som . tilsynelatende har vært med 
på dette groye forræderi mot .ct~"fellesk~p· og de lovlig 

. valgte· tillitsmenn. 
:Nå skal .detpå den annen side naturligvis i~e nektes 

at endel av de folk som slutter opp om Forbundets arbeid 
ikke klarer åse hele sak;en i det rette perspektiv. Det er 
ikketiliitrekkelig dette bare å rote i det som har overgått 
oss·selv .. Skal en virkelig kjempe sannhetens og retteim sak, 
så må en få en noe ·11idere horisont. En må innse a.t vår line 
del av den store ver.denstragedie selvsagt er vesentlig for 

.';,; 
,..~ - . 

'.. . f h d te og rys en e ar f ks l f ........ mer mere bem når det gJelder or ol tsjekkiske forfatterinne Olga or e eI;llpe en ~ .. u 

og begivenheter utenfor vårt von Barenyi, h,.vor de tre si- enn kontingenten sper på 
. eg~t .:,n~ .. Og?esten. ,hver a'telinjer i nest siste av~itt med et slikt 'belØp ved innbe
da~ bIIr~~ rystet l,vårt I.~n.er- •. (på Side a): e;c' f. IOrbytte .. t. I talinglelll? Det koster faktisk 
ste ov~r. det hav av lØgn og det tredje av Stalins testa- mere å gi ut aviSen enn' (let 
fordreming~r ~enneskene ka: menter sto det: «Etter denne abonnentene betaler, men av 
ver rundt I. VI vet sant å SI lille komedie skal dere ven- hensyn til mange som ikke 
ikke om «det nytter»' noe,. ." . . har 'råd' tIl mere, har vi ikke 
men likevel er det vårt håp de tilbake til mme gamle, vel- villet gå ;til noen forhØyelse. 
at alle de som gjennom For .. prøved: metoder». . Og dog tror vi ikke at 5 kro-
b· d' å· f . 'd bot Og sa er det forfattennnen ne' r ekstra for d:"""" enk·.elte be-un et g I' Inn or a ra e ? D l .kk ?' ",u 

'å' . d "1 kk som d;:'·ekte spør? Hva. e er., I e. t å ege·t som det Vl·I bety 
Ph' en u Yte ~ selv&'< ved Riktig Egentig er det ingen yr s 'm . 
,ar ramme '-'" .. . for bladet å få en slik ekstra 
uretten her hjemme også vil Vits, men sannhet. ~en e~ støtte. 
ha et åpent sinn for dell sto- sanrl~et .som mange Ikke Vli Under enhver omstendighet 
re internasjonale sammen- tro .. Til tross for Prager-revo- ber vi alle våre mange kjære 
b.eng,i .det som skjedde og lusJonen. lesere om å ordne med kon-
som skjer. Så får da den sQm ting1entinnbetalingen snarest. 
vii, f koalle Øettefor «politisk V å r bønn: Og så takker vi på forhånd. 
\TirksOl;nheb. ., . '. . •. 8t:rtTkan og adresser bre- fordi vi vet at våre venner 
l Med dette håp ønsker vi 'ND!8' tIlædabjcmen,.ikke til heller ikke vil svikte oss den-
Forbundets representanter vel ~. _vet. ne' gang! 
~Øtttil det årlig la,ndsleder- :.e.' ~ .. ---....:. :..-.. ---, -.-=-----.---:-.---. .:..--,--JIOLK-=--7::. =.-:OO=-=--=LMfD:-:::=:----.:. 
møte.. , " ~AG ,1. NOVEMBER 1908 
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Siegfried: 

Hva blåses det nå til ka_p _ot? 
En nødvendig kommentar til den underlige hetsoffensiv som 

Morgenpostens skriverier er den norske utløper av 
Hvilken rolle spiller de overstatlige organ.isasjoner av tidligere 

politiske fanger og hvem er de virkelige arrangører? 

En bethøver ikke å være nDen I og sa: «Du bare simulerer»! enige med makthaverne. Den
ovm-vettes oppmerksom aVis-l- - - slags demokra,ter var både 
leser for å bH klar lOver den . Men tilbake til møTlæmak- Stalin 'Og Hitler også. Det er 

rens nye offensiv i fredens· lOg først når det blir skrevet ting 
underlige offensiv som nå fordragelighetens tjeneste. Og- en ikke liker, når det rettes 
er satt inn på en relrike fron- så i Ø8terrike er det satt i angrep på hellige dyr at det 
ter mot den. «nazisme» som gang en slik lDkal lOffensiv. koster noe å vise sin toleranse 
vi oppriktig talt trodde for- En tidligere SS-mll'nn har der og sitt demokrati. Det er når 
lengst var håde død og begra- fått i stand en EtWopabevegel- det gjelder retten 'Også for de 

se, som såvidt vi forstår ikke Dvervunne lOg svake at demD
ven. Dagbladets iherdige BDnn- ~Ører noe annet galt i sitt kratiet skal stå sin virkelige 
korrespondent, Jon-Hjalmar s.kjold enn dette at blant til- prøve. 
Smith, 'som har en fin nese hengerne finnes det. også noen Hvem er det så som har 
når det gjelder å grave frem gamle nasjlona,lsosialister. _ blåst i denne nyhets kamp
etterladte' minner fra Hitler- Det er jo nesten ikke til å lur? Hva er det en nå tar 
tiden, nevner i en korrespon- ungå år det dreier seg om sikte på? 
danse til bladet prDsessene Tyskland og Østerrike hvor Det er ikke godt å svare på 
mot Gustav SOTge, Wilhelm alle mann rop,te «Heil det foreløpig. En kan bare nD
Schubert, Erich Koch og Mar- Hitler» De Østerrikskie de- tere seg at disse underlige po
tin Sommer, lOg vi kunde /flOr mokratiske regjering, som litiske instromentersDm kal
den saks skyld god.t· supplere går inn for ytrings- 'Og les «lOrganisasjonene av tidli
hans Yste med for eksempel meningsfrihet har nå gere politiske fanger» øyen
Wilihelm ReisdhenJbeck, fOT plutselig, som på signal synlig spi1l.er' en stor rolle i 
ikke å snakke 10m generalfelt- starte en kampanje mot den den innledede aksjDn. Således 
marskalk. Sehorner og et par gruiSomme «krigsfO'l1bryil;er» bringer Dag,bladet en lang ar- . 
andre tyske generaler. TheodlOr Souceik og hans høyst tikkel - riktignok på nokså 

«Slik 'hli~ folk i Vest-Tysk- demokratiske bevegelse SDm hootgjemt plass fDnli fDrfatt
land konfrontert med den har samlet en del tilhe~ere i teren kanskje tramper i kla
mørkeste tida i landets Ihis- fDrskjelLige europeiske land. varet - fra. en mann som kal
torie, - tretten år etter at Souceik;s bevegelse har holdt ler seg Sigvaro Strandsted og 
Tusenårsriket brøt sammen. sine åroge møter rundt om- hvis po1i<biskeu~pring ~~k· 
Det er mer eJ[er mindre et kring i fDT'SIkjelligeland og in- så Mar. Denne Strandst~ skri
tilfelle», slkri'Ver Dagb1adJklOr- gen har funnet ut at de gjor- ver Dm en farlig «fascistisk
respondenten, «at disse sakene de noe galt før den østerrik- nazistisk internåsjonale, hvor 
kommer opp samtidig». ske regjering nå griper inn 'og tysikerne og italienerne gjør 

Ja, en får si så. Særlig forbyr årets møte i østerrike utslaget» lOg det regnes opp en 

derlige \lJdem.?kr~~iske k~efter I til hel.ler å kontrollere den lys
som her er pa spik Bare l den sky vIrksomhet slOm her 00-
fDriholdsvis korte artiklen har I ves på ukjent ordre enn til å 
herr Strandsted fått anbragt rase vilt mot enhver som har 
følgende: I vært mediem av partier SOlll 

«Det er. vesentlig orgamsa- seieriher,rene av 1945 ikke li
s'jonene av tidligm'e poHtisike keI". 
fanger rundt 0IIll i Europa som Når det spesie'Lt gjelder Dag
prøver å hwde øye med den et- blll'dets omsorg flOr tidligere 
ter alt å dømme pengesterke NS-folkets ve .og vel, slik sem 
og vidt forgrenede' organisa- det bl. a. ga 'seg utslag i et 
nisasjon». såkalt intervju med en mann 

«En av de vættyske fange- sOom Dppgav å >være frDnt
organis.asjOlIler kunne under en kjemper, så er det grunn til 
senere prosess mot ham og tre å notere seg BJt det ikke er så 
medskyldige bringe beviser for svært ~engesiden det samme 
at han Valt" en av lederne in- blad forlangte at alle frlOnt
nen organisasjonen». kjempere skulde henrettes. Og 

«I 1951 Vlar «år'skongreæen» selv i dag, da bladet forteller 
henlagt til Malmo. En av de både fI10ntkjempere og andre 
vest-tyske fangeorganisasjoner at det ikke er nlOen grunn til 
hadde gjennom sin spionasje- å slutte opp Dm arbeidet pa 
virksomhet fått rede på» osv. revisjDn både av etterkrigs-

.. Dppgjøret og av forskjel1lige 
«FangteOrgarnsasJo~~ unde~- begreper, Slkriver dette blad i 

rettet det svenske polItI og Pr!- nevnte artikkel at «den æ-
es~er . ble nektet svensk inn-jlælte «Europeiske belVegelse» 
reIsetillatelse,». beståraltså hovedsakelig av 

«En vest-tYisk fangOOl"ganisa- tidligere SS og frontkjempere, 
sjon hadde imidlertid fått rede to nå til dags ilkke særlig 
på at Franz Rossler på en eller velsette menneskegrupper! 
annen måte Valt" kommet til Vel. Det er i utlan.det jak-

kongressen i Malmo, og han ble ten !lliå drives vil en kanskje 
ærrestert da han igjen passerte si, og at disse nye Ihetsbølger 
grensen». gIS slik publisitet i Norge oe

«- - fordi dens forløp, tak
ket være en belgisk fuJngeorga
nisasjon fikk en no~ annet for
løp enn pl3iIlilagl;». 

tyr vel kanskje bare mang
lende dømmekraft i de for-
skjellige. redatksjO'lller. Dertil er 
da å bemerke at nlOTske avi
ser sletit ikke innskrenker seg 

. «- - før den nevnte fange- til ~er OIID. fDrfø~er 
6rganisasjm:' 'som '·.ftatUrligvisi~andet:' M_M .... i'ilffbåfen .. , 
først ik.kie ble trodd, fikk over- ispws.en hiar deog'så startet 
talt politiet til å foreta en un- en direkte hetskampanje mot 
dersøkelse». navngitte tidligere NS-foLk 

dette med min dr e tilfeldig! med den begrunnelse at «den rekke navn på Slike farlige Dette tør vel være nok til il 
Vi vet ilk!ke h ve m som er den ikke vill tillate en hånd- folk SQm driver med så styg- bevise at det i de meget opp
stotre dirigent bak dette SDm full nazister å prov-asere den ge t.ing. skrytte demlOkratiske staJter 
nå «tretten år etter» settes i østerrikske befDilkning». Den De fleste av de nevnte er finnes O'Verstatlige orrganer 
gang lOver ihele veI1den, men vi befolkning som mll'nnjamt ukjente flOrr lOSS, men noen 'av som DPptrer både som selv
har jo nartmrligvis IVår lille hyldet Hitler! dem kjenner ,vi som riktig bra bestaltet poHti, som angivere 
misSitlanke. HVOI"Dm allJting er, Det hører med til historien folk, som trofast stre>Ver in- og SIOm spiDner. Det forundrer 
så er det i allfall grunn til å a.t allverdens aviser, ikIkc nenfor dem.lOkrBJtienes ramme naturligvis ingen som vet litt 
slå fast 'at det nok ikike hare minst den nDrsike system- med sine håp og sine mål flOr Dm hvem det er som dirige
er «folk i Vest-Tyskland» som presse med Dagbladet og Af- fremtidens Europa. Herr rer i disse fangeoTganisasjo
s~alpåvirikes av dette nye tenposten i spissen gir alt Strandsteds sikriverier var ikke ner. Men det burde vel være 
prDpagan:dafelttoget, hvis hen- dette stor og dlOminerende verdt mange ord hvis de ikke aH mulig grumi for myndig
sikt syneS nDe dunkel når plass. Hva. spiller det flOr rQlle var så arv:slørende flOr de un-I hetene i de foT"Sikjellige land 
selv Idet hBJtelfulle Dagbladet Dm både Eur'Opa og demDkra-

som d~tlar i Forbundets ar
beid for en revisjon av etter
krigsoppgjøret. Så ufyseiige 
var disse lumpne angrep at 
selv fonetningsbladet F AR
MAND fant å måtte ta av
stll'Udfra. det bladet kalte 
«JakltJen på NS-flOlk». Men 
dagspressen, med stør:stepar
ten av Oslo-pressen (Dagblla
det IlIaturligvis unntatt) som 
en hederlig unntagelse, har 
troftast fulgt signalene og med 
fryd og glede gjengi<tt 
uhumsklhetene. 

Så, kom ikke å si at vi ikke 
følger in1:Jemasjorurle paroler 
her hjemme Dgså! 

må slå fast at «de som frem- tiet går under i atomkrigens 
deles holder naziideollOgien i gru bare en kan få flOrtsette 
hevd, ~ ingen politisk inn- til siste slutt med å kaste sten 
flytelse,» . PrDsessen mot Koch på dem som i alHall kDnse

:settes i gang i Polen, ihvor kvent \bekjempet bolsjevis
den dødssyke tidligere gaulei- men mens det ennu var tid. 
ter har henslept sitt liv etter Også Aftenpostens Bonn-
1945. «Han er flink til å si- konJtor yder sine verdifulle 
mulere» , sier polakkene flOr å bidrag til denne nye hets
unnskyMe denne høyst Dver- bølge. Det har funnet frem et 
nødige rettssak mot en mann nytt offer: Deutsche SoMa,ten
:som likevel er dødsdømt. Det Zeitung, som er «et fristed 
minner lOSS om en personlig for skrivelystne IOffiserer ,og 
Dppevelse fra et norsk feng- naz]større1ser som fryses ut 
!Sel i 1945. Vi satt 5 fanger andre steder». Og da må selv
'sammen på en liten enmanns- sag:t de moderne høydemO'kra
selle på Åike'bergvei.en og en ter sørg'e for å få 'stoppet igjen 
av fangene, en ung sjømann, pusteihuUet! Leve ytringsfri
fikk: en diger verikefinger med heten! 
b,lå striper IOPpov~armen.1 Det harvisst faktisk aLdri 
Han banket i selJedøren og I falt disse skrivende karIe i Af
bad 10m å få kDmme til legen. tenposten lOg Dagbladet inn at 
Men vokteren så bare miss-I det ikke klOs,ter noe å hDlde 
trDisk på armen, som var på y:tringsfrilhet og dem'Okrati 
svulmet opp til det dI::,bbelte, så. lenge aHe trues til å være 

4 FOLK OG LAND L~DAG 1. NOVEMBER 1958 

Viking-ånden 

Utlandets syn iPå kbnyestatuen på Finnmarksvidda/ 

La OISS se lit.t på refera
tene fra rettssaken mot 
de t.o tyske SS-under
,)ffiserer fra Sachsenhau
sen. Vi skal for øyeblikket 
ikke ha sagt noe OIID. forrhDl
dooe i SaclhsenJhausen, men 
det pålitelige og ans,tendige 
norske fll'nger derfra {oneller 
stemmer ikike sæ:dig godt med 
det som rulles IOPP i denne 
rettssaken mDt ,to fanger som 
er dømt for samme tingen en 
gang før. Vi viser i denne flOr
bindelse blant annet til det 
en mann som Odd Nansen 'oe-

I retter om Sachsenhlausen. 
Men på ett punikJt er vi iall

faH enig med Aftenposten. 
Nemlig når det i Dverskriften 

i sier at avlhøringen 'av Wil-

I heIm Schubert «ble en uihyg
gelig fOTestilling». Det er hare 

(Nassau County Post). (Forts. s. 8). 
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«landssviker» minnes ApRGENTINABREV:. t b t 
· N d- N e e ro nis ene ryer 

kri g sd age nei o ~ilRam,und.s~en~i~Haf- defi nitivt med Frond izi 

Norsk 

Med {( Fritjof Nansen)} gjennom snøføyka to, og jeg, ble ikke enige hvor-
for j eg ringte til Ra~s.und. F O I k e møt e med 80 000 deltagere roper 

Engelske destroyere i Salangen - Bombet av tysk fly Når det lå slik an, sa HOås, 
, så var det klart. Jeg skulle «Peron - vueive» .. Pelron tilbake! - Foran 

omfattende kommunistiske terroraksjoner! 

Fra en !IN våre venner, det gamle NS-medlem fra 1934, Char
les Stavsetra har vi fått et br "v hvori Stavsetra skildrer sine 
opplevelser 1939-40. Brevet er såpass langt at vi må dele det 
i to, men vi synes ikke godt vi kan f,orkorte det, fordi det med 
alle sine små detaljer g,ir et så godt bilde av je forvirrende og 
nedslående hendelser dengang, som siden er blitt så ublutt ut
nyttet a;v den falske patriJOtism'). 

Men fØr vi begynner, noen ord om brevskriveren. Stav
setra er fØdt i 1904. Han f6r en tid tilsjøs og gikk så Sjømili
tære Korps' konstabelskole 1923-27. Han tok skipsfØrereksa
men i 1930. Etter dette var han med en tOllkrysser i Trøndelag 
i 8 år og senere i landtjeneste i Trondheim til 1. september 
1939. Han ble så innbeordret i m&I1inetjeneste og her begynner 
da hans beretning: 

l. september 1939 møtte jeg ikke hnste. De bent fram håu
i Horten om morgetlCn. Jeg flirte av admiralen. 
hadde vært med i NS siden Jeg fØlte det som om ait 
1934, men sjelden deltatt, <1J. vartullstendig håp1p"t. 
min tjeneste var på tollkry.5- Jeg kom så ombord i «Sen
ser ut.e i 1'rØndelag'sdiotdk- ja». Men i TromsØ var det en 
tet. eldre som ønEket seg den fi-

Forhcldene i Horten denne nere lugaren og jeg ble der
l3eptemberdagen 1939 var for sendt til Ramsund hvor de 
temmelig rotete. Det vetste andre vern.epliktige Ivar. Så 
av alt var at disiplinen, GC1m ut med leid vaktbåt «Thor
jeg husket fra marinen, var ledd» s2m nes~k?mma~d.eren
helt opplØst. Gaslei: i lrl:l;J.-! de. E:ter Ju'eperrn.lsJone!l 
trukket uniform sto f. ell::,>. i i kom jeg ombord. igj en i Bo
flokkevis og hang langJ.1 veg-! d;1, men Hoås i Ran::31md ville 
gene med sigaretten i mun- helst ha fått me", dlt. M,m jeg 
nen mens selveste admiral.en lmnne ikke avgis. Så var det 
gikk forbi i full uniform og meningen at kanoneren vår 
bare 15-20 skritt fra dem. skulle dit inn. Men i jula had
Ikke nok med det at lmrene de han giftet seg og ville ikke 

bare pakke se'kken og være 
klar. Han skulle ringe til 
Tromsø. To timer senere fikk 
j eg ordre fra Tromsø om at 
jeg var beordret som nest
kommanderende ved Ral11-
sund. 

På en uke hadde j eg fått 
alt i orden til sjefens glede. 
Fra å likne en konsentra
Hj onsleir - som det også på 
en vis var - kom det livsglede 
i guttene igjen og vi fikk alt 
klart. Etter bare 8 dager der, 
ble jeg innbeordret til sj ø
krigssmIen for å gå kurs for 
vJrdende skipssjefer. Etter 8 
dager på skolen ble j eg i all 
stillhet kalt ut på gangen og 
kaptein Henriksen fortalte 
me~ at jeg var frabeordret 
kurset og skulle melde meg 
ved SjØmilitære Korps. Så 
fikk j eg ordre om å reise til 
~Fritjof Nansen», nei fØrst til 
«Eidsvoll» i Ofoten. Men i 
Svolvær kontraordre om å 
reise til «Naus-en». I Hon
ningSVåg telegram om å ven
te til båten kom dertil samt 
ta opp alle permitt.erte på 
reise. Senere på ny ordre om 
i. komme til Kirkenes. 

Ombord i «Fridtjof Nansen:) 
var militærdisiplinen helt 
tJorte. Guttene lå ut.oyer mor
geritm etter eg-et for got1t be-
1"innende. På 3 dager var der 
:Jrden. Jeg fikk jobben som 
:c;ersjant på banjeren. 

Så skulle vi til Persij orden 
for å bryte is. Hvodor? "['et 
llnd,-er jeg meg enpå over. Et 
lJar dØgn gikk Vi vel i isen der. 
Og så gikk vi til Hc.rnningsvåg. 

BueIllOS Aires, 16. oktober 1958.' for. Dette var grunnen til at 
. . . <'de 62» fagorganisasjoner den 

iDe.n spent~ .sltuas.lon . l -,:r- 10. oktober gikk til general-
gentmas P~htlske hv tilSPIS: streik over hele republikken. 
ser seg stadIg, og det er mange I Også «de 32 demokratiske», 
og meget som .tyder på at en (gule) organisasjoner sluttet 
stor omv~ltnmg kan ~ være seg til streiken, men det var 
nær forestaende. Bortse(,t fra i protest mot den nylig ved
de anarkistiske forhold som taUe foreningslov. Da man 
de alvorlige, kommunistisk di- også samtidig hadde lan'de
rigerte studenteropptøyer har sorg 1 forbind~se med Pa
medfØrt i Buenos Aires og de vens dØd var resultatet av all 
øvrige større arg~n~inske by- aktivitet i hele republikken 
er, må den peromstiske beve- ble totalt paralysert 
geises definitive brudd med . 
F'mndizi tillegges stor betyd- I Rosario, Argentinas nest-
ning i dagens politiske, kaoti- største by, har den lokale av
ske panorama. Siste nummre deling av «de 62» holdt et 
av «Linea Dura», peronistpar- åpent møte. Det samlet 80 000 
tietsoffisielle organ, fØdt av deltakere og antok karakte
valgkampens kvaler tidligere ren av et rent peronistisk fol
lar forkynner at man i k;emØte. Overalt i menneske

massene såes store plakater 
det lengste har næret håp og bannere med Perons bilde, 
om Frondizis redelighe't, og massen tretnet ikke med 
men at man nå endelig sine stadig «Peron Vuelve»
med beklagelse ka.nstat,erer at rop. (Peron tilbake). Lede;rne 
han har brutt tilliten og helt for «de 62» har videre bebu
og holdent latt seg oppsluke det en ny generalstreik den 
av oligarquiet. (Dette er mere 17. oktJober, og den pr:o.viso
kultivert og eldre uttrykk f~r riske ledelse for pe~onist':' 
gorillaregime og ensbetyden- partiet har innkalt til et mas
de med fåmannsvelde, - semøte på Plaza Once i Bue
i Argentina karaldterisert nos Aires samme dags aften. 
ved det lUle mindretall Begge deler et ledd i feirin
av uten- og innenlandske gen av lojalitetsdagen, en av 
kapitalinteresser som i skjØnn de største hØytider i den pe
forståelse regjerte nasjonen i ronistiske kalender. Lojali
den såkalte kolonitiden). Et- tetsdagen er til minne om den 
ter fem måneders regjerings- 17. oktober 1945, da Eva Pe
tid står fremdeles det pero- ron organiserte arbeidermas
nistiske partiforbud ved seneø generalstreik og den 
makt, noe som ikke har hin-store mar~j en sOim fridde Pe
dret peronistene i helt åpen- ron ut av hans politiske fan
lyst å begynne reorganiserin- genskap. I år samler folke
gen av sin bevegelse etter di- m.a.ssene seg atter, og denne 
rektiver fra Pe:r:on, som ikke gang for å kreve Juan Perons 
lenger venter seg noe av øyeblikkelige og betingelseslØ
Frondizi. Man mener oligar- se tilbakevenden til Argenti
quiet har tvunget Frondizi til na. Situasjonen er ikke ulik 
sitt forrederi. den som rådet den fØrste, hi

LØsningen av problemet storiske lOjalitetsdag, og selv 
med de daglig stigende leve- cm det er lite trolig at anled
omkostninger, er en sak som ningen vil fØre til en ren re

<Ja nå, Blavsetta. er helve- regjeringen til tross. for sine vOlus}on, kan man ialLfall 
te lØs. Bli med akterover fo!' mange lØfter og forsikringer, uten tvil vente seg meget blo-
crdre!:) later til å stå helt makteslØs 

. .Jeg hadde morgenvakten på 
deitk hver dag fra kl. 4-8. Vi 
kllm til Honningsvåg den 8. 
rpril aften. Den 9. om mor
genen 100m nestkommander
ende, kaptein Vogt, fra land. 
Idet han i kavai og trebunn:
støvler veltet seg over rekka 
(lmm opp storm-leider) sa 
han til meg: 

Jeg ventet ute i gangen litt eller endog uvillig over- (Forts. 8· 6>. 
og så kom sjefen kaptein 
Bredsdorf og ga or'-:re om at 
hele mannskapet straks skulle 
stille på styrbords akterdekk. 

Så ble gjort o.g jeg meldte 
fra. Nest.kommanderende tok 
den siste oversikt, og sjefen 
kom. 

Merkelig nok, det måtte li~
ge noe rart i luften. Ingen 
visste noe, ingen forsto noe, 
men alle var for en gang 
sky~d Øyeblikkelig på plass. 

Bredsdorf: «Det er utbrutt I 
krig i Norge, og tyskerne har \I·· •••..••....• />}U HY/iX/mi YYU iJ 
besatt landet helt til Ofoten.: 
Panserskipene «Eidsvoll» og I ~;~ ·'j~IJ· ••••••••••••••••••••••••••• }i>{~fLi; i li 
«Norge», byene sydpå o.s.v.». 

Jeg følte en kort stund kjØt- Peron eller Aramburu? 
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Arabisk, mu hamedans k nasj onalisme H i Isen fra Dan mark 
(Forts. fra 8. 1). studiene i Al Azhar, og som dig ste~kere til England og (Forts. fra s. 1). stille )håp, at det både ble 

B.oken falt i hendene på tyr- strålte ut O'V'er hele Islams bekreftet den i Egypt i 1936 
kiske studentter som på Na- verden. med England påtlvungne for-

burde ta fram i dag og lese den fØrste og siste bok på 
og tiorstå: mitt forlag. Siden har jeg 

kunnet. utgi 3 .iandre bØ~3r 
og holder på med manuskrip-

poleon den tredjes Hd opp- * bundsavtale. 
holdf·seg i Paris. Deres hjer- lbegYlllllelsen. av den første Men sterkere enn alt annet Så lummerfuld. så fuld av 
ter blødde over det osmanske verdenJSkrig forsøkje England førte undertrykkelsen av ara
rikes f.orfall de ville tilbake å få sherif Hussein av Mekka berne ti Palestina og, Zion
til de gode ~amle dager med. ~ å gjøre oppstand mot Tyr- ismens vekst der tiJ en opp
den store prakt- og maktut- !kl!et og lovet ham et uavhen- flamming av den ambiske na
foldeise på Sydsibirs og Tur- gir stor-ararbisk rike. Sam- sjon:alisme. Denne føler seg 
kestans stepper da de genialt tidig hle England og Fran:k- samtidig truet arv England, 
anfØrte rytterhærer jag i alle rike i Sykes-Pleot avtalen Frailllkrike og den ekspansive 
himinelstrØ'k på storkhane- enige om at Fran:krike skulle ziomsme. 

uvejrsgru tet til den 4. ' 
har sjælden luften ruget over Det har 'Også vakt min udel-

jorden. te beundring å lese Dm det 
tiltaket Lange har gjort med 

som tidens skyer, der fortættes å tale for unge nordmenn 
nu som har den samme oppfat-

og fØde angsten for den nære telse 'som unge mennesker 
torden. 

nes bud. få Syria .og Libanon, men Eng- På dJenue måte - det må 
land Ir ik P l .. ' fremJhe'T<>oCO - U"-_":l_l e,,- det seg Med denne opptakt går jeg Boken ble oversatt til tyrk- a og a es~ma. ."'" 'UVllU" 

I d sk o bn B l av en op~nnelig og uteluik- like til sak.en som har min isk under tittelen «Mavi Bai- en Je 'esvangre a - :t-'~. • t 
{ d kl . l et 1_. d k'een,..Je .,.,...rn.l.;-s!k og s.yrl·sik store meresse .og som jeg raq» (Blått banner). De tyrk- our- e arasJonov rur uU ......"., .... '" .. 

iske offiserer hadde den med BaIfour I.ord RotschiId at jø- landspatriotisme - en al-o med glede har funnet omtale 
d -Lull fO P 1 __ -,-' minnelig og omfattende ara- av i «Folk .og Land». seg i krigen mot Russland, da ~e~.·' e a .aresq;ma s'om 

de førsteklasses utdannede je- SItt naSjonale hjemland. bisk nasjo:nalbevislSltlhet, som Jeg er tidligere dansk offi
gerregimenter under Osman Araberne ble holdt i uvi- likesåvel innbefatter Irak og ser og ,frivillig medkjemper 
Pasja skjøt sønder og sam- tenihert om denne' avtale: hvor- Øst-Arabia, som også Nord- mot øst under den 2. verdens
men de i uoroen angripende V'ed de ble skammehg be- Afrika og Maro:mko.krig. Min skjebne etter kri-
russiske bataljonskolonner. dradd av vestmaktene. Omar Amin von Leers. gen avviker ikke fra. mine 

Foran de rumenske og rus- Tyrkerne som spilte under """""'''''-''''''''''''\IVV\,'VV\I\r'''''''''' nJolrt3lke kameraters fra !den-
siske Hkihauger ved Plewna, d~ke msd fl1anskmennene, Arø.eat.-nahre-.re. gang og som jeg haddeleilig-
følte tyrkerne noe av sin gIkk under den grusomme ~ _ • het til å kj empe sammen; med 
emnle storhet slik som sol- DsjemaJ Pasj'a freiIll mot den (Forts. fra s. 5). på visse frontavsnitt. Tr.oss 
datene sang det: «Med gevær ar8lbiJske nasjonalisme med dige opptøyer. Dette ikke des- offisiell tillatelise til å delta 
i ihånd skyter vi ned aUe van- blodige standretter, sUk at det to mindre som regjeringen i krigen, fikk jeg min tillatel
I/iro ihunder trosvitner er hva delvis kom til !konflikt mel- Frondizi p.g.a. de store 'stu- se betalt med 8 års fengsel, 
vivilvær~». l.om tyskerne og deres tyrki- dentertumulter har nedlagt men Slapp ut etter 3 år. 

Dette betød ikke i første ske forbundne. Tyskerne ville forbud mot møter av enhver Kampen for å finne et nytt 
rekke en rtilbakevenden til det ilclre at araberne med slike til- art for et tidsrom av 30 dager, virke var og er hard, men det 
kjempende Islam, men til den tak skulle ,drives i armene på Soni et trekk i Aramburus blir gj.ort. Fornekte min «for-
gamle iherskerånd fra step- ententen. politikk ble ledelsen ved alle tid» hverken kan eller Vil jeg, 
pene. TYrlkerne støtte på ara-. Da den tyrkisk-tyske Pa- dertil var min beslutning om 
bisk motsta~d. Den farefulle) lestina-<arme hadde lidt ne- universiteter .og studenteror- krigsdeltagelse m.otøst for al
mu1igihet for at et fra Egypt J derlag - kom Hussein på sei- ganisasjoner etter revolusjo- vorlig ment. Jeg har bl. a. 
ledetiJslamsk stor:ri:ke sJmrlle erherrenes side. Hans arabi- nen .overgitt til kommuniste- skrevet en del bØker .og m.ot 
bli virlkeligihet hadde de alle- ske tropper dro inn i det jub- ne. Alle pr.ofessorater kom alle forventninger' kunnet 
rede sett i øynene, dengang da lende Damaskus. Den gamle på samme hender. Aramburu klare mitt vesle forlag igjen
Mdhamed Ali fra Egypt had- intrigam !håpet 'at hans siekt mente således å knekke pe- nom tidens vanskeligheter 
de bekriget Mahmoud Il, eller nå skulle tIltre den store Ka- ronismen ved å slippe dens uten ta.p. 
da hans stedsønn Ibrahim Pa- Iifsmv •. Menjhan hadde, nok . argeste:' motstander lØs ~.. ; 'For noen å.~~s3.den ble' :jeg 
sj'a tok,Syria'-fra.'tyrkerne. ::-.' iklke regnet med vestma-~tene;s den, men.dette har senere vist oppsØkt aven amerikansk ut
Ennå den dag i dag rider han avgro:nIl!sdype ma~el p~ o~d- seg å ha meget farlige resul- sending som kom fra en mil
hØyt tilhest som feltherre på holdenihet og redelighet l dis- tater. Ved de siste k.onstitu- liJookrets av amerikanere for 
Operfl.plassen i Kairo. - Det Se saker! Den franske gene- sjonelle valg i Per.ons regjer- å knytte k.ontakt med «for
gjorde sulrban. Abdul Hamid Il raI Gouraud, SDm hadde lan- ingstid, 1954, fikk klommuni- nuftige mennesker i Europa». 
mistroisk at det i Syria og Pa- det på Syrias kyst - med- stene 89624 stemmer. Ved Da jeg anstendigvis måtte 
lesti.n.a, dannet seg arabiske, delte Huss.eins sønn den . ~ge Konstitusjonsvalgene den 28. fortelle ham med hvem han 
nasjonaUstiske iklubber og or- kong FelSal . med IDlhtær Juli 1957, etter to års mili- hadde å gjøre, utJstØdt av 'ar
ganisasjoner, likeledes da knapphet: tærdiktatur med dulgtk.om- .meen .og attpå straffet, svar~ 
fminsk utrlrumede k:riSltn:e som «Min herre, De er overflødig, munistisk allianse, hadde _ han '«Captain Lærum, that is 
araberen Buaros Bustani med forsvinn!» kommunistene Øket sitt stem~ just why I c.om~ to YOU». Da 
sitt ti:dlSiSlkrift «Syrias Trom- De franske tropper gikk. mot metall til 228000. De marxis- jeg uttalte min f.orundring 
pet» f6rfektet ideen om et Damasikus, og s:lo den syriske tiske sosialister, som i virke- over at han ikke henvendte 
arabisk: rike. hær i passet ved Khan Mais- ligheten er neo-kommunister, seg til tidligere motstandsfolk, 

Dertil kom at det fra Egypt salun og fordrev Faisal. Fol- øket sitt stemmetall påtilsva~ lo den brave amerikaner og 
utstrålte en glødende nasjq- ket verget seg besluttsomt rende måte fra 54 920 til sa at man trodde mere på oss 
nali:sme retttJet mot den briti- mot franskmennene s.om be- 525565. De senere tiders blo- gamle fr.onts.oldater enn på de 
ske okkupasjon. Dette gi'kk skjøt og for en -stor del ødela dige begivenheter i Argenti- andre! Hans krets' mente at 
paral'lelJt med en beV'egelse un- det vakre Damaskus og ned- na har gitt et skremmende det som hadde ~kji~dd \1 i 
den ledelse av den høyt be- kjempet druserne. inntrykk av hva denne k.om- Ntirnberg etter krigen hØrte 
galV'elde Kemal Eddin Al Af- Siden da ble den tidligere munistiske fremgang kan fØ- til den største skam for den 
gani,somhevdet at Islam har- anJti-osmanske arabiske nasjo- re til. Bortsett fra sårede og hYlte mann. Det hadde alt-
moniserte hedre med den mo- nalisme - antifransk, og det . 

drepte i de svære gatebatal- sammen etter hans venners 
dermi" naturvidenskap osv., glødende .... . h de' t fr'emprovo e t . . Jer, a. r man essuten en ma- m nlng vær s r enn de:n stadig.· mer livsfjerne * 

teriell skade på .over300øde-: av k.ommunister. Heri kUnne kristendom, og at Islam der- IEgyptførte det britiske . 
lagte omnibusser, trolley-bus- jeg jo bare gi ham rett. for var f rem tid ens reli- tyranni til å skjerpe befo1k-
ser .og trikker, disse ble Øde- Han henledet da min opp-<ri·on'u~ aO "-- ___ Lytte og ut- ning"....~ - særl:~ -mid.d. elsta.n-

"'- . r-v~ .~. ...'-"> ~ lagt i Buenos Aires gater av merksomhet på McCarthy's bre denne måtte derfor mu- dens - antiengelske holdning 
oppagitert studenterungdom., bok: «Amerieas Ret.reat From hrunmedanerne skape en or- betraktelig. Denne funt sitt 

. .... _~Let t . f Ik fø~ste u.u.....kk i fraiksJ'onen De mer Fr.ondizi-vennlige Victory», som jeg fikk tak i og 
gamsen,c WllU U av sme o ~ .vW-oY elementer innen ,f/oirskjeIHge leste" med det resultat at jeg 
og land. Al Afgani fiant iIm.id- (Wafd) til Zaghlul Pasja. 
lertid en trn"gisk ,slutt på sitt Herfra utviklet det seg en sektorer hevder at disse opp- våget en .oversettelse av bo--
liv. Han hadde vakt uvilje til sterk liJberal illaSjonal beveg- stander bare er opptakten til ken etter å ha konferert med 
slutt hos Abdul Hamåd Il. else, i hviJken også kvinnene en omfattende kommunistisk nå avdØde magister Harald 
penne fryktet at afganeren spilte en betydelig rolle. Disse terroraksjIjn som vil kulmine- Nielsen. I samarbeide med en 
sktulde .' «stjele t.ordenen» og ble ledet av den V'akre fru re med ilct<;påsettelse av lan- også nå avdød venn .ble bo
anmasse seg rollen som Huda Scha.mri. dets oljekilder. Politiet gilck ken tH på dansk. Det har der
Troens, beskytter og kalif. Kongeihuset under ledelse av forleden til rassia på 8yd- f.or gledet meg å se «Folk og 
Ideen ble i mellomtid fØrt den innskrenkede og m.oralsk Amerikas kamuflerte lwmmu- Land»s mange hentydninger 
videreo~av .afganerens store mer og mer opplØst kong F'ar- nistiske «hØyskOle» -og arre- til denne bOken,som var den 
elev, .. e,gypterenMohammed uk, fryktet den nasjonale be- sterte 25 personer.Verd€:ns- fØrste på mitt eget forlag. 
Abduh; Som moderniserte vegeise og ,støttet seg sta- revolusjo11ens høyskole holdt Den stedlige' presse ~tyrtet 
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til på et landsted utenfor Bue- seg naturligVis over meg og 
:hos Ai~e3. S. uttalte sitt fromme ønske og 

her i landet hadde for ca. 5 
år siden, da unge offiserska
detter ba meg gi dem under
visning i moderne krigfØring. 
De ble nå hivd ut av armeen 
tl10ss sjefens og andres viten 
om saken og billigelse av de
res interesse for faget ved å 
sØke opplysninger hos meg.' 

IDet er jo nettopp riktig av 
ungdommen å søke sannheten 
baklom alt, lOg en kan j o ha 
sine tvil om at den kan fin
nes hos de nåværende makt
havere. McCarthy passet nok 
ikke så bra her i landet da 
oversettelsen kom fra min 
hånd. Han sier jo dessverre 
tior tidligere og nåværende 
makthavere noen dryge sann
heter som svir. Med bakgrunn 
i McCarthy's bDk .og artikler 
fra andre oversjØiske forbin
delser skrev jeg i fjor i anled
ning av urDlighetene i Polen, 
Ungarn, Suez og Cypern min 
vesle pjese .om det brennende 
spØrsmål i meUomøsten. Den-' 
ne bok ble tiet ihj el her i 
landet -'- til tross for aten 
uavhengig professor' skreven 
anmeldelse av boken lOg send~ 
te 'den ·<til: aHe. jstøl"1f.e i.::aVisar' 
uten hel~! En avis svarte 
ham, at det jo ikke var alle 
bØker de k~nne anmelde, og 
kaptein Lærumssiste bok, 
hØrte fakti:sk til dem s.omde 
i deres vankundighet dess.;.' 
verre måtte la ligge! 

En skulle kanskje av disse 
og andre årsaker la 'seg kue 'Og 
«glemme»! På den annen si
de finnes det navnkundige 
menn uten for vår krets .og: 
så her i landet som hevder" 
at det ikke blir ro omkring 
rettssviket fØr man fra iOffisi
elt hold har søkt å glatte ut 
så meget som mulig. Vi S.otn 
er imr~rte !får aldri \Selv 
holde .opp - da er det jo det 
samme som å avfinne seg med 
en urettferdig skjebne .og tak- . 
ke !for «nådig straff»! 

Jeg får -slutte med noen 
str.ofer av Welhavens .omtalte 
dikt da det passer så bra i ti
dens IOfverdogmatislæ tid: 

Thi intet dogma, ingen teori , 
og ingen helt og heller ikke 

tænker; 
skal Sige mer til slægten: «Du 

er fri; 
nu svant det sidste tryk av dine 

lænker»! 

Kun sandbedskraften i en 
samfundsånd 

blandt gudoppfyldte, frie 
individer 

kan løse verden av de gamle 
bånd 

og lede slægten frem mot 'lyse 
tider. 

iLa da nå og i all frem tid . 
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Norsk «landssviker» - minnes - Nødvendig dokumentasjon 
(FOrta. fra 8. 5). som la til langs destroyeren I par splinter ombord. Fra det (Fort8. Ira. 8. 1). 

tet skjelve på bena. For fØr- og vok ombord både folk Ogl øyeblikk: var jeg krigsmoden 
ste gang forsto jeg nå fult ut materiell .. En av Troms Fylkes som den argeste finnehund. mers forhaling - skulle få 
konsekvensen av å ha tatt mi- lokalbåter var også med på Etter få dager var vi atter komme til orde. Herr fylkes
litær utdannelse. dette arbeide. Men vi med i TromsØ. Mannskapskontoret mannens og eks-ordfØrerens 

f·' 

!Den tyske overkommando 
erklærer at disse arbeider er 
nØdvendige for å beskytte 
Trondheim. 

8'Ør TrØndelag Fylke 
Centralkomite 

Iv~r Skjånes .. '.~. 

(A. L.'s bemerkning: Under 
ovenstående kunngjØring og 
befaling til norske arbeidere 
sto to andre prominente un
derskrivere til. Deres navn er 
utelatt her, da de er døde). * .'-

Men jeg kom meg fort. Og «Nansen» gikk da som nevnt iland vile ha meg som nest- nasj:onale hårsårhet. forekom
ennå mens jeg sto der og hØr- til Tjellsundet. kommanderende i «LiYngen» mer idag også interessant, 
t:e på sjefens korte tale og På vei nedover skulle vi som gikk med staben for R. A. hvis man blant annet gjen
opplysninger om at vi ikke innom et sted for å Ita radioe- «Royal Airforce) men min kaller i erindringen den 
hadde annet å gjøre enn å ne av ishavsskutene fØr ty- daværende sjef kaptein Vogt kunngjøring han satte sitt 
gjemme oss bort inntil vi på skerne kom. Men det 'ble lik- nekte't dette i det lengste. navn under, mens nord
nytt kunne få kontakt, lovte som ikke til med noen hand- Men til slutt kom han med mennene i Trondheims nær
jeg inni. i meg selv' at jeg ling, hv,odor jeg meldte meg beskjed til meg og fortalte at het kjempe mot tJ~1kerne i 
uten angst, men med fullt til jobben og ba om å få velge han i 1:10 dager hadde brukt 1940. Det er sikkert motstre
mot ville gå inn i kampen så fritt mannskap. I livbåten både nebb og klØr for'å kun- bende a,t han gjorde dette. 
lenge jeg levde. Men som de langs skutesia 'ga jeg gutte- ne få beholde meg på «Nan- Var ordfører S. nØdt til Major Langeland 'fortsetter 
andre tenkte også jeg at det ne noen opplysninger om sen». Men så kom det hØyere å bistå ftenden militært? En upåtalt i sin bok: «Den siste 
ville bli dØden. for cISs alle. hvordan de skulle forholde ordre, og den må vi bØye oss NS-mann som hadde gjort setningen sto virkelig i k,unn
Je'g. kunne ikke på noen måte seg i tilfelle vi ble beskutt. for, sa han. Bredsdorf var da noe lignende var vel blitt gjØringen. Den er altså ikke 
tro at vi på det vesle skipet Kragerne hadde de liggende gått iland i TromsØ som klom- skutt som militær forræder? hentet fra Fritt F1ollk. Et ,yn
skulle slippe lettere unnav klare ved siden av seg,. Jeg mandant.· ,keligere uttrykk for dårlig Hrr: ordfØrer Skjånes ble fyl-
enn andre. Vi var J'o et. et- trakk opp Colten og gjlorde Jeg gikk ombord i «Ranen» samvittighet har en vel sJ'el-kesmann. Det står ham fritt 
tertraktet bytte. Derfor gikk den klar og vi satte av. Den- som ennå gikk i passasjerrute. den sett. Alle visste J'o at dette . ' i dette demO'kratiske land å 
jeg ,da også ut fra at vår le- gang var det stor jubel om- På anmodning fra kapteinen med beskyttelse av Trondheim 
veitid ikke var lang. bord over dette som ble an- hjalp jeg til med Il forklare imØtegå nedenstående doku- var bare tØv» . 

...,... _ _ sett flor å være en meget tap., bruken av livbelter og hvor- mentasjon og sØke å bevise (A.L.'s bemerkning: Admiral 
Hvor var vi henne i snØ- per dåd. ledes man burde forholde seg og overbevise om at hans si- Sir JOhn Cunningham fortal

fØyka veit ikke jeg. Men et- En annen fjord gikk vi i 'tilfelle beskytning, hvorle- ste demonstrasjon vis a vis te etter frigjØringen, at når 
ter noen dager var :vi i Sa- vakt utenfor. Jeg gikk lapp des man skulle gå i båtene godkj'ent foredragsholder i han med sin flåte i 194Q ikke 
lapgen ,eig tok imot engelsk- brua og spurte nestkomman- o.s.v. Dert var mØrk kveld og 8ludentersamfunnet er noe kunne ta tilbake Trondheim, 
mennene da de klam inn <;ler, derende Vogt hvorfor vi ikke stemningen var .. noe dyster. så skYldtes det at han fikk 
for det lå ikke engelske far- gikk inn i' fjorden (tror det Alle ante, jo så meget selv om helt lmnstant under herr fyl- tyske fly over seg fra flyplas
tØlYer der da vi komdert11 var Gratangen). Det kan vi de ikke visste noe sikk!ert. kesmannens hele politiske ser rundt Trondheim,) 
med «Nansen». VivariiØr,st ikke gjøre, svarte han. Vide., Kaptein Johans.en var h.elt ~arriere. Har han alltid vært ,Major Langeland fortsetter: 
en., tur mot utløpet av Salan- re: Tjrskerne har tatt kjelke- rolig som alltid, og både så nasjonalt ømfindtlig? Når man skal vurdere den 
gen mel om fastlandet og en ne fra barna og brukt dem mannskap og passasjerer var handling som her ble ittfØrt 
rundJhØY toppet ØY og gikk til å transportere svære hau- rolige, men også meget alvor- , Tidligere· milorgsjef i Oslo, må man være oppmerksom på 
såinnove:r på den åpne fjor"':" gar med ammunisjon utover lige. ,O. H. Langeland, utga i sin tid at arbeidene ble satt i gang i 

å b 'd f' d Vled. k i i H tad bl . noen sterkt leste dokumen-den. Noe mot skumringstid P egge Sl el' av;, Jor en, og a; a . ars ,e VI . slutten av april, altså mens 
gikk vi atter utover mot ~am- de har maSkingeværreder visitert av engelskmenn. Har- tarbØker . med kommentarer. kampen pågikk både i 'BØr
me s,undet og da kom en de- overalt. - Han sveivet opp stad var nettopp da blitt be- Han ble satt under tiltale for Norge og i Nord-Norge:' bet 

~~~:!~i:n~'~~l:na;~; i: 'f:~= J~~~e ~r~nm~~sj~n::u;;~~ !~nd::~~!~:a= m: ~:;. g:tn:~~,:~~~~,,~i~: .. Wtr!'P~e~~F6f~:~i,t~~~i~" 
lan.Qet; Destroyeren var etter ... var. ,,;<t', ,." ·"Om;Militæreoveralt. Derk6ni ' ,en pefunnet sæ~llg ~e- også med så meget større 
fulgt av 7. eller 9 jagere så - «Men vi har da 15 cm. en" liten bil - norsk -' og jeg ~ende ,for denorettshlSVOLt'liSke tyngde dem som sendte\ 2000 
v,idt jeg husker. DestI'loyeren kanoner», svarte jeg. <La meg sprang bort til den for å høre legende som vart folk er søkt mann for å bistå fienden». 
gikk innover .til midt på fjor- komme til kanonen forut og om jeg kunne !bli kjØrt til o~pammet med? Ikke ~~e av «Værnes spilte in meget 
den og jagerne var i stadig gå så inn fjorden!» foresto Kilbotn hvor jeg var kjent. dIsse utsagn ble mortIfIsert, viktig r.olle i d' t' k:et ." -

• co' o ffØ dokto H en forØvrig eiendommelig e ys rans 
kvasse bevegelser. Ingen lå Jeg. .;oJa ren var r anna prosess da Langeland. støttet P?rter. For tyskerne ved Nar-
stille. Forover, akterover og - Nei. - Det hØrtes altfor Mustaparta. Hun spurte om '" .' Vlk var disse transporterab-
til siden, stadig en eller an- overilet ut. «De kan skyte!'» sa jeg trodde vi kiom oss ut av seg på off~nthge skrIvelser olutt Ød d' f d' 'V 

lo. il' n å kjØ fra gode nordmenn. Han ble s, n ven 1ge, or l. ær-
nen manØvre for å hol~ far- 4+an.byen, men var v hg l - frifunnet av.~oW'Ildsi ti l _ nesvar den eneste forbmdel-
tØyet i bevegelse. Så stanset «Javel» - svarte jeg, og la re meg. Men -' sa hun - det ,~" va ng ag se de hadde» 

tro j k t · å f tår el k oldater på beg mannsrett 9. desember 1950. " ' des yeren og agerne passet Ul: «La dem bare s y e s års eng ses - Nedenstående ordrette sita- «Det er. meget sannsynlig 
på i aUe retninger, men sta- vi se hvor de holder til, så ge sider av veien. at den aSSl tan o Fylk 
dig i bevegelse. Snart kvasst skal vi vel Se til å få blåst Jeg har senere aldri truffet ter fra boken «DØmmer ikke:., . s se sm, es-side ·58-63· fant den 'for Øye- mannen l .sør-TrØndelag. og 
forover, snart kvasst akter- reint!» henne, men har ofte tenkt på rdf"'re T dh 1m t . te medet utnevnte påta1,omyn- o ,Y re~ l ron ,e ga y-
over, snart en sving ut til si- Men nei. _ Dette kom ikke henne. Hun viste ikke mms het ikke å være tema for til- kerne bIdro vesentlig til å 
d~n. . «Fridtjof l'fansen:. lå i frågan. tegn på frykt. , . hindre våre tropper i å for
nokså langt fra den engelske Senere ble vi noen dager i Jeg kom til kjente i Kilbotn tale, s~ dIsse Langelands kon- drive tyskerne fra Narvikom
destroyeren. TJ'ellsundet for å, p.asse på at hvor evakuerte var gått til statermger av daværende ord- rådet uten denne støtte var 

å fl tse bl """ t fører i Trondheim - herr' ." . 
" , ikke tyskerne ~o' m med fiske- kØYS p a. ngo De e .. yrs 8k'ån" f rh Id k tyskerne sannsynligvis blItt 
straks denne hadde stop- redde, det var J' o natta, men J es o Q an an 
t k d lit fl båter og .. ·,tte over tl'l Lofo . Il godk-:-? - tatt til fange eller drevet. over 

pe , ranet en et e, Y"'" - de Iloet seg straks de hØrte sees være lent. grensen ,til SVerige. Det kan 
ned på sjØen. Dette fly gikk ten. h' 'j . Mens VI' lå der fikk V'l' den vem eg var. Major Langeland skriver: efter min oppfatiling . ikke 
så i spiraler opp over fj orden 
og tok seg en tur innover Sa~ tØrste bombingen over oss. FØ'r vi går videre vil jeg «Myndighetene (i Trond- være tvil om at denne liarid-
langen men ikke lengere enn Et ,tysk fly kom over fjelle,t med kraftig trykk si at klap- hejm) gikk '!Ilrd stor energi ling fra de Trondheimske 
at Vi så det )tele tiden. ved Harstad. Oppmerksom på tein Bredsdorfs opptreden var inn for å skaffe tysk,erne r.r- myndighetenes side objektivt 

oss vendte det om, kom så på en skibssjef verdig. Vogt var beiciere. Allerede den 2L april sett var krigsf,orI1ederb. 
Så kom der en engelsk of- ny og bombet etter OSs og ogSå en meget staut kar. kUl~ne man i Adresseavisen Såvidt milorg.sjef, Lange-

fiser med noen papirer i hån- slapp bomben i sjØen like om lese fØlgende annonse; land. ' 
den opp fallrepet på «Fridtjof styrbord. «Nansen» krenget (Fortsettes i neste nr.). Hvilken psykologjsk forkla-
Nansen» og så begynte fra ca. 45 gr., kan.skje ennå litt KUNNGJØRING: ring; er det på fylkesmann 
destroyeren lan.?-setting av mere. Jeg var på Øvre dekk, ~""'~·\lV\"'''''' «Den tyske overkommando Sit j å n e 's nasjonale: Øm-
soldater som gl.~ iland på fikk jobben med å true mann- Tannlege fOllanger at der ~kaffes 20()O fintlighet mot foredraget 
restene av en ~l l Salangen skapet i dekning da guttene M ART I N KJE L D A A S arbeidere til planeringsarbei- i Studentersamfunnet? c Jeg 
(gamm. el forfalætl kai). Et-/ J·o gJ"erne vI'lle se hva s'om fo- 1 o Lad t h . 'kk t c e:- pa e og V,~i"nes. Ar- nevn e am JO l e som mu-
el'hvert kom der fiskerbåter regikk, og da jeg til sist 'tok Hansteensgt. 2 l",ei.dNne må derfor straks lig, folkerettslig omstridt ek-

sannhetskraften være ånden 
i «Folk og Land»s spalter og 
dermed være med til å lede 
den oppvoksende slekt inn 
til k,jernen i alle hendelser og 
frem mot lyse tider. 

Med vennlig hilsen 
Erik Lærum. 

fatt i rekkverket .opp Ul tJorpp- Tlf. « 75 54 melde sig til følgende .. "ltre- sempel på militær bist.and til 
kompasset satte saueskinns- prenØrfirmaer: A.S. 'frond- fienden i tråd med major 
våtten min seg fast. Jeg ble hjems CementstØperi og Eln- Langelands upåtalte påvis-
hengende, mistet fotlfestet un- Ann e I i.8 P a ro W I treprenØrforretning, A.S Jem- ning. A. L. 
der krengingen og var så vidt bet.ong, Trondheim. .\.S. Be-
'nedpå dekket med helene. T~G h1ugbygg. De som ikke kan 
Det er dette jeg husker fra de- rlJelde sig idag må møte på 
t · f Trondheim onasJonen og som or meg Trondheim Jernbanestasjon i I 
beviser at skuta må ha hatt G181e Johaacmllgt. 5 - V. Lade- morgen kl. 8 tormiddag. 
en krenging på 45 grader. Vi moen t1rke - Voldsm1nde 
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Hva blåses det nå til kamp mot? 
(Forts. fra 3. 1). I nesker omkom i Tysklandun,-

det at v i synes at det uhyg- I der «befrielsen»? EJ' det ikke 
gelige ikke ligg'er i at Schu- så at selv tiltalen mot Sohu
bert erklærer seg uskyldig i bert blekner mot de redsler 
det. meste av det han tiltales som, der ble opprullet? NORGE DANNER SKOLE 
fOll", men i den måte den 'så- Men la ,oss se mere ~å refe- De små tåpelige land hvor-
kalte rett 'behandler den til- ratet av prosessene l Ty;sk- til Norge hØrer b~rer ant,id 
talte på uten at noen tilsyne- land. Hvis folk har bevru1t litt freden på leppene, men hets 
latende reagerer, aUer minst av sine normale instin~ter, så og unødige provokasjoner j 

AHenposten. må de da forstå at det fak- sitt skjOld ellers. Vi husker 
Det €'l" i det hele tatt et Hsk er «en uhyggelig foresti:l- alle fremdeles hverledes Nor-

Hng» det som det der berettes ges storting l' E"'ropas skJ'eb kjennemerke ved den forløy- - IU' ,-
ede og skakkkjørte tid vi le- om, av Aftenpostens Bonn- netime da det skulle avgjøres 
vell" i, at normale mennesk€'l" kontor og andre. om verden gikk mot krig eller 

Etter at det er 'pøst ut over mot fre'd be'redvillig gikk synes å 'Være blitt totalt blin- ' ' , . 
de på det ene øye, på det som verden en flom av redsels- krigshissernes erind ved å til-
skulle bedømme de foraJkteli- skildringer på en slik måte at dele en av Hitlers innenriks-

de tiLtalte bktlisk er dømt og pOll·t1·ske motstandere en ge «nazilstea-» med 'samme '. , 
fordØmt lenQ',_e fØr det fc:relig, '- mann hVl'S navn senere l'kk~ 

målestokk 'som de forlanger ,l' -'b . l' ' ,"" 

selv å bli dømt etlter. gderl' n:ode s ags' ed VIS, .sl'1lPIPer en- engang finnes betydelig nok 
D f k, ' 11 . b d ,1' e 19 enaiv 'e ti ta te som til å nevnes i et alminnelig 

enne 0r'S Je' l' e ømme~-! hb' f d' 
di L t . ik kr'k • I 'ar· evart sm Oristan gJen- konversasjonsleksikon Nobels 

se, ' sse \llYiS ens e S l nar 'dd l d l h 
det gjelder tyskernes gjernin- I n<>;,n:~ e il"? ser oe. se v . kar fredspris. ~ollk som gjør slikt 

. ' må!t"",t gJennomga l russlS e misbruker naturligvis - og til 
~er under. kr;tg~n, mens en I' og tyske fangeleire og fengs- og med uten noel~ rimelig 
Ikke har rad tIl a ofre en ens- I '1 ed . ~ --LI . .~ ~ 

Det var mange, mange sarn I DOSENT WYL,LER 
~~ ville gått fo~a~. Men. ~et TAR DOKTORGRADEN 
g~aldt øyensY~lg l en korItlsk, Ved etpar anledninger har 
tId f()~ ~er~en:s~r~den+. a yte I dosent Thomas Chr, Wyllers 
e.t, aldrl.sa lIte bld>ag cll ve?- avhandling, utgitt i bokform: 
llkehold av .de~ .k:l~e krlg, I Nyordning og motstand. Or
Alle vet at VI savlss" lk~e .er ganisasjonenes politiske reile 
noen beun~rere av bolsJ,ev~s= unclpr «okkupaSjonen» V::Brt 
m~n og alv den fØrer l ;'3.1tL omi alt i Folk og Land og det 
skJOld. Men hva det skal vJe- har vært rettet tildels alvor
~e til å foret~ denslags tåpe- lige innvendinger mot den hi
l1ge . og henSlktslø.~e d,:mon- I st.odske og vitenskapelige 
strasJoner - særll" nar det holdbarhel~ av dette verk. I 
kommer fra folk som ellers 
trofast har tj ent bolsj evis
mens sak med å gå lØS på dem 
som tok kampen 'cpp - det 
er oss absolutt og helt ubegri
pelig. Boris Pasternak vil iall
fall neppe få noen glede av 
det - snarere tvertimot. 

dag, lØrdag, forsvarer Wyller 
sin doktoravhandling i Unt
ver::;itetets gamle festsal. De 
ordinære opponenter er pro
fessor Magne Skodvin og pro
fessor JOhan Vog<t. 

* 
NÆRME,RE OG NÆRMERE 

l· 1''<-- tO o d '11' I ertJ. m sm lOl'IK: armg. grunn, den ærefulle oppgave 
19 l,-,:m are pa e ml loner I L d t gt d "''''\I\o'''''''''''\I\o''''''''''''''\,I\lV'''''\./\.o Svenske seismiske målinger 

k bl l · . a €I være 'Sa' me en de har fått. I disse dage har 
av tys' ere som' '€I av lvet pa t Sch b rt tt f har vist at Sovjets siste H-
den mest bestialske måte, er gtang ~ nlu ed e, ekrt rte oerha- Sverige .fulgt dette avskrek- fØlgeAftenpostens referat kas- b b . f t d "ncr om esprengnll:l,g 'ant s e 
noe av det mest fOl"steInmen- enrte ""''''Ode ~ntte ne',Le oarka kende eksempel på interna- tet seg over den sløve Sorge bare vel 700 km. fra Varan-
d . t'd H d 'kk d' væ ,me pa e er orure a 1: - sJ'onal tåpelighet ved å 'tildele 0 •. ;1' bebre,,'det ham me'd har,de e 1 '1 'en. ar, a l I e lsse'd '_,1_ k . ~'~ gerhalvØya, nærmere bestemt 

k k · VI ere russl~e I omInlssærer en tieminelig ukJ'ent russisk __ -1 h 1 il f mennes er som Jører opp il f • Oru at an utta te seg t' or- po ,'tk t v N 'a 
ed d d l ff . som var tatt t· ange pa øst- forfatter, hvis vesentlige inn- d l a es " ys en a ovaJ 

m en nye re se SlO enSlV f t M d 't o e for Schubert etter at den- SemlJ·a. Det kan ha sin inter-
f t o ett • l t h fron en. en e erogsa sats er at han er på kant m, ed h L l h l l l em en ar . erpa . es va Oil' t'l o d til" k t d t ne . ar iK-a' t am uti regne ig. esse å nevne i samme forbin-
eksempelOlga von Barenyi for-,. grun~ 'l a ,un ers' €I ~ a e regimet i Sovjetsamveldet No- Det er også forferdelig at Af-
L-Il . ·d t ' h dte . ble gJoln som repressaher for- beIs Il' tteraturprl' s. Ik,k,e et b ' deIse at både den store parti-
""er om . e som' en l ! d' bl' vik h dd rk' tenposten 'a! solutt ikke re- avisen i Moskva og Mqskva-
Prag? Det er så grusomt at I losJe, ene .' a' I e l VI- menneske i den hele vide ver- agerer over dette. Men det ,er 

dert tylske kngsfanger en kringkastingen nylig prote-
selv det Schubert beskyldes " D" f l" k den ville ha falt på tanken å naturligvis «uhyggelig», at 
f ben kt bl k imasse. et' ore 19ger no av l d få l'k' S h sterte energisk mot at Sveri-
~r, ~en, e, €l", 'e' ~er,' bølker og forklaringer som slår ,a enne russ~r en s l. prIS c ubert til dette lbemerker: ge kjØpte atomvåpen til sitt 

bade l omf'ang o, g. derta,IJer. f t d . k mh t ut fra saklIge vurdennger. «Her er det ikke snakk om å 
H rf kk 'kk d b d as e russlS' e gruso e er. d kk S h bert o forsvar. Angrepet ble bl::mt 

vo or t,re' es l ee, ø - Det . d f "'b' d Is å 'I ""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I\J\.o'\I\I'\I\I e 'e c u ,men om a t 
lene for retten? er l .. en~e OL In e 'e ogs . forbelle sannheten om Schu- a?-net begru~ne~ med at dec 

grunn trI a understreke at mes nok en gang fOll" de 'sam- bert». VIlle vanskellgg]~re ~n. over-
Naturligvis vet vi tidligere hvor hellige og uskyldige en me ting :l)ordi Adenauer-riket Dette ba liten I enskomst om mnstlllmg av 

NS-foJk at det e,r forskjell på gjør seg nå etterpå, så var det og dets utenlandske venner o d er f r: en o prø- atomprØvenel 
folk. Vi vet ,at vi ble dømt for loger idet dessverre ikke nal- trenger ny propagandavind i ve pa e re era er som na ser- * 

veres om denne sak. Det er I ting og fOl'hold ,som ingen i minnelig i krig at krigsfanger seilene. s,like informasj oner det nor- !{ONG GEOR,G VI 
na:dde noe å si på når en ikke, ikke bli.r beihJandlet etter Haa- M€IIl, det er rkke dette gro- k f 1'k Ir° ',1, l d VILLE HA FRED 

-1'1 d t rt' kink' . b dd o tt l' s e Oll lar, tnsyne aten' e . . var meuJem. av 'e po l IS e ge OIl!V'ensJonen, men Slffi- ve ,rU pa re ÆP elen i en uten å I1oog,ere. Vi er enig i at I .en nyllg utkommen blO-
parti Nasjonal Samling. Vi I pelthen blir bragit avveien stat som kaller seg ,demokra- det er bent frem uhyggelig! grafl av kong GelJrg den VI 
vet at de misshandlinger som' hvis det er f>or brysomt å tisk, Aftenposten finner uhyg- Vi vet som før sagt. na- av England opplyses det at 
falnJt sted i fange,leirene etter I beho,Me dem. Ja, hendte ikke geHg Det er dette at Schu- tu l' . "kk <::! hb' t kongen allerede i 1938 ønsket 
1945 "kk ff f . d . d'l d . N ? b IL d f r 19V1S I e om .... c u er og gli stlraen, mens e,et ti ,og me il orge . ert QiVerllO et ors'Varer seg S har gjort det de be- å skrive et brev til Adolf 
mins~ bagatelle: før den tid I~en borts~ fra disse log i~ke sitter der åndss~øv I s~;rJes for. Det er brotne kar Hitler, som en hilsen «fra en 
ble bLast opp tIl grusomme kngsfangene, ll'tor Sohube!rts I som det andre fengselsvraket . l frontsoldat tl'l en annen" fOl' il ' I a le land, men de har iallfall // 
forbrytel:ser. Vi kjenner t' I eventuelle skyld består i at og tilstår alt det behager de foreløpig sittet nes.ten 14 år om mulig å hindre krigen. 
disse /ettlskomedier," ,hvor det ·1' han~kke V'åget eller v.ille. mot- ihem-er dom~ere å 'spørre.iham fengslet for det. Vi vet hare Han fikk ikk'e lov til det. Da 
ble pillet ut noen fa beskylcl- sette seg en orme fra høyere om. HaIIl vaknet bare til en d l Chamberlal'n gl 'k'" av gJ'orde 

f h Id k S h b at 'e natur igvis begge på ny "" 
ninger i 'beretningene om 'or- " o·, så ne tet o U! ert at snlule forstand en eneste gang, dlf kongen et nytt forsØk, l' det, I er ømt enge ør rettssaken -
hoMene i disse leire, og som I han noensinne hadde miss- og det fant 'både dommeren og begynner. Etter verdenspro- han vj]e ha Lord Hfl.tUifax 
det ikke var full dekning for, ,handlet en fange så brutalt at Aftenposten «U!hyggelig». 
mens det ikke snakkes mere han døde. Og Aftenpos.tens re- Schubert hevder at Sorge pagandaen omkring denne sak som ny premierminister iste-

finnes det naturligvl's m' gOT> denfo'r Wl'ns~'o:n C·hurceill. om de tusenvis av detaljer ferent fråtser i glo,ser når det et,terdet mangeårige feng,sels- .. . '. '~U u 
rett i verden - aller ·m'l·n"t l' (lo-sa" de" ble forhl'I~dret og som var anført i de samme gjelder lå beskrive det opprør opphold var så åndelig for- '" . '" c ,~' 

skrHter, men som en ikke 'Vå- SchubertV'ar i da han for- virret og ute av balanse at Vest-Tyskland - som våger Churchill fikk sin vilje: 6 års 
å frifinne dem. k . E Ød l l e get å ta opp. Derfor må en søkte å verge seg mot be- han ikke lengelr var i stand ng og uropas e egge s , 

undskylde vår skeps,is. skyldningene. «øynene gnist- til å skildre det som virkelig Men hva mening og hensikt er det så i å dØmme disse to __________ IIIII ___ II! 
Er det noen som har for- re,t, stemmen steg i fistel, men fOl1egikk i Sachsenhausen. ,-

søkt å trekke de folk som er selv under opphisseLsen klarte - Hva mener De om denne fengselsvrakene, som har slitt 
f seg gjennom ti år i røde fan-ansvarlige for det som da '0- han å bevare den stramme, uttaleLse, spurte rettsforman-

regikk her i vårt eget Norge, militære holdning». Men, lsett nen Sorge. Det er grunn til å geleire ,og tre år i tyske? Er 
det ihevn en forlanger nå treti de nor'slke konsentrasjons- nå at SdhubeI1t har rett i at notere seg at ihan svarte: -

leire fo'r rett:en? HVla med den han ikke har gjort disIse ting «Spar meg, bare en lege kan ten år etter krigens slutt? Er 
som var ansvarlig for den 8 han tiltales for - og hvem i svare på spørsmålet». det propaganda en trenger? 

Og hvorfor? timer lange appeH på Ilehu, Norrge ve,t noe om det? - Men det var ikke sørgle~ 
som direkte kostet iallfall en er det da så rart at han blir for noen lege som eventuelt Kort sagt: Hva er det som 
mann livet? Var ikke et til- opphisset? ViMe ikke både kUill!de avsIVekke fengselsvra- skal skjules ved den uhygge
svarende fOlrlhold en av tiltale
punktene mot Wilhelm Schu
bert i Sachsenhausen? 

Hv'a med Martha S'tein:sviks 
bok :som ingen våget å prøve 
riktigiheten av ved r,etten, i all 
fall så lenge hun selv levet og 
kunde dokumentere sme an
førsler? Og tiltaleunnlatelsen 
skjedde etter store og grundi
ge undwsøkelser og IQIVie:rvel
elser. 

Nei, det er nok ingen likhet 
for loven. Ikke her og ikke i 
Tyskland. Hvor mange men-

lige aktivitet om nå er blusAftenpostens referent, den..c; kets forklaring. En hadde for-
samlede redaksjon og dens le- modenitIig bruk for den i pro- set opp igjen over !hele Tysk
sere ha reagert litt eks,t'ra- pagandaøyemed. land og som har sendt sine 
ordinært? Ellers støt:tet Sorge Schu- utløpere hit opp til Norge, 

Schubert forteller at han er I bert i hans fOl"klaring om ,at hvor de blomstrer i Morgen
dømt en gang for disse ting han hadde spillet en ubetyde- postens ubeherskede og me
i RusIsland, og at det var blitt Hg rolle i leiren samrnenlik- ningslØse personlige angrep på 
lovet ham at dokumentene i I net med de andre fangevok- tidligere NS-Ifolk. Var det ikke 
dennel'etltssak skulde bli tere, og at han faktisk had- her hølJer nokk med den før
overlevert de tyske myndig- de vært ganske moderat i en ste politiske dom? Trenges det 
heter. Det har ikke skjedd. leir hvor fangene kappedes «påfyll»? Siegfried. 
Sclhu'bert og hans ulykkelige om å angi hverandre etter 
kamerat Sorge, som tilstår alt Schuberts utsagn. 
på lØpende bånd akkurat som Og så opplevde en .de.t for
i MClskV'aprosessene, skal døm- ferdelige at ret,tsformannen i 
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