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Slik praktiseres lov og rett i Norge 
Folk o;: Land .-edecjør for 

m)'ndil:hetenes eiendommeli(l'e 
innsats i Hafskjolds injuries.k •••. ••••••• , ••. , IIIIIIFB li 

mot Mor;:enposten ~;~;;~!l;~~li, •• ;~llill~i[8 
Efter 8 måneder står saken der den startet 

1 ;1/: og k::~e~at~~:~iS ~~g!~~m ~~: pi hvorfor en 

. jf"'.-Øl ikke hØrer mere om den injuriesak Forbundets for-

- -~ mann Anders Hafskjold har reist mot Morgenposten. 
Rettferdighetens vokter, riksadvo

kat Aulie snur ryggen til 

, 

QUO VADIS 
NORVEGlA? 

Betraktninger på 

grunnlovsdagen 

Johan Scharffenberg skrev 
i 1945 en bok som han kalte 

«Quo vadis - Norvegia?» 
I denne boP kommer han 

med et kraftig angrep på 
parlamentarismen. Han for
langer oppløsningsrett og re
ferendum for å rette på de 
verste skavanker. 

Men nå er det gått mange 
år siden boken kom ut, og par
lamentarismens skavanker er 
blitt tydeligere og tydeligere, 
så d~t er spØrsmål om ikke 
forholdene krever en kraft
igel~e revisjon enn refl3l\en
dum og opplØsningsrett. 

Norges Grunnlov hviler på 
maktfordelingsprinsippet. 
Dette prinsipp har parla
mentarismen satt helt til 
side. Slik som det nu er, vel
ger folket bare partiet. Ik~e 
engang den enkelte perso!1 
far de stemmeberettigede 
velge. Nominasjonen av stor
tingskandidatene, blir fore
tatt av partiet. A fjerne en 
mann som er nominert (lar 
seg i praksis ikke gjøre. Det 
som blir igjen av folkets su.
verenitet blir altså å velge 
parti, - intet mer. I 

Det parti som får flest 
stemmer, fax både den ut

Øvende, ,len bevilgende og 
den liY';,,:'.·cnd2 myndighet . 

.og fo;'mann21J j partiet blir 
diktato;'. De, Cl' ;~1itt perso·· 
nal~)1Jlml m<>1lcl'?: parti og stat. 
I Norge har vi dermed fått 
akkurat det samme system 

Forts. side 8. 

En må vel nærmest tro at det er lIafskjold som ikke 
er så hissig på å få frem saken og som trenerer den, 
siden landets justisminister i Norges storting hØyti
delig erklærte at myndighetene fulgte nøye med i 
saken og· vilde sørg'e for at rettferdigheten skjedde 
fyldest. 

Vi var så naive at vi trodde dette gjaldt også når 
det dreiet seg om å beskytte den injurierte, men her 
late.r det til at vi tar feil. Ja, det ser faktisk ut til at 
påtalemyndigheten og dens organer ikke er særlig in

teressert i å fremme saken og at en ikke har noe 
imot at den simpelthen gjir i glemmeboken, mens 
folk flest tror at Hafskjold iike vil h; sak~n' frem. 

La oss da rekapitu
lere det som har 
hendt hittil og over
late til våre lesere å 
bedØmme hva de 
norske myndigheter 
gj Ør for å beskytte 
norske borgere - når 
(;c da hØl'er til «den 
store sorte flokk. 

(Fort3. ,. 6). 
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Gerhardsen og kidnappingen De gode nordmenn 
Knut Hamsun 

lJngdomskriminaliteten 
I PEDRO'S UKER-EVY I VG lmmmentar til de to spioners 
finnes det imellom noen god- planer om å kidnappe stats
biter. Her er en av dem, en minister Gerhardsen: 

Ig 
ODer tales· og skrives så me" om å forlate . landet og slutte 

De gode nordmenn er get om. ungdommens dårlige seg til de norske tropper i 
kommet i kattepine i anled- egenskaper i våre dager -og England eller i Sverige: Krig~.:. 
ning Knut Hamsuns! 100 dette vistnok med rette; advokaten fremholdt i sitt 

forberedende innlegg at der 
ikke kunne legges den rihg
este vekt på det æresord som 
tiltalte - i likhet med de 

årsdag. Mange rare utveier Hva kan så dette komme 
har settt dagens lys i pres- av? Elr ungdommen virkelig 
sen, utveier for å kUlIJme sole opplært til å gi en god dag i 
seg i Hamsuns verdensbe- moralske begreper, og i lover 
rØmmeise uten å bli altfor og bestemmelser? øvrige norske offiserer---,. 
meget blamert på grurn!l: av Ja, var det ikke dette som hadde måttet avgi til tysker
sin holdning til dikteren et- ble så gjevt under! okkupa- ne for å unngå krigsfangen
ter den såkalte frigjØring. En sjonen? Jo mer en kunne skap». 
fru Fearnley hadde to store trodse lover og bestemmelser;, 
artikler i Verdens Gang ny- RedaktØr Peter Hoff kom~ 
lig. Der blanner hun sam- jo mer oppskrytt ble en, for menterer ovenstående sådan: 
me så mye rart at det selv- ikke å tale om drap av po- <d~ .. t æresord har altså ikke 
sagt til slutt går trilI rundt litiske motstandere, da ble lenger noen gyldighet mellom 
for damen. Hun kcmstaterer glorien riktig lysende, og en- fiender eller motstandere. Fra 
at Hamsuns villfarelse skyl- nå idag hedres slike VoldS- nå.av har et.æresord bare for
des alderdomssvekkelse og menn i tale og skrift, og pliktende karakter mellom 
isolasjon. Man får inntrykk kanskje spesielt i kringkast- venner eller allierte. Når et 
av at Hamsun var langt' ingen. Tenk bare på senk.:. norsk æresord er uten betyd
bortimot utilregnelig i krigs- ningen av TinnsjØfergen, du ning overfor tyskerne, så kan 
aOrene·. AItsaO 'ma''''' m'a" l:"kke ta verden for en heltebedrift! l 'u heller ikke et indisk eler jø-
hans «landssvik» alvorlig, I min barndom ble .jeg ofte dIsk æresord forplikte overfor 
med andre ord: sett en strek fortørnet når j eg leste om engelskmennene elI~r et tysk. 
over deo affæren. Men så lar «prestene og de skriftkloke», overfor amerikanerne. 
hun pennen lØpe. Og kom- som var mestre til å gjøre __ _ 
mer tilslutt til Hamsuns si- svart til hvitt og urett. til Det er merkelig å være 
ste bok, skrevet like etter rett. vidne til at· samtidig som man 

Ansvaret 
krigen: På gjengrodde stier. Hvordan er det så. med gjør hva man kan for å bryte 
Her konstaterer fruen med U- «prestene og de skriftltloke» ned alle moralbegreper, så 
ke stor sik.kkernet som i fØr- i våre da.ger? Et de stort an- jamres der over det mora:lske 
ste del av sin artikkel at nerledes idag enn for to tus~ fQr:fall!! Menneskene vil'på 
Hamsun hadde bevart sin en år siden? selvfØlgelig .er dØd og liv hØste det motsatte 
ånd like frisk og spmdlende der stor forskjell på dem av hva de selv sar. Man tror 

1'Orta. frø lfcU 7 

Welles-planen: 
Tyskland delt i tre stater. 

SoVjetunionens og Den frie 
idemokratiska repubUk.'ks re~ 
gJeringer har "ft>r kott tid si-

. den i fellesskap utgitt en do
kumentsamling: Sannheten 
om Vestmaktenes politikk i 
det tyske spØrsmål - som 
utfØrlig beskj eftiger seg med 
den engelsk-amerikanske po
litikk overfor Tyskland - fØr 
og nå. Der erIndres det om 
at den fØrste konkrete plan 
om Tysklands deling allerede 
ble fremsatt i begynnelsen av 
krigen. 

pianen som er kjent under 
navnet We Il e sop l ane n -
etter den amerikanske under
statssekretær Sumner Welles, 
ble nedsatt av det av Roose
velt i januar 1942 nedsatte 
«rådgivende utvalg ~or etter
krigsproblemer» . 

Etter denne plan skulle 
TySkland oppdeles i tre selv
stendige stater: en syd. ty s k 
stat bestående av Bayern, 
Wurtemberg, Baden, Hessen
Darmstadt, Rheinland og Sar, 
- en ve s tty s k stat bestå
ende av Ober-Hessen, Thiir
ingen, Westfalen, Hannover, 
Oldenburg og Hamburg, - og 
en øst t y s k stat bestående 
av Preussen (med unntakelse 
av østpreussen), Mecklenburg 
og Sachsen. 
Under forhandlingene i Was· 

hington i mars 1943 ble Eden 
og Roosevelt i prinsippet eni
ge om Tysklands deling. 

Forskjellig behandling av 
de tyske stater. 

Uilder forhandlingene i 
Moskva, oktober 1943, under-

2 F'OQ{ OG LAND 

streket den senere utenriks- som noensinne tilfom.. fdag, men det var det også fullt og fast at det lar seg 
minister Cordell Hull at den Det er mange som med dengang: gjøre å skape en ny og bedre 
amerikanske president var s?enning imØteser det ende- Våre dagers «skriftkloke» verden og bygge opp en bed
innforstått med planene om l1ge resultat aV alle krum: må vel VæTe våre Jurister, og re moral vedåb,ryte, ned det 
en oppdeling;,a.'V\,-~~. 1 spring ..... :Qgp.~~ lev~tjtJ;ft'ftfr~ew.~·_r~~ 's'tlHl:~tt'fflt"'ePi'.:be1i6fd'a~>mo-
flere stater, kanskje med vis- august får se. Jeg har et avisreferat foran ralske verdier» . 
se ting felles som jernbaner, Leo. meg fra 6-11947, og der heter Og prestene hvordan er så 
toll etc., og på Teheranlconfer" ~~ det som fØlger: de? 
ansen i november 1943 fore- «I krigsrettsaken mot kap- HØr bare hva presten Con-
slo Hull på sin regjering!} og noen småområder)', og en tein HaugIf var det særIig ett rad Bonnevie-SVendsen uttal
vegne å oppdele Tyskland i nor d t Y s k stat (resten av moment som nØdvendigvis må te i et foredrag på olsokstev
fØlgende stater: Preussen, Preussen, Sachsen og Thurin- få konsekvenser fol" fremtid- ne i TrØgstad sommeren 1945: 
Hannover, Sachsen, Bayern gen og ennå noen områder). en, nemlig den nye tOlkning «Vi måtte for en tid sette 
og Hessen. Churchill under- Etter Morgenthauplanen skul- av betydningen av norske of- moralen tilside og opptre me
støttet prinsipielt planen, og le det som ble tilbake i de' to fiserers æresord. re eller mindre som bandit-
i sine erindringer (Den a~- stater omdannes til et land- Hovedanklagen mot kaptein '. ter». 
nen verdenskrig) uttaler han bruksland eller - som det Haugli gikk ut på at han ik- Kan en så undre seg over 
om det: uttryktes - tilpotetesmarker. ke hadde etterkommet ordre ungdommens oppfØrsel? 

«Så ville jeg utskille Sach- Når selv presten vel må 
sen, Bayern, PfaIz, Baden og Formålet med planene om ~~'V\#'V""\'" håpe å høste det motsatte av 
Wurtemberg fra riket. Mens Tysklands oppdeling. seg å være tilstrekkelige». det han sår, kan man neppe 
jeg ville behandle Preussen Om formålet med de en- Til tross for dette forSØkte bebreide ungdommen. De har 
strengt, ville jeg gå skånsom, gelsk-amerikanske planer om vestmaktene så sent som un- i sannhet hatt gode 
mere fram mot den annen en oppdeling av Tyskland, der forhandlingene i Pots· læremestre! 
gruppe. Den ville jeg helst heter det i den førstnevnte dam i juli-august 1945 å Johan Raastad. 
sammenslutte i et forbund, dokumentsamling: Det er ik- fremme forslag om Tysklands 
som jeg ville kalle Donau- ke vanskelig å se at den an- deling. Også disse forsøk 
forbundet». glo-amerikanske avtale om strandet på Sovjetunionens Arkitekt 
Tyskland skulle gjøres delingen og «agrariseringen» avvisning. HUSTAD til en potetesmark. av Tyskland tok sikte på - hvil- Man enedes da om Pots-

Høsten 1944 påla Roosevelt ket var fullstendig i overens- damavtalene om Ty,sklands BÆRUMSV. 5, ø. ULLERN 
en særlig «regjeringskomite stemmeise med vestmaktenes framtid. Telefon 556129 - Oslo 

for Tyskland» utarbeidelsen av linje - å svekke Tyskland 
de videre planer for etter- som konkurrent, å frata det 
krigstidens Tyskland. Denne muligheten for å føre en selv
komites al"beide result3rte i stendig utenrikspolitikk og 
den såkalte Morgenthauplan samtidig forhindre en virkelig 
(kalt så etter den amerikan- demokratisk utvikling i lan
ske minister Morgenthau), det. 
som gikk ut på å utskille saar- Disse forsøk strandet imid
området og hele territoriet lertid på Sovjetunionens mot
mellom Moselog Rhinen fra stand, sier «Friheten». 
Tyskland og gi det til Frank- I mars 1945 tilkj~nne
rike. Ruhrområdet skulle stil- ga Sovjetunionen overfor 
les under internasjonal kon- England at den kun betrak.tet 
troll, og resten av Tyskland slike planer «som mUlige per
skulle deles i en syd ty s k spektiver for utØvelse av et 
(Bayern, Wurtenberg, Baden trykk mot, Tyskland for å 

LØRDAG 38. MAI 1959 
sikre seg mot TySkland, hvis 
andre midler ikke skulle vise 

Ekstraordinær generalforsamling 
Aksjonærene i Sambands- ralforsamling torsdag den 11. 
trykkeriet AlS innkalles her- juni 1959 kl. 12 på Forbunds
ved til ekstraordinær gene- kontoret, Kierschowsgt. 5. 

Til behandling foreLigger: 
1. Ny, annengangs avstem ning over forslaget om av

vikling og oppløsning av Sambandstrykkeriet AlS og 
den fordeling av midlene, som ble vedtatt den 30/4 d.å. 

2. Va~g av avviklingsstyre. 

Aksjonærer som ikke kan I et av styrets medlemmer. En 
møte bes sende fullmakt til! henviser forØvrigt til samti
kjente som kan møte eller til dig skriftlig innkallelse. 

Styret. 
----------------------------------------~ 
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"_ .. ___ FOLK OG LAND ___ ' ... Folk og Land 
". UJ\VJlENGIG UlCEAWH, ., 

Kampea "ed· Midtskocen 
o;: kaptein Spillers raid 

Ro e,d,a k t. r·e r : 

000 MELSOM. usvarlig 
ALEXANDER LANGE 

L sommertiden Denne kamp ble aven lInder raidet er uHØrligere og 

Som vanlig vil Folk .og Land l.. ______________________ lIIIIIIIrIIIlIIII lkke komme hver uke i som-

land'\{.major som vendte til- mere korrekt skildret i «Nor..,. 
bake fra London i 1945 i et ges krig». Ved Espa tok den 
intervju med Aftenposten tyske' kolonne til fange omkr. 
presentert som avgjØrende 100 mann av Opland drag.on
for verdenskrigen. Den had- regiment, på vei nordover fra 
de forsinket angrepet på Gardermoen, dernest en 
Maginotlinjen, mente han. hjulryttereskadron av Akers
Slikt tøv finner man natur- hus dragonregiment med 
ligvis ikke i Den krigshisto- folk og våpen fordelt på for
riske avdelings beretning skjellige biler. Ved Minne
«Norges krig», hvor det om sund tok kolonnen til fange 
kampen bare er anfØrt at sjefen for et gardekompani, 
den varte i et par timer og uten kamp med kompaniet 
var meget hard. Allerede som «kom seg unnav». Ved 
dette er forØvrig noe av et:! Piro stØtte tyskerne på kom
overdrivelse etter tapene å paniet Simonsen, som var 
dØmme. Om disse vet man varslet og gått i stilling, men 
med bestemthet bare ~. lot seg avvepne. Norske offi
kaptein Spiller ble døde1i~ serer i fangekolonnen hørte 
såret, og at det på norsk side ingen skytning ved anlednin
var 2 sårede. gen. I «Norges krig» står 

J majoritetsdemokratiet ,Norge 

Det er faktisk som å hØre et ekko av. "det h,jemlige Dag-
bladet når den røde tyrann Tito gir uttrykk for sitt besyn-
,derlige demokratiske sinnelag,. Når de jugOSlaviske studenter 
demonstrerer ,i protest ,mot ,den 'rØde undertrykkelse, så 

erklærer Tito,at«vi vil ikke tillate at minoriteter opptrer på 
en slik måte . .Jugoslavia er et demokrati for majoriteten av 
folket, ikke for minoriteten., og de makthavende som styrer 

i kraft .av politi og ,en ensrettet presse. representerer na
turligvis alltid «fOlkemeningen» og «majoriteten». Het er 
derfor disse såkalte demokratiske styrere alltid så iherdig 
motsetter seg folkeavstemninger og rettferdige valgord-

ninger. 

Benneform for demokra,ti har vært praktisert så lenge i 
Norges land nå, at det faktisk ikke er mange som reagerer 
lenger mot dette grove missbruk av selve det demokratiske 
prinsipp, og dets lyserØde opphavsmenn tror visst virkelig 
at dette majoritetsdiktatur, som med urette kalles demo-
krati, er det eneste sanne og Gud velbehagelige. 

Dette blad representerer reaksjonen mot et slikt forsum-
pet demokrati. Vi representerer også en undertrykket mi
noritet som ingen plass og ingen rettigheter har i dagens 
norske demokrati av Titos type, det som bare er «for ma
joriteten av folket». Vi er blitt slept gjennom fengsler, og 

mertiden. Bladet utkommer 
med ialt 40 numre pr. år, og 
da det som bekjent er 52 
uker i året blir det endel uker 
uten avis. Av praktiske grun
ner er disse sløyfe de numre 
fortrinsvis lagt til sommer
tiden. Og vi må ta fatt all
rede fra næste nummer av, 
hvis vi skal komme i nor~l 
gjenge igjen når hØsten kom· 
mer. Næste nummer av bladet 
kommer da 13. juni og nr, 
21 kommer 27. juni. I juli 
måned, den store feriemåned, 
kommer det bare ett nummer 
av Folk og Land, nemlig 11. 
juli. Næstenummer deretter 
kommer 1. august, så 15. au
gust og endelig 29. august. 
Men så kommer bladet som 
vanlig igj en hver uke. 

Vi minner ellers om at vi 
nå gj erne vil ha bladpengene 
for 2. halvår. Det er alltid 
ebbe iikassen på denne års
tid fordi vi ikke har noen 
driftskapital å flyte på, og 
vi ber alle våre kj ære venner 
og lesere om å ordne blad
pengene så snart som mulig. 
Noen kroner ekstra vil SOll}. 

vanlig være uhyre kjærkom~ 
ment. 

Det er selvfølgelig grunn imidlertid anfØrt at det ble 
til å være tilfreds med at skutt. 
kongen og regjeringen ved Det er forståelig at man 
Skytes koIens innsats unngik,k gjerne vil se begivenhetene, i 
å bli «kidnappet» på Elve- et for norsk patriotisme til
rum, selv om det er adskillig talende lys, men man bør 
å si på deres senere virke J unngå skryt på svake pre
London. Men det kan være misser. Sverre Hartmann 
grunn til å revidere litt de har i sin bok «Spillet om 
overdrevne rykteversjoner om Norge» anfØrt at kaptein 
det såkalte Slag ved Midtsko_ Spiller ble skutt under bær
gen. ing aven ammunisjonskasse 

Ifølge Oliver MØystad som frem til frontlinjen, noe som 
hadde kommandoen over vel er ment å skulle vise at 
den lille fremskutte avdelin_g han falt under kamp. Dette 
som tyskerne stanset opp var altså ikke tilfelle.. Det 
for, var hendelsesforløpet skulle f,orØvrig være alminne~ 
følgende: lig kjent at leqende offiserer 

plaget, og vi er blitt kastet for den pØbel 'som alltid er et Den tyske buss-kolonne ikke opptrer som bærere av 
lige hensyn krevet å få klar- stanset foran stillingen. Kap;- ammunisjon under kamp. ~-

kOllsentrasjonsleire, gjennom parodier pårettsforhandIinger, 
gjennom boykott og forfølgelse, vi er blitt misshandlet og 

slikt falsk demokratis beste støtter. Våre krav og våre syns- lagt om beskyldningene var tein' Spilier kom ut og gikk lerminst i kasser. Sv. Hart-
punkter er blitt systematiske og avtalemessig tiet ned. Hver riktige. Riksadvokat, stats- fremorver mot troppen under mann er orientert om det 
eneste lurv og larv i dette land har hatt uhindret adgang d' ka t, i,.lkJ·,e,nneg' ivelse av. a,t han, faktiske fm'hold. Det vil væ~e a vo t og, politi er påd,en 

~"~--~CI.:!:~a:~::~~je~:,~~:~!::~b~~U!:aOS:;:!i::: annen side skjønt' e~i~~o ~~ '~~~~;I~Sr~~~~d~ p!~: ':~~~S::!SSi~h:~f~~ de~: 
at alm ene hensyn i k k e kre- lamentærflagg erindres ikke. rettet i en eventuell ny ut

talerstol. Vi har i sannhet fått erfare at her er det intet ver noen medvirkning fra på- utenat «ild» var komman'-' gave av boken. 
demokrati for minoriteter - like litt som i det rØde Jugo- talemyndighetens side til slik dert, skjØt en nervØs soldat, Beretningen om Spillers 
slavia. klarleggeIse. og andre fulgte eksemplet. raid og trefningen ved Midt-

Vi forteller på annet sted i dagens avis om hvorledes de Kaptein Spiller falt, de tyske skogen er en av de mange Er så justisministeren for- l' 
norske myndigheter er tidligere NS-folk behjelpelig med å soldater stormet ut av bus- som greIt belyser det mi ltæ-

nøyc+ m?d det res:I:~at som sene under ropet «Mord», re og mentale forsvarsbered-
komme bakvaskere tillivs. Vi forteller om den rolle politiet intet resultat er? E,r han lyk- hv.orpå de norske soldater skap som vårt styre hadde 
h:lr spilt i disse hØydemokratiske revestreker. t f . '1 1940 kelig over å ha et så dyktig tok flukten. MØYstad ble ansvare or l aprl . 

Men Kriminalpolitiet nøyer seg ikke med det. Med viten- og et så kommunikeskrive- plutselig alene og måtte også J. V. 
de og vilje - for det kan vel ikke være av ren og skJ'ær forsvinde i en fart. kyndig politi? Og hvorledes D ts he H d I k 
tåpelighet? _ blander det kortene slik at folk blir fØrt bak Umiddelbart etter ble det eu C an es ammer 

vil han oppfylde sitt løfte om åpnet ild fra de norske, ba- b, Norwegen lyset. Politiet vet bedre enn noen annen at 'de 3-4 uskyldige å klarlegge saken for offent- kenforværende stillinger med 
mennesker som gikk til politianmeldelse av Morgenposten for ligheten hvis anmelderne ik- mitraljøser .og maskingevæ
grove injurier ikke har hatt den aller ringeste befatning med ke skulde ha de nØdvendige rer, bl. a. med sporlysammu
de valutaforhold Sivilpolitiet har gransket og som det for- midler til å gjøre det ved pri- rusJon. Lyspatronene an
øvrig fant ikke var verdt noen slags reaksjOR fra politiets o. •• ? tendte uthusbygningene på 
side. Likevel våger dette politi, etter å' ha sittet på halen i vat sØksmal mot InJurIanten. den, I?-ærliggende gård. Ty-

Medlemsfortegnelse 
IngeniØr Johan Bugge, Notodden. 
AlS Buskerud Papirfabrikk, 

iPostboks 925, Oslo. 
AlS Butikkutstyr, Ladene:inrich-

Naturligvis får vi prØve å I skerne reddet med livsfare tungen, Drammen. 
8 måneder fOt' cl la beskyldningene synke godt ned i ,folk, å hjelpe landets justisminister besetningen fra å brenne S. D. Cappelen, Ulefoss Jern
sende ut et kommunike med en masSe snikk-snakk om disse i en slik pinlig stund, da han' inne, hvorpå de vendte tilba- vaerk, Eissengiesserei u. Siige-
valutaforhold som absolutt ikke vedrører anmelderne. Når bl' f o dt . ke sydover, medbringende werk, Ulefoss. 

Jr orra av sIne egne d ," d k t· 
det så konkluderes med . at riksadvokaten har henlagt an- ensare e ap em. Gunnar Carelius, Textilagenturer., 

myndigheter, og dermed og- Tak,tis' k set··t vI'lle det l'de- T t 13 OsI 
meIdeIsene, så må naturligvis enhver leser tro at Morgen- orge , o. så vise Aftenposten at dets elJe forlØp selvsagt vært å la C,arlings Magasin, Herrenkonfek-
posten altsa har hatt dekning for sine beskyldninger. Er overskrift over politiets kom- buss-ko1onnen kjØre helt tion, Storgt. 18, Oslo. 
det det-som er hensikten? Det som kommunikeet søker å munike, «søksmålet mot Mor- . inn !foran hovedstillingen på AlS Christensen & Co., Fisch-
skjule er naturligvis akkurat det motsatte, nemlig at Krim. i·· , t hIt 'kk 'effektiv skuddistanse for export, BodØ. genpos en en a.g», 1 e er ' 
l,lalpolitiet - - kanskje til ~in intense skuffelse? - ikKe har 'kt. Ikk tt . stillingens våpen, med samti- IngeniØr Birger Christensen, Ma-

rI 19. e re ere enn VI dl'g k d 'ld o • 

funnet noe som helst som kan støtte injuriantens beskyld· k ' d t t It ,overras en e l apnmg. schinen, Heizun.gsanlagen, 
" I an se, er e som e,ven ue Nervøsiteten hos uskolerte Urtegt. H, Oslo. 

muger mot anmelderne. I er henlagt bare den siste soldater kan selv under Carl D. Christensen, Im- u. Ex-
I utpreget bengalsk belysning kommer denne politic-,ts h l k t d' h t . frectsøvelser være sjenerende, port, Klingenberggt. 7, Oslo, 

" o. ,. a vmas e av ans en 19 eli 
eIeudommehgc ('llptreden nar en ermdrer at dets hoye over- h.Vis det ikk, e. på forhånd er Ivar Christensen, Agenturen, majoritetsdemokratiet Norge. 
ordnede, landets justisminister, overfor Stortinget hØY tide- gItt uttrykkellg advarsel. ,Versicherungen, postboks 60, 
Hg erklærte at han nøye fulgte etterforskningen i forbindelse pef videre hendelsesforløp Trondheim. Abonner på «Folk og land» 
med de nevnte politianmeldelser, idet han mente at offent- LØRDAG 30. HAI 1959 FOLK OG J:.f.NR'D 3 
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BAK KULISSENE: 

Den franske litrid om panserdi~isjonene 
Kommunistisk spionrede 

Free Europa • 
I Radio 

til å bli gal over å se hvilke gjen
nomsnittshoder, hvilke flate mid-
delmådigheter som bestemmer Olga von Barenyi gir rystende avsløringer om det un-
over et vidtrekkende forslag?! derjordiske arbeid se m truer hele Vestens sikkerhet 

Elå ringer utlV,a.lgets president 
med klokken, alle tar plass og 
møtet begynner. Dog hvisker den 
deputerte Albert Forcinal ennu 
hurtig til sin 'sidemann Ikon 
Courson: «Si meg, hvorfor er det 
Rc:yr,aud så mye om å gjø,re å 
få motorisert armeen? Har han 
når alt kommer til alt interesser 
i en fabrikk f'Or stridsvogner?» 

«Det kan jeg ikke si sikkert», 
hvi,sker sidemannen tilbake, «me-n 
det er ikke umulig, ja til og med 
sannsynlig! » 

Den private amerikanske sender ; fMiinchen må komme • 
under betryggende kontroll 

Vi har tidligere i en artikkel av Olga von Barenyi 
omtalt den kommunistiske spionasjevirksomhet på 
denne side av jernte ppeto Det ble blant annet 
fortalt om hvorledes mange av «avhopperne» i 
virkelighe,ten er bolsjevikagentero I en artikkel i 
det tyske tidsskrift "5<Deutscher Aufbruch» forteller 

-forfatterinnen om «kommunistiske spioner i Radio 
Free Europa». Vi gjen gir med forfatterinnens til .. 
lateise den interessante artikkel nedenfor: 

Drømmen endelig opp/yldt: Reyn aud er blitt 
(5. april 1940) og hilser på kommandanten Paris 

F1orhair,dlingene har aUerede 
vart over to timer. Paul Rey- Enhver tysker er ,en fØdt i av NSDAP, og at de altså ifØI-
naud sitter der med lukkede morder og forbryter. Denne ge senderen Free Europas 
øyne. Han orker ikke lenger å dom over tyskerne ble uttalt mening er fØdte mordere 00' 
se på «disse idiotiske tykkhoder» på tysk jord, flØY gjennom forbrytere. '" 
(slik kaller han sine kolleger pri- eteren over hele verden og Hverken England eller øst-Et forkastet forslag 

15. mars 1935. Paul Reynaud ne som de nye divisjoner skal vatl. Det kyniske smil som han det fantes ikke i hele Bun- errike, og heller ikke Tyrkia 
er ikke medlem av det franske forsynes med, bare kan føres av ellers alltid bærer til skue er desrepublikk:en en eneste sak- og Portugal vilde ha denne 
deputerkammers bærutvalg, som yrkessoldater på grunn av det ikk!e å ise lenger. Han synes det fØrer som trakk tsjekkeren sender tiltross for at den er 
består av 32 medlemmer, men til kompliserte maskineri. Det vilde er fryktelig å hØre på disse tå- Antonin Hrebik, ,en promi- utstyrt med fantastiske pen
dagens møte er han innbudt, for jo for eksempel være uteI:'kelig pelige motargumenter som blir nent medarbeider i den be- gemidler. I disse land er pen
det skal forhar.dles om." hans at en lokomotivfØrer skulde skif- anfØrt mot hans iovforslag om ryktede private amelikanske ger øyensynlig ikke alt. I 
forslag, og delt er skikken at tes ut hvert annet år. Soldatene opprettelse av nye og tallrike sender Free Europa til ansvar Bundesrepublikken ser det 
forslagsstUleren selv får lanled- må vokse helt sammen med sine panserdivisjoner, men han må for fornærmelser mot det derimot ut til at man isteden
ning til å møte frem f'or å ut- maskiner. hØre på, ja han må til og med tyske folk. Da en av direk,- for «Deutschland, Deutsch
tale seg om forslaget for de sak- Paul Reynaud forstår at stem- merke seg hva de enkelte sie"r tørene for denne sender, som land liber alles» kunde synge 
kyndige. Utvalget består av re- ningen i mØtesalen ikke er vel- for å kunne svare i tur og orden befinner seg i en palassaktig «Geschaft, Geschaft liber 
presentanter for de forskjellige villig overfor hans forslag. Men når utvalgets formann herr Se- bygning i MUnchen, ble gjort alles». 
partier i kamret i forhold til de- har- lar seg ikke merke med sin na,c gir ham ordet. Så behersker oppmerksom på denne for- En yndet vits blandt de 
res styrke, og dets avgjØrelser er skuffelse. Som alltid har han et han seg, ,sitter der ubev:egelig nærmeIse, erklærte han hare «antikomnlUnistiske» emi
meget viktige. De,t som blir av- kynisk smil cm leppene, han slik at i.r'gen 'slkal merke det med en spottende latter at granter i senderen Free Eu, 
slått har ingen sjanse til å kom- pludrer elskverdig med de depu- ringeste tegn på utålmodighet. det dreiet seg om en liten feil ropa er at den mann i Bonn 
me frem for parlamentet. Riktig- terte. Møtet har ennu ikke be-Men han lUkker øynene for å fra herr~ebiks side, idet som eventuelt leser denne 
nok kan: en minister, når ut.valget gynt og man kan oppføre seg kunne holde ut. setningene skuldeha lydt: scnders man-u'Skripter er 
avviser et forslag som han me- tvanglø,".t. Hvorfor er medlemmene av I «Enhver nazi er en fØdt mor- blind, mens hans kollega som 
neI' er riktig, t'ringe saken inn «Min kjære herr Reynaud»,-hærutvalget så mot Reynauds der og forbryter». Det er in- hØrer på lydbåndene frasen
for parlamentet _ men det gjør sier utvalgets formann til ham: forslag? De ansvarlige militære gen dyp hemmelighet at også deren er dØv. KanSkje finnes 
han bare unntagelsesvis, for av- «De vil få el". vanskælig oppgarve, myndigheter har uttalt seg l noen av ministrene i Bundes- det dØve og blinde også andre 
stemnirgen i ut\\'2,lget ,svarer jo for de militære fagfolk er alle skarpt mot det. De er riktignok republikken var medlemmer {Forts. s. 8J o 

til den som vil bli i kamret, for- sammen mot Deres forslag!» på ingen måte mot opprettelse 
di utvalget er besatt overens- «Min· kjære herr Sena,c», svar- av nye panserdivisjoner, men at 
stemmer.de med styrkeforhuldOet i er Paul Reynaud smilende, til- alt plutselig Iskal avhenge av dis
kamret. Han vil bare kassere inn kcss for at han koker av ra.s:eri se panservognene til herr Rey
en slik cffentlig avvisning hvis innvendig, «fagfolk er alltid «mot naud og oberst de 0i1ulle det 
han er besluttet på å tre tilba,ke. noe»!» finner de noe overdrevent. Mar. 

. Utvalget holdel' til i en av de Ingen kan se på ham at han skal bygge panservogner, men 
tallrike sidcbygni'o~er til depu- er opphisset, for han har alltid man skal også bygge fly, alt litt 
tertkamret. Rommet selv ligner et mesterlig tak på seg selv. Det etter litt, og etterhvert vil da, alt 
med sine nøkterne grå vegger, dreier seg jo her for ham ikke bli komplett. Men dette får en 
sine høye vinduer og de opp- bare om panservognene. Hvis overlate til fagfon' og ikke slike 
hengte karter et klasseværelse i forslaget går gjennom skal han utenforstående isom bare lager 
en skole, og her blir det nå den- tre frem som armeens reformator rot av alt! Men de deputert 
ne ettermiddag truffet en av- og på den måte endelig komme merker seg med tilfredshet ge
gjørelsecm Paul Reynauds 10v_llenge~ frem selv. Men er det ikke neralenes dom., at de militære ik-
forslag. Idag vet vi at det også ke helt aksepterer forslaget. For 
ble stemt over Frar;krikes skjebne. disse herr Reynauds panserdivi-

Lovhrslagf!\ ,som Paul RJey- sjoner koster jo nye og atter nye 
naud har ladt utarbeide av oberst millioner - det betyr nye skat-
de Gaulle, tar sikte på en endring ter og hvilket pa,rti kan tillate 
i den bestående lov om hær- seg iår, da det til og med er ny-
ens organisasjon fra årene 1927 valg, å gå med på slike nye store 
og 1928, slik a't det dannes spe- utgifter? Det vilde jo bety å gi 
sielle tropper bestående av 11 motstanderne de mest slåer-de 

argumenter! Sekshundre milli-o 
ener francs bare til personalom
kostninger, og hvor mange milli
oner til selve panservognene?! 
Nei, slikt kan en deputert bare 
by sine velgere når han er like-

divisjoner med tilhøreEde reserv
er og trenn. Bare en femtedel av 
mannsk.?ps"tyrken skal bestå av 
innfødte fra Nord-Afrika eller 
andre farget3 og videre skai 
troppene settes sammen bare av 
yrkesS'8ldater som har hvervet seg 
for lang tid. Bak dette står de 
Gaullesoppfa,tnllig, som han har 
hentet fra generaloberst von <"-cncrat W eygand b:esiktiger en 

Seeckt.3 skrifter, at panservogne- engelsk panservogn 
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glad med å bli gjenvalgt. I 
Nå kommer' referenter. som 

skal kritisere lovforslaget til slut
ningen av sine anfø,rsler. «Herr 
Paul Reynauds forslag om å stille 

I til forføyning for ms tropper som 
(FortlIS. s. e,> o 
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Hitlers siste ord Ansvaret for ver-

Martin Bormann 

Ellers forteller Aftenpostens 
lmrrespondent ved navn Hei
mar, at denne den tyske ung
doms «uvitenhet» har vakt 
stor forferdelse i Tyskland. 
Det er kanskje tiillatt å spØr
re hos 'hvem har det vakt 

fOJ!ferdelse? Det kan vel nep
pe være i de tyske hj em som 
selv påståes å ha gitt barna 
'disse lærdommer. Er det da 
hos Aftenpostens og Dagbla
dets Tysklands-korresponden
ter? Eller er det hos de li
sensierte fremmedord som 
idag bestemmer hva som skal 
lanseres utad som «tysk 
folkemening» ? 

Når Sunday Express, et 
blad med verdens største opp
lag, gjengir Hitlers siste ord 
slik han dikterte dem til 
Martin Bormann, på frem
tredende plass, med en flom 
a v bilder, og når det kaller 
dem for krigens mest sensa
sjonelle dokument (<<The most 
sensational document to co
me out of the war»), så skj er 
dette ikke i den hensikt å 
fortsette sj ikanen mot en 
fallen fiende. Det retter rik
tignok en skarp kritikk mot 
Hitler på visse punkter, men 
på den annen side innrøm
mer bladet åpent Hitlers ev-
ne til trolldomsaktig tref

fende profetier. 

Et selvmotsigende 
forbund 

Hitler: Efter en gigantisk 
holmgang i 54 måneder -
på begge sider utkjempet 
med et eksempellØst raseri 
står det tyske folk nu en
somt overfor en sammen
slutning som har svoret dets 
ødeleggelse. -- Krigen raser 
overalt ved våre grenser. Den 
kommer stadig nærmere. Vå
re fiender samler alle sine 

krefter til den endelige storm. 
Deres mål er ikke bare å slå 
oss på slagmarkene, men å 
knuse og tilintetgjøre oss. 
Deres mår er å ødelegge vårt 
Reich, å feie vår ideologi fra 
jordens overflate for å slave
binde det tyske folk som en 

Elever hentet fra de øverste folkeskoleklasser, fra dk· · d 
lmiddelsko&en, gymnasiet 'og fra yrkesskoler svarte ens rIsen I ag 
forleden i den vesttyske kringkasting på spørsmål som 
skulde belyse: Hva vet skoleungdommen om Hitler 
og hans regime,? Aftenpostens Bonn-korrespondent 

finner det deprimerende at ungdommen ikke visste 
så meget om Hitler, men at den tvertimot fremhevet 
det positive ved hans virksomhet. Hitler gjorde mere 

«Friheten» klarlegger vestmaktenes 
for ødeleggelsen av Europa 

ansvar 

godt enn vondt, svarte den ungdom som i femten år Og bekrefter hva VI før har pekt på gang på gang 
er foret med en ensrettet presses angrep på nasjonal. 
sosialismens rike. Han bygget autobaner, han straf
fet de drosjemordere som idag er en pest og redsel på 
de tyske autostradaer, han organiserte billige ferie

reiser for arbeiderne o.s.v Korrespondenten forsØker 
å finne en forklaring på dette i at foreldrene ikke 
har fortalt sine barn det samme som den ensrettede 

presse, og i at heller ikke de tyske skolelærere har 
vært så flinke til å fortelle elevene det nasjonalsosia

lismens fiender har hatt å berette om Hitler 
norske skolelærere av typen rektor Midgaard. 

nådd den siste times siste 
kvarter. (Disse ord angis å 
være diktert i Berlin 4.-6. fe
bruar 1945). Situasj onen er 
alvorlig, meget alvorlig. Det 
ser ut som den er desperat. 
Vi kan meget lett komme til 
å gi efter for utmattelse. Vi 
kan komme til å gi opp det 
hele i en slik grad at vi blir 
blinde for våre fienders sva
ke punkter. Men slike Ømme 
punkter har de ikke desto
mindre. 

Vi stå overfor et selvmot-
sigende forbund, holdt sam
men av hat og jalousi og se
menterta'v ·den panikk som 
nasjonalsosialismen fyller 
denne semitt-befengte for
samling av narrer med .... 
Ansikt til ansikt med dette 
formlØse uhyre er det vår 
eneste sjanse å stole på oss 
selv og på oss selv alene, for 
således å bekjempe denne 
heterogene pøbel med et 
nasjonalt homogent vesen, 
oppflammet av et mot, som 
ingen ulykke vil være i stand 
til å ryste. Et folk som gjør 
motstand som det tyske folk 
gjør det i denne stund ~ kan 
aldri bli oppslukt av hekse
kjelen. Det vil tvertimot 
komme lut av smeltedigelen 
med en sjel som er sterkere 
og mer uforferdet enn noen-

sinne. Uansett den motgang 
vi måtte komme til å gjen
nomgå i dagene flom kom
mer, så vil det tyske folk 
finne ny styrke i den. 

Hva der enn skjer i dag -
vil landet leve videre og kom
me til å oppleve en strålende 
fremtid ..... . 

Churchill førte England 
til selvmord 
Churchill synes å se på seg 

selv som en Pitt nr. 2. Hvil
ket forfengelig håp! I 1793 
var Pitt 34 år. Churcplll er 
uheldigvis en gammel mann, 
og ikke istand til mer nu, 
enn å utføre ordrene til den 
gale Roosevelt .... Tenk et 
Øyeblikk tilbake på forholdene 
på Pitts tid. ,Fra Englands 
synspunkt var han helt i sin 
rett da han avslo å drive 
noen tuskhandel med Napole
on. Ved å holde oppe en be
stemt holdning under umu
lige forhold, bevarte Pitt sitt 
land, slik at det kunde spille 
den rolle, som siden efter 
viste seg å bli dets lodd i det 
19. århundrede. Det var en 
politikk som siktet på å be
vare hans lands eksistens .. 

Churchill har ved å avslå 
Forts. !J. 7. 

I all ståheien omkring forhandlingene mellom de 
halvstore og de store i forbindelse med Tysklands
spørsmålet er det naturligvis også andre sider av 
spørsmålet enn de som serveres for det tålmodige og 
enfoldige avisles2nde publikum rundt i vestens land 
som fortjener oppmerksomhet. For også her skjules 
selvsagt sannheten, eller tulles inn i en slik flom a v 
talemåter at ingen oppdager den. 

Det fremstilles idag slik at det er de onde, bolsje
viker som er skyld i TySklands deling og den krigs
fare· som er følgen av denne katastrofale dumhet. I 

virkeligheten er det slik at vestmaktenes. Tysklands

politikk helt til for noen år siden var diktert av hat 
og hevnl3'st og av det britiske Ønske om en gang for 
alle å gøre det av med en farlig og ubehagelig kon
kurr~nt på verdensmarkedene. Det var faktisk ikke 
Sovjet som i fØrste rekke viIde dele, opp Tyskland -
Stalin hadde andre planer, selv om han naturligvis 
ikke di.rekte motsatte seg denne dumhet, som til syv
ende og sist bare vilde gagne hans eget land og kom

munismen. 

Yi har gang pa gang frem- I det v i beretter om disse ting, 
holdt her at det var vestmakt- det er jo sannhetens lodd 
ene som på dØd og liv vilde overalt. La oss da gi ordet 
ha Tyskland tilintetgjort og til vår kollega «Friheten» som 
knust, noe som naturlig- med sovjet-aktstykker som 
vis ikke møtte den aller vold- grunnlag i en artikkel av Hel
somste motstand hos e,taun.1 ge Larsen kommer.i detaljer 
på dette punkt. Men det er inn på det som er bakgrun-
vel mange som ikke tror på Forts. i:i. 7. 

straff for dets lojalitet mot I Hitler tar imot Chamberlain på Obersalzberg. Til venstre 

nasjonalsosialismen. Vi har Neville Henderson og i bakgrunnen tilhØyre Ribbentrop 

Sir 
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Bak kulissene: 
(ForUl;fra S. 4:), inn i Be1gia. PQrå sikre vår tru

ede nordØBtgrenSe må vi kaste 
til enhver tid er marsj beredte o~ en arme mot ham. Mine herrer. 

(1I'M"~. Irø •. 1). Slik praktiseres I ov 
utstyrt med kampmaskiner er 
naturligvis fortreffelig, mine het.:-

denne arme har vi ikke. For åe 
tropper som. Prankrike forfØYer 

rer. Men de sakkyndiges mening, over, er bestemt til å besette 
og også min egen, er at en kan Maginot-linjen og til å bli hOldt 
nå dette mJål også på annen må- bak denne linje som en stor re
te, som ikke forutsetter disse eJl- servearm.e Det vil si at 350 kilo
orme omkostninger og heller ikke meter av ~år grense i nord ligger 
en hel forandring i armeens opp-, åpen og dien øverstkommander
bygging. Antallet av vemeplikti- ende som vil beskytte den, må da 
ge er dessverre ikke altfor stort svekke beskyttelsen av ~tgren

Aller fØrst vil da minne om noen klipp: fra det som ble . es noe grunnlag for forliK. 
hva det egentlig var Mor- servert, og vi håper gjengiv- Det hØrer ellers med til hi~ 
genposten og dens etterplap- elsen er så tydelig at folk kan storien at pressen sørget for 
rere rundt omkring i pro- lese hva det står. F'or sikker- å fremstille det slik at det 
vinspressen - og naturligvis hets skyld skal vi .imidlertid var Hafskjold som hadde 
i Dagbladet - beSkyldte For- også her gjengi litt av inn- bragt saken inn for forliks
bundets formann og en rek- ledningen til bladets artik- rådet for om mUlig å få sa~
ke andre navngitte personer I keI, slik at ut,gangspunkteten forliikt slik lat ikke alle 
for. Vi gjengir på fØrste side er klart: hans missgjerninger skulde 

i Prankrike, man måtte da trek- sen. med så mange divisjoner som 
ke de menn som var villig til han i siste Øyeblikk kan få kastet 
tjeneste som yrkessoldater ut av nordover. Overtar dere ansvaret 
andre forband, og der vilde en for det, mine herrer? Vil dere 
bittert komme til å savne dem. sørge for å ruste Frankrike meliS 
Det er bedre å forsterke våre det ennu er tid, eller, vil dere 00-
«ekspedis,jonsdiviSjdnier», som gynne å imProvisere når bombene 
vesentlig består av fargete og faller (~Improviser sous les 
gripe til de e,gentlige kolonial- bom,bes») ?» 
tropper. På den måte kan vel Herr Reynaud tier og en veldig 
det som f'oresvever den ærede sten legger seg deIliIle 15. mars 
forslagsstiller lettest virkelig- 1935 på de deputerte.sbryst. Står 
gjøres! Dessuten må en naturlig- det virkelig SIt dåa"ligtil med 
vis vie utbyggingen av luftvåpnet . den franske a.rnW, som de skal 
særlig oppmerksomhet». 

Bifallet er alminnelig, men 
herr Reynaud er full av forakt 
for dette forslag. Det er et elen
dig kompromis og lar fransk-

våke over som armeuwalg? Mer~ 
så tar formanneni utvalget ordet. 
«De glemmer en ting, herr Rey~ 
naud», sier han, ,-«vi kommer ik_ 
ke til å kjempe ~ene». Og så 
blir han revet med selv til den 
vakreste deklamasjon: «S'kulder 
ved skulder med våre tapre so!
dater vil Albiops sønner stå! 
Deres glimrende utstyrte divi~ 

sJoner vil, beskyttet aven flåte 
som ikke lar Seg beseire, ile over 
Kanalen. OVer troppene på fast
landet vil motorene av de fly 

««Valutasvinde~, underslag, dokumentfalsk.,' uhederlighet 

og korrupsjon har fØrt til at Forbundet for Sosial Oppreis

ning - sammenslutningen av tidligere N S-medilemmer _ 

etter 8 års virksomhet er i fullstendig opplØsning. Det har 

lenge vært misnøye med den målen forbundet ble ledet på 

etter Hroar Hovdens dØd og gårdbruker Anders Hafskjold 

fra Lier overtok som selvbestaltet leder. Særlig stor var 

medlemmenes utilfredshet med den måte forbundets talerØr, 

a~'"isen «Folk og Land», ble redigert på, men etterhvert som 

medlemmene gikk forbundsledelsen ~rmere inn på klingen 

avslørtes så mange kriminelle forhold, at misnøyen slo ut i 

lys lue. 

«FØRERPRINSIPPET». 

Når forholdene ikke er blitt kjent av Offentligheten og 

av politiet før Morgenposten nå kan bringe de lyssloy for

retninger frem i dagen, skyldes det først og fremst at gård

bruker Anders Hafskjold har bygget opp Forbundet helt og 

holdent etter fører'[Y1"insippet, og fordi også medlemmene na

turlig nok idet lengste kviet seg for å meddele utenforstå

ende hvor stor fallitt Forbundet har spilt - - -. 

De av Forbundets medlemmer .- . - - hvis forbrytelse 

det vesentlige besto i medlemskap l NS, er i lØpet av 

mindre enn to år fullstendig sjaltet ut og i forbundsledelsen 

sitter idag notorisk kriminelle elementer fra krigens dager .. 

Deres ledelse av Forbundet beviser til fulle at de fortsatt er 

, mennene stole på nokk en fik
sjon slik at de ikke ser virkelig
heten - kolonialtroppene Skal 
som Maginot-lin:jen være Prank
rikes styrke! Han lar imidlertid 
ikke sine fØlelser komme tilByne 
da han beg;ynner å itale etter 
oppfordring av utvalgets for
mann. Han snaklker som alltid, 
fullstendig behersket, kjØlig, idet 
han tnedskjærende skarphet a.tl

bringel'det ene <ord ved:siden l!.v 

som vår store fOrbundsfelle sen-
der. tordne frem i.stadig IllY~ villig til å Myte landets lover når som helst og på hvilket 

det andre. 
bØlger!» r' i ""·'·-\:UlOm"~t~1tZaP. .'.0,',' ',; "'."""~.;i 

«Mine' herrer», sier Paul Rey
ll8iUd, «det er. '$li egenhet ,vad 
de franske militære, at .de. 1~! 
øynene for hivert fremskritt som 
den militære utvikling gjennom
gåJ:'. Trass i prØissernes uhørte 
seir i årene 1864 og 1866 fØlte 
inger. hOs oSs seg fioranledi,g'et 
til å bygge om armeen etter kri
gens erfaringer. FØlgen var de~ 
tilintetgjørende nederlag i 1870. 
Lærdomniene fra den russisk
ja,panske krig såvelsom fra kam
pene på Balkan, som tydelig viste 
feltbefestningenes betydning ved 
infanteriangrep ble det ikke tatt 
hensyn til hos oss. Følgene var 
de fryktelige tap i 1914 og de 

Herrene i utvaJ.get puster ut. 
Stenen er forsvWlIlet - Prank
rike har riktignok ikke nokk 
panserdivisjoner, men det ha.r jo 
i utsikt hjelp fra England, og da 
kan de jo spiate sine velgere for 
di55e u~lige utgifter. Herr 
Reynauds forslag blir avslått. 

"Vet De», sier den deputerte 
Uon Courson til Albert Forcinal, 
idet de gftr ut, «jeg ha.r hele 
tiden grublet over om ikke Rey
naud er økonomisk interssert i 
fremstilling av panservogner, og 
så slo det meg at han j o er sak
føter for Vickers!» 

Denne artikkel, hvis make 
vel neppe har sett dagens lys 
i Norge, vakte som rimelig 
kan være bestyrtelse og av
sky hos alle hederlige m~n
nesker. Bortsett fra Dag
bladet, var det ingen a v Oslo
avisene som vilde røre denne 
skitne affære. De forholdt seg 
taus og flere gav også ,Qverfor 
Forbundsledelsen uttrykk for 
at de ikke ville ha noen be
fatning med denslags. Men 
rundt omkring i lokalavisene 
ble Morgenpostens injurie
flom i stor utstrekning bragt 
videre. 

* 

Firmaet Vickers er Englands 
store våpenleverandØr og selvom 
det ved prosessen mot Reynaud 

fØlgeooe skjebneår. I mel:1om- i 1940 i Riom ikke kUIlne påvises Det var 15. september 1958 
tiden har motorteknikken utvik- at den stadig htwdede påstand i Morgenposten bragte nevnte 
let seg overraskende - men i Frankrike, at Reynaud var in- artikkel og dagen etter fulgte 
Frankrike synes bare få å være teressert i den engelske våpen., bladet opp med en ny artik
tilbØjyelig til å ta notis av det. industri, var sann, så er det be- keI hvor injuriene ble ytter
Jeg 'nevner i denne forJ:.1ndelse tegnende både for Irorrupsjonen ligere utdypet. Samme dag 
uttalelsen aven frapsk general, blandt Prankrikes politiske led- henvendte Hafskjold seg til 
hvis navn jeg i hans egen inter- else og for oppfatningen av per- sin advokat som ~gjen ringte 
esSe ikke skal nevne: «Den fran- sonen Reynaud,at slikt ble frem- ....,....~...-...".. 
ske soldats· ånd svarer til baj~- holdt. Etter den erfaring fransk-
r.ettangrepet og m~ bajonetten mennene hadde gjort med sir.e det ingen som tok ham alvorlig 
i nevene vil han også gjøre seg, ministre, var det ingen som selv om det for en gangs skyld 
ferdig med panservognene!» trodde at en .av dem kunde dreiet seg om ting av den aller 

paul Reynaud gjør en liten handle av andre grunner enn største betydning. Skjebnens iro
pause' for å la denne uhyrlige egennytte, og de Visste nokk om ni ville at han fØrst ble minister
formulering av ensom kaller seg 1 herr Reynauds forretninger til å president i det øyeblikk da det i 
for fagmann synke ned i tilhør- tiltro ham det samme. Med sin et fryktelig nederlag hadde vist 
erne. Så hever han stemmen til skarpe forstand hadde han for- seg .at det virkelig mangJet pan
ubarmhjertig hårdhet. «Forestill stått hva det var iveien med den serd'vi~oll1er. Men da var det 
dere, mine herrer, at det igjen franske a.rme, men da hans per- for sent til at noe kunde gjøre~ 
er krig og at fienden er marsjert son manglet egentlig alvor, var for å bØte på det. 

6 FOU< aG LAND 

. ( 

LØRDAG 30. MAI 1959 
(Næste gang: General Gamelin 
har ordet). ! 

til Morgenpostens redaktØr 
og bebudet . rettsforfølgelse. 
Også fra . en rekke andre 
hold ble det rettet henvend
elser til bladets redakSjon og 
styre. Det later til at etter
tankens kranke blekhet da 
begynte å innfinne seg. 17. 
september ble det i allha~tf 
samlet et ekstraoruinært sty
remøte i Morgenposten og 
samtidig kom det en med
delelse i bladet. om at den 
bebudede nye artikkel om 
F10rbundet måtte utstå fordi 
artikkelskribenten «var opp
tatt i lønnsforhandlinger». 

19. september kom det 
imidlertid en ny artikkel, 
men det var tydelig at en 
nå hadde lagt om angreps
planene. Og i nye artikler 
etterhvert ble beskyldningene 
dreiet over På det politiske 
plan. Noe som kunde under
bygge de rabiate beSkyld
ninger i innledningsartiklen 
ble ikke fremlagt. En håpet 
øyensynlig ved en eventuell 
rettssak å kunne få det hele 
hvirvlet bort i en politisk 
tåkesky, og dreiet det seg 
fØ,rst om poll tiske ~s
punkter visste en jo hvor 
rettens sympatier lå. 

Anders Hafskjold hadde 
naturligvis straks tatt ut stev
ning mot bladet og 21. oktob
er kom saken opp i forliks
rådet, hvor den ble henvist 
til retten fordi det ikke fant-

bli avslØrt! Tiltross for at alle 
naturligvis er klar over at det 
er loven som fastsetter en 
slik behandling i forliksrådet. 

25. oktober bebudet Mor
genposten at representanten 
Sverre LØberg hadde funnet 
seg befØyet til å stille fØlg
ende b~runnede spØrsmål til 
justisministeren: «Er justis
departementet oppmerksom 
på de avisskriverier som 
i den Sj1ste tid har ver
sert i pressen omkring For
bundet for Sosial Oppreis
niag, og har Justisdeparte
mentet foretatt seg noe i 
sake~s anledning?». 

Saken kom opp i Stortinget 
31. oktober. Morgenposten gir 
fØlgende resyme av det som 
hendte i Stortinget: «De 
beskyldninger som i Mor
genposten er rettet mot For
bundet for Sosial Oppreis
ning, ble straks tatt opp til 
etterforskning av Oslo politi, 
sa justisminister Haugland 
da han i Stortinget igår svar
te på et begrunnet spØrsmål 
fra Sverre LØberg (a). Stats
råden kunde også fortelle at 
rtksadvokateuiogpåpalemyn .' 
d:igh~t:eflf·it1{tera fØIgeh~ye 
med i det som måtte komme 
frem i den sak som fem per
soner tilknyttet Forbundet 
har bebudet mot Morgen
posten». 

Dette siste refererer seg til 
at endel av de andre injuri
erte hadde :gått til politian~ 
meldelse mot Morgenposten 
for injurier umiddelbart etter 
at de var fremsatt. 

* 
Etter dette skuI de en jo 

tro at saken var i god gj en
ge' siden både justisminister, 
påtalemyndighet og stor
ting var interessert i å få 
sannheten frem og i at rett
ferdigheten skuI de skje fyld
esil. - Meni tiden ,gikk. r 
mellomtiden var det 3. no
vember blitt holdt årsmØte t 
Forbundet, hvor det ble ved
tatt en enstemmig tillitser
klæring til formannen Anders 
Hafskjold, som også enstem
mig ble gjenvalgt til for
mann. 

Stevningen mot Morgen
posten ble uttatt 1. november 
etter at saken var blitt hen
vist til retten ;av fodiks
rådet og langt om lenge fikk 
Hafskjold opplysning om at 
Morgenposten hadde fått den 
uvanlig lange frist ti~ 10. ja
nuar 1959 med å levere inn 
sitt tilsvar på stevningen. 
Vanligvis pleier slike frister 
å dreie seg om 14 dage a tre 
uker. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



.'. " 

o,g rett i Norge-! Hitlers 
("". tr- •. S). 

å komme overens med meg - øst og, åpnet den bolsjevik-
16. januar meddelte Haf- forespØrsel fra Hatskjold er- (ifØlge teksten i Sunday Ex- iske svulst _ håpet jeg der-

ord 
jeg på det, fordi qet ikke sy
nes å ha vært noen. offentlig 
reaksjon mot de feil som 
nasjonens ledere har begått. 
Og dog har det vært mange 
leiligheter for Storbritannia 
til dristig å starte på en ny 
og mer fruktbringende bane. 

Hvis Storbritannia hadde 
ønsket det kunde v;i ha stan
set krigen i begynnelsen av 
1941. 

:;;kjolds advokat .at Morgen- klærte at Sivilpolitiet bare press: by refusing to come to ved på nytt å tenne en gnist 
posten ikke hadde innlevert hadde de papIrer. som vedrør- terms with mej)' - dømt sitt av common sense og sundt 
noe svar eller noen bevislig- te valutaoverfØringen til SVe- land til enselvmordspolitikk. vett hos vestmaktene. uten 
heter, noe som visstnok skul- rige. Men så var det,kanskje Han har gjort den samme at de behØvet å lØfte en fin
de skyldes sommel ved' by- Kriminalpolitiet som i forbin- feil som generaler gjør som ger ga jeg dem anledning til 
rettens kontor i forbindelse deIse med anmeldelsene fra 'fØrer en krig efter de samme å medvirke i,~n renselse, un
med fratreden av dommere. de andre injurierte i lØpet av prinsipper som den foregå- der hvilken de uten risiko 
Det ble da tatt ut nystevn~ det halve år hadde klart å ende krig. kunne overlate. arbeidet med 
ing og 2. februar. kunde Haf- finne frem noen papirer som Idag foreligger faktorer å desinfisere vesten til oss 
skjolds advokat meddele ham kunde underbygge Morgen- som ikke forekom på Pitts alene. Men disse 'hykleres hat 
at. Morgenposten hadde fått postens påstander? La oss se tid. Den avgjØrende nye fak- til en mann i 'god tro er s~r-

. 'd sko dd På himmelen over London n, y.\ frist til 27. feb:ruar med på hva Vl ere . 'Je . e. ,tor er tilstedeværelsen av de kere enn, deres selvopphol- . 
t te t m t hadde landet overfqr hele å levere sine bevisligh.eter. Hafskjold pro es re o to giganter, USA og Russ- deisesdrift. . . 

- . ts ttel e v sak verden demonstrert sin vilje 2. mars ble det fra rettens ytterlIgere u esa - land. Pitt's England sikret ba- ", Jeg hadde undervurdert' til Ei yte motstand. '],'il Stor-
kontor opplyst at d~t bare en og pek1ie på at han for lanse Lverdensherre4ømmet styrken av den J"Ød'l'ske 'inn- .. '. . . 

' d . " . 'kk led Øko "'. britannias fordel, talte . også var kommet en kort s,luivelse hver ag som. gl., "" ," ved å. forAi,ndreheg. ernoni i ,',fl,t+el's"e i"Ch'"00' hil' Is England'.: ',_., ' , 
d flØI av .r~ u de ydmygende n.ederlag som fra motparten og denne var nomisk ska e som . ge . Europa, d.v.s.' ved li hindr~ '1 den avgJ'ør'e"nd'" perl'ode mel-

Id . personlIg . .. <O man hadde påtvunget , itali-hos dommeren. Samme svar besky mngeneom Napoleon i å nå sitt mål. -lom 1930-40 var situasjonen 
fikk en 5. og 6. mars. 10. u'hederUghet. 11. april fikk Curchill's England skal enerne i Norq-Afrika. De.t tra-

.. t b k' d . . en helt annenenn.påPitts og d' l'sJ'onelle Storbrl·tann;'" vil mars ble det så ringt fra by- Hafskjolds advoka es J~ derimot gjøre alt hva der står 'Napoleons tid; ". Europa som . _ u.. -

rettskontoret (J/O'", meddelt at fra dommeren, datert 4. april, i dets makt for å sikre Eu: de ha ønsket fred, men 
h dd var utmattet efter' den store jØdene ville ikke høret8.Ie om 

papirene nå var oversendt om at Morgenposten a. e ,ropas samling, hvis England krig _ hadde mistet sin selv- det, og deres lakeier' Chur-
Hafskjolds advokat, og at fått ny utsettelse med beVls- Ønsker å bevare den samme aktelse' og" dets ledende rolle ' , f 

'1 25 '1 chill og Roosevelt var der or Hafskjold hadde fått svar- fØringen ti " . aprl., . maktbalanse. ble l'kke, ·leng ..... ,'· ane:'''kjent. . . 
d to t Lv L å hindre freden. - Fred den frist til 31. mars. '17. april møtt~ e par - I begynnelsen av denne De.t var stad' tg. et av J'ordens 

kat' h d mmeren . ~ gang ville ha gjort det mulig Papirene kom til Hafskjolds ers advo. er os o krig gjor,de jeg mittyt,terste mest tl'ltre,lp"'en~e steder, men å d . k 
kk b 'kj d t saken A'" IOL for oss , hin re ameri aner-advokat 11. mars men viste ogfi . es e' om a'. fOl~ å hanidl~~ som om ge,g et sted som' ~r"'~'vl'S mlS' tet sin ., 

kr k' fØr 'rettsfenen' l5" ...u ne i å blande seg i europeiske seg bare å være en s .ivelse ikke om opp '.' . trodde at Churchill var ka~ betydning.Europa sto overfor l d 
fra Morgenpostens advokat, Dommeren utvirket imidlertid pabel til å forstå sannheten an iggen er . 

. som meddelte at SivUpoliti~ at.ådvokatene sammen skulde ved denne store politikk, og ~~~~i~~~d::S~~~~:::::' ~..,....,..~...
hadde «bevismaterialebog at få møte .hosKrimin~lpolitiet i hans lyse Øyeblikk er han loss og den'oWgående sols 

; en ikke k\lllde få det ut der- for å se. PDetå.d~1Y;odrdeliggeån2dle sandelig ,og;såistand til det. imperium. ':: i;, ' 

fra hvorfor en søkte om IlY «beviser:.. --.,e es, . Men i lang tid h.8.tlUm nu 
utsettelse på ubestemt t1d;, apriL vært bundet med hender og Hvis' sij~I>hJ~h hadq.e gitt 
inntil' politiet var ,ferqigmed Hos Kriminalpoilitiet, møtte føtter til jødenes stridsvogn. det aldrenM" < og svakeUge 

Ansvaret 
l,.. .. 

-. 
saken. Det ble også anfØrt at ogSå en repre.sentant for Si- storbrttån'nlå: en ny Pitt lste- -, (Forts. fra. side 5),. " 
en måtte forutsette at poli- vilpolitiet, og denne opplyste .!~_Jllv_eitt~~~!1~ g.rei~* det for denne 'semitiskanlØp- nen for, hele elendigheten 

......a..ti.etf~ -~-~~6l'i-a,t..&.vilpWit1et.,ilUlgWlet, " o ~;-, nehalvameritanske' drultke1l'-idag: Churchills og Roosevelts 
ale:. under sin behandling av henleggelse av valutasaken·å skape fred i 194; bolt ---.:: Så,'Yliieen' nyPitt!forb~~rske ,dumhet som 
saken! . Kriminalpolitiet på sin side straks ha innsett at Storbri- sprellemann for blant andre 

. dd Min hensikt med å komme .' n kt * opplyste at det ikke ha e . tannias tradisjone e ma - den jødiske finanskaplital. Vel, til forståelse med England . Det Sivilpolitiet hadde med noen «bevis» i sin besidcLelse balansepolitikk nu måtte om- dumhet eller ikke dumhet, Så 
h dd tet var å unngå å skape en irre- Id' ..MR t saken å gJ'øre var at det be- og at det bare a. e ven egges og enne gang 6'" e sitter vi naturligvis nå i NA-
. t kull b" parabel situasjon i Vesten. d mf handlet den såka.1te valuta- på at Sivilpolitie s e.l - verdensomspennen e o . ang. TO-saksen og har intet .annet 

t k Senere da jeg angrep mot «svindel», et forhold som ferdig med saken fØr det o Istedenfor å Øke den euro- valg enn fortsatt å ,gi oss i 
eventuelt var undergitt of- fatt! Det ble nå meddelt at ...-~..,....,.. peiske rivalisering burde &01"- hendene på de samme krefter 

fentlig påtale. politiet skulde QlVersende de britannia, h a gjort sitt ytterste I som har fØrt oss ut i UlYk. ken, 
Politiet hadde til da brukt fOfeliggende papirer til dom- til å gi injurianten beskjed for å skape en europeisk sam- m:en likefUllt kan det være' av 

6 måneder på granskningen1meren etter at Kriminalpoli- ,om at de fornærmedes an-, menslutning, et alliert og betydning å ha klart for seg 
Siden saken ble så nitid tiet hadde sett på dem. En meldeise henlegges fordi in- forent Europa,. og da ville I hvor ansvaret skal legges. I 
gransket av Siviilpolitiet otg antok det vilde ta ca. 14 dage. tet offentlig \hensyn krever landet hatt en sjanse til fort- den forbindelse er artiklen i 

siden dette forhold stadig ble 28. april kom det så bre~ at norsrkeborgere beskyttes satt å spilleroilen som hem- «.Friheteh:.av Så stor interes-
utnyttet til å forsinke selve til Hafskjolds advokat fra mot beskyldninger om å ha ker i verd~nspolitll!.Xe~. se at vi gjengir den nedenfor 
injuriesaken, fant Hafskjold dommeren, som meddelte at begått grove forbrytelser. _ i de alt vesentlige: 
det riktigst å trekke tilbake det ikkevilde bli satt noen Noen slike forbrytelser har Straff for camle I årene etter krigen, og 
anmeldelsen forSåvidt angikk ny frist for bevisfØring for Kriminalpolitiet selvsagt ik- særlig i de siste år er det fra 
valutaspØrsmålet slik ~t en Morgenp!OlSten fØr dommeren ke kunnet oppdage. f.rbrytelser amerikansk og engelSk side 
ikke skulde få ytterligere hadde fått papirene fra poll- Og slik går komedien vid- Alt det som skjer nu (1945) gjort en rekke forsøk på å for
påskudd til å hale ut saken, tiet og hadde fått satt seg ere: får en til å tro at forsynet falske historien og framstille 
som naturligvis for hver dag inn i det foreliggende mate- Morgenposten skylder på straffer Albion for dets tid" utviklingen i Tyskland på e~ 
som gikk voldte Hafskjold riale. Kriminalpolitiet, Kriminalpo- ligere forbrytelser - de for- slik måte at ansvaret for 
store Økonomiske tap i hans * litiet skylder På' Sivilpolitiet bryteiser som brakte landet Tysklands deling helt og fullt 
forrretningsdrift. Saken om Og der står da saken idag! og justisminister Haugland til dets tidligere maktpos,i- faller på SOvjetunionen. Det 
valutaoverfØringene til Sveri- Etter 8 måneders intens inn- har helt glemt de store ord sjon. Churchills komme i en motsatte er tilfellet. Vest
ge i forbindelse med Svenske- sats fra myndighetenes side i Stortinget. Ja, selv Sverre periode, som er avgjØrendp, maktene -England og Ame
utredningen vilde likevel bli for at . lov og rett skal skje LØberg er ikke lenger inter- både for Storbritannia og for rika med understøttelse av 
klarlagt for offentligheten fyldest, er en praktisk talt ressert i at saken skal «frem Europa er den straff forsynet Frankrike og aktiv medvirk
gjennom politiets etterforsk- der en var da sa.k:en startet i dagslyset:.. har valgt. For storbritannias en fra de herskende kretser i 
ning. Det var naturligviS hel- tross alle anstrengelser fra En bØr visst ikke snakke degenererte elite er han net- Vest-Tyskland' - har fram
ler ikke dette med valutaen de injuriertes side på å få for hØyt om lov og ret\t i topp mannen den Ønsker, og et kaldt ogppprettholdt ,spalt
som var det alvorlige i be- saken frem i dagslyset. dette land - iallfall ikke når stort imperluITlS, og samtidig ningen av Tyskland. USA og 
skyldningene sett fra Haf- Sivilpolitiet har endelig i det gjelder den gruppe men- hele Euro~ skjebne ligger i England fortsetter der med 
skjolds synspunkt, men deri- lØpet av 7 måneder kommet nesker som allerede i 1945 denne senile klovns 'hender. en politikk som de allerede 
mot beskyldningene om per- til at valutasaken henlegges, fikk fØle på kroppen hva- dis- Jeg mener det er et åpent fØrte under krigen. Mange 
sonlig urederlighet, om under- så det kan neppe ha dreiet se ord betyr i Norge. spØrsmål om det britiske folk ganger foreslo de Sovjetuni-
Slag, dokumentfalsk, korrup- seg om særlig graverende trass i aristokratiets degene- onen at det beseirede Tysk-

, sjon og alt det andre. forhold. Kriminalpolitiet, som rasjon har bevart de kvali- land skulle oppdeles i flere 
* i like lang tid har sovet i ro Har clu skaffet teter som hittil har rettter- enkeltsta*r. Disse forsøk 

Når motpartens advokat på de foreliggende anmeldel- diggjort det britiske verdens- strandet på SOVjetunionens 
påberopte seg, at politiet had- ser i påvente av at kollegaen herredØmme. Personlig tviler motstand. Forts. side 2 
de alle bevis, Så er dertil å si Sivilpolitiet skiulle bli fer- en ny abonnent? 
at politiets representant på dig, har endelig somlet seg FOLK OG LAlm 7 
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Kommunistisk spionrede 
(Forts. fra s. 4). sender Free Europa, men for-

steder enn i Bonn, for hvor- an mikrofonen i den kommu
ledes kan det ellers gå for nistiske sender i Prag. Her 
seg at det i denne sender fortalte han leende om Sille 
foregår følgende: En tsjekker, resultater som spion i Bun- McMIL,LANS «GRA 
en viss Kucera, alias Hornik desrepublikken. Heller ikke EMINENCE». 
kom over grensen. Han var nå hendte det noe. Ingen Bak de figurer som trer 
en hederlig flyktning, som spurte om ~ ve m som an- frem for offentligheten er det 
angivelig på grunn av sosial- satte herr kamerat Kucera- som regel en eller flere tråd
demokratisk sinnelag var blit Hornik i senderen F'ree Eu- frekkere som det ikke er så 
puttet i konsentrasjonsleiren ropa, hvem som protesjerte lett å få øye på. Også Mc 
i Joachimsthal av kommunis- ham der og hvilke hjelpers- Millan har sin «grå eminen
tene. Herr kamerat Kucera- hjelpere han eventuelt had- ce», en viss sir Norman 
Hornik var faktisk i Joach- de i denne sender. Brook, som også forberedte 
imsthal, men på ingen måte I HV~S herr kamerat Kucera hans reise til Moskva. Offisi
SOm politisk flyktning. Han Hormk hadde vært den enes- ""'~'\I\t~""''\I\I'V'"V'''\''' 
hadde bare begått noen inn- te kommunistiske agent, i 
brudd og tyverier. I den gru- denne sender, så kunde man kiske filmskuespillerinne Jir
fulle konsentrasjonsleir Joa- eventuelt ha trodd på et ina Stepnickova. F'ru Stepni
chimsthal, en av de 130 kon- merkelig sammentreff av ckova fikk spilleforbud av 
sentrasjonsleire i «arbeider- omstendigheter som hadde kommunistene og da hun 
paradiset» det folke demokrat- hindret at han ble arrestert. vegret seg for å angi sine 
iske Tsjekkoslovakia holdes Imidlertid har flerekommu- antikommunistiske kolleger, 
den dag idag, 14 år nister, fra denne sender med ble hun fengslet. Tsjekkiske 
etter krigen, tyske soldater og sjelero vendt tilbake til Prag antikommunister arbeidet i 
tyske kvinner uten lov og etter årelang virksomhet, bl. årevis under stadig livsfare 
dom i urangrubene som står a. herr Bruno Folta, en kvin- for å hjelpe skuespillerinnen 
under sovjetisk kontroll. Sto- ne som rett og slett gikk un- til flukt. Fru Stepnickova fikk 
re, kostbare annonser i visse der navnet «Evalution» 'i en navneliste over de kommu
aviser og tidsskrifter i Bun,- spionasjeavdelingen i denne nis tiske spioner som arbeidet 
desrepublikken innbyr til be- sender, en offiser, som også i Bundesrepublikken under 
SØk i «det vakre Tsjekkoslo- var beskjeftiget i denne av: dekke av å være politiske 
vakia», men ikke en eneste deling o.s.v. Man spØr seg flyktninger, og' ble bfaigt til 
av disse aviser eller tidsskrif- selv med bekymring om når den bayerske grense med sin 
ter bringer et ord om de de tyske myndigheter vil un- lille sønn. Imidlertid ble hen
ynkeligste blandt de ynke li- dersøke om og hvor mange nes flukt forrådt, og det fra 
ge, om de glemte tyske sol- kommunistiske spioner som Munchen. ,Fru Sterpnickova ble 
dater og tyske kvinner i kon- fremdeles er knyttet til Radio såret ved et skudd fra en 

elt er Brook kabinettssekre- inger om statuemannen fra 
tær, men McMillan foretar Skansen, president Roosevelt. 
seg aldri noe utrenfØrst å Han skriver bl. a. at Roosevelt 
ha konsultert Mr. Brook. Det tre måneder fØr krigen med 
hØrer med til historien at Tyskland erklærte: «Jeg vel 
Brook er en innbitt Tysk- aldri erklære krig, men fØre 
landshater. Dessuten skal han den!» Roosevelt gav allerede 
ha gitt uttrykk for sin glede da en hemmelig ordre om å 
over at Dulles er ute av ødelegge Tysklands og Italias 
spillet. fiendtlige krefter. Wedemeyer 

URO I BELGIA. 
Det har i den senere tid 

vært uroligheter blandt flam
lenderne og store demonstra
sjoner hvor det ble krevet 
amnesti for dem som frem
deles sitter fengslet i forbin
delse med okkupasjonstiden. 
Også en rekke a viser har 
sluttet seg til dette krav. I 
Brussel truet til og med flam
ske studenter med å storme 
fengslet i St. Gilles, hvor det 
foruten 7 tYSkere også sitter 
over hundre flamlendere. I 
L6wen kom det til åpen kamp 
mellom studenter og politi og 
det motoriserte gendarmeri 
har måttet sende 1 000 mann 
fra Brussel til LOwen som for
sterkninger. 

KRIGSHISSEREN 
ROOSEVELT 

bekrefter videre at Tyskland 
på alle måter søkte å undgå 
en krig med USA og skriver 
på side 485:« Lying us .lnto 
war - Roosevelt har løyet 
oss inn i krigen». Han siterer 
også Sven Hedins ord om at 
«den annen verdenskrig vil gå 
inn i historien som Roose
velts krig». 

PASTERNAK ER OGSA 
ANTISEMIT! 

Den israelske president Ben 
Gurion har i en pressekonfe
ranse i Tel-Aviv angrepet sin 
trosfelle Pasternak på det 
voldsomste, fordi han er til
nenger av assimilasjone åv 
jØdene og motstander av zion
ismen. 

sentrasjonsleiren i Joachims- Free Europa. Alle disse sp i- tsjekkiSk grensevakt og slept 
thal. Der spilte altså herr oner, som .etter å ha lØst sin tilbake igjen skjØnt hun var USA-generalen Wedemeyer 
kamerat Kucera-Horntk en oppgave vendte tilbake til på bayersk område. Hun bl. kommer i sin bok ,«Wedemey
fremragende rolle. Som spion iPrag,. ble godkj!endt av d.el skilt fra sitt barn og igjen er-Reports» med nye avslØr
for den sovjetiske ielrledelse amerikanske tjenestesteder fengslet. I de tsjekkiske kom-. . . '.. .. , ""'~'\I\I~ 
kunde han tillate seg alt som opplagte politiske flykt- mumsters fengsel endte så 

veien ut av uføret. Hele fol
ket skal stå bak statsminis
teren, ikke bare Landsorgani
sasj onen. Det må komme et 
folkekrav for å få gjennom
fØrt denne reformen. Og 
kravet må i første rekke kom
me fra de velgere som idag" 
velger borgerlig. overfor de politiske fanger. ninger, fremfor alt av den denne tyskvennlige og tapre Q 

Han Sjikanerte og tyranniser- såkalte Security,·den ameri- store skuespillerinne sitt liv. UO VADIS - - For dem må det stå klart 
at hvis de fortsetter med å 
velge borgerlig, så får de in
gen annen innflytelse over 
staten, enn den de har. De får 
fortsatt lov til å si ja til alle 
Gerhardsens sosialiseringer. 

te dem, han kunde bestemme kanske Secret Service-avdel- Hvorfor er det til nå ikke 
hva de skulde få å spise og ing: ved denne sender. Det er innledet noen undersØkelser 
hvem som måtte sulte i da- vanskelig å tro på feiltagel- om «tilfellet Stepnickova»? 
gevis.. Han slo de vergeløse ser og tilfeldigheter når det Fru Stepnickova ble møtt 
politiSke fanger tilblods for.å dreier seg om så mange spi- ved grensen av visse tsjekkere 
drive mere arbeid ut av dem, oner. - som ikke foretok seg noe
og tilslutt my!:det han 'fire Radio Free Europa sender somhelst da hun bad og 
av dem, tre tSjekkere og. en daglig såkalte «Grusse an die bØnnfalt dem om i det minste 
t~sk~r. Tre dage og tre netter Heimat». Engang fØr hørte å bringe hennes barn i sik
la Ilkene av Kucera-Horniks I man slike «Griisse an die kerhet i Tyskland. Hvem er 
ulykkelige ofre på en gjØdsel- Heimat», i året 1945 fra BBC disse tsjekkiske «antikommu
haug til skrekk og advarsel i London. Disse hadde som nister», som åpenbart arbei
for de andre fanger. Etter resultat at den store mas- der hånd i hånd med kom
denne helte~åd var kamerat saker i Prag ble satt igang, munistene? Det finns nok av 
Kucera-Hormk moden for en den som fØrve til nedslakt- anstendige emigranter i Bun
«faref~ll flukt» inn i Bundes- ningen av over 100000 tyskere, desrepublikken, som vet ikke 
republIkken, ~n slik som sårede soldater, oldinger, sy- så lite om de kommunistiske 
pragerkommulllstene kan set- ke, kvinner og spebarn. Dis- spioner i Tyskland, men de 
te så vidunderlig iscene. Herr se «Grusse» var nemlig ikke tier fordi det foregår slike 
kamerat Kucera-Hornik fikk annet enn hemmelige anvis- ting som «tilfellet Stepnic
uten vanskelighet oppholds- ninger for de tsjekkiske kom- kova». 
tillatelse som politisk flykt- munister, som så under le- Enhver tysker er en 'fØdt 
ning, og kort tid etter ble delse av forbrytieren Benes morder og forbryter, sa herr 
han en av stjernene i arbei- utlØste den såkalte «revoln- tsjekker Antonin Hrebik foran 
dersendingen i den «anti- sjon» i Prag. En må me'd mikrofonen i Radio Ftee E:u
kommunistiske» sender Free bange anelser spØrre seg selv ropa, og det skjedde intet. 
E~ropa. Da han ble gjen- hvorfor ingen tysk myndig- Enhver tysker er i fare hvis 
kjent og avslØrt av noen het interess.erer seg for disse denne sender også fortsatt 
anstendige tsjekkiske emi- «Grusse» i senderen Free skal være uten kontroll fra 
g.ranter, skjedde der intet, Europa. Det. bØr dog ikke de tyske myndigheters side. 
tlltross for at disse emigran- være uk.ient for Bonn at an- De anstendige emigranter i 
te~' gjorde hva de kunde for å tikommunistene bak jerntep- denne sender vilde sikkerlig 
brmge herr lzamerat Kucera- pet ikke betrakter Radio Free ikke ha noe imot en nØyak
Hornik ?it hvor Inn rettelig I .E1lx,.opa. sr;m det «store vå- tig undersØkelse av de::es 
hØrte hJemme: for en tysk ~~En> rIl.at kommunismen i.dentitet, deres fortid og dc
rett. Og så en vakker dag' som d",.: selv så beskjedent res virksomhet. Under G~.h\'2r 
opptrådte herr kamerat Kuc- ka]l~)" ,SPr?" I omstendio~et bØr det komml'
~ra .. Hornik i!~~c 30m ~a~1ig i . tragisk er tilfellet II nistiske ~veseni d~n~e -':~~;1~-
c,en «anvlKommumstlc"ke» med den billedskjønne tsjek·.' der ikke lenger tåles. 

(J.I'(Jf'tIf. fra. e.l). 

som i de kommuniststyrte 
land. Det er bare en for
skjell, og det er at det stats
bærende parti i Norge tillater 
en ganske ufarlig og tannløs 
OPPOSisjon. 

Det er denne tannlØse op
posisj on som er mest å dadle. 
Den er med på å gjennom
fØre et veldig bedrag overfor 
folket. 

Hvis Bondepartiet forand
ret navn, og kalte seg noe 
fornuftig som f. eks. Nasjo
nalt Sentrumsp'arti, og tok 
ideen om en statsminister 
valgt av hele folket på sitt 
program, så ville dette partiet 
snart ha ledelsen av Norges 
skjebne. O. K. Både HØyre, Venstre, og de 

andre partier fremstiller sa
ken slik overfor velgerne at 
disse tror at det fins en mVi :FOLK (.(; LAND 
·lighet for at. de borgerlige Ekspedisjon og kasse: 
partier kan komme til makt- Kierschowsgt. 5, Oslo 
en. Det er selvfØlgelig en Telefon 37 76 96 
umulighet. Boks 3214 

I nasjonaIforsamlingen fins Abonnementspriser 
det ikke engang en eneste Kr, 25,- pr. år, kr. 12.50 
person blandt de borgerlige pr. halvår. Sverige og 

som har autoritet til eller Danmark: kr. 29.00 pr. 
fØreregenskaper nok til å år, kr. 14.50 pr. halvår. 
danne regjering. Det inn- Utlandet forØvrig: kr. 
rØmmes åpent av de borger- 33.00 pr. år, kr. 16.50 pr, 
Iige stortingsmenn selv. halvår. I nøytralt om-

Hvis man vil ha et annet slag kr. 35.00 pr. år, kr, 
styre enn Gerhardsen, må en 17.50 pr. halvår. 
derfor gå helt andre veier Løssalg 65 Øre 
enn gjennom parlamentar- Ann..0nsepris: 
ismen. EIl må gå tilbake til 32 Øre pr. milimeter 
Grunnloven også når det ik- over en spalte. 
ke er 17de mui, og la Kongen I Bruk postgironr. 16450. 

. t k I Utbiv~,' A'L Folk og Land 
selV u pe e statsministeren, I Samba:Ildstrykkeriet 
efter en rådgivende fOlkeaV-j Oslo 
stemning. Det er den eneste · ___ piW.I!I __ ;mmllll-I\Iil!lIlir __ IlliD __ ~ 
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