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Olga v. Barenyi: 

Barnekisfene i Pardubitz 
Den kjente tsjekkiske forfatterinne, Olga von Bar

enyi, som nå lever i eksil i Vest-Tyskland, har våre 
lesere stiftet bekjentskap med flere ganger tidligere. 
Hun er forfatterinnen av boken «Prager Totentanz~, 
som avslører de grufulle hendelser i Prag i 1945, da 
hundretusen tyskere - oldinger, sårede soldater, kvin
ner og barn - ble slaktet ned. Boken vakte stor opp
sikt og ble voldsomt angrepet i den røde kringkaster 
i Prag. Angrepene på forfatterinnen ble ikke mindre 
voldsomme da hun også avslørte den spionasjevirk-

Noen aktuelle 
Samling og 

betraktninger 
dagens politiske 

LØSSALG 65 ØRE' 

om Nasjonal 
situasjoe 

17. mai 1933 stiftet Quis- hverken grunnloven eller &Omhet som ble drevet fra tsjekkisk side og sann-. . hj l 
ling Nasjonal Samling. Par~ noen annen lov gIr enune 

heten om de «avhoppere» som vestmaktene så tanke- tiet la frem et meget godt for å opplØse eller ulovlig-
lØst og gOdtroende tok i sin favn. Selv var forfatter- program. Både partiet og gjøre et politisk parti, med 
innen under den tyske okkupasjon med i motstands- • programmet. ble godkjent, og et lovlig program. 
bevegelsen, -men da hun ikke stilltiende så. på. reds- . ble erklært lovlig av alle Hvis noen av Nasjonal 

. autoriteter. Nasjonal Samling Samlings medlemmer vil ta lene i 1945, ble hun selv arrestert av de rØde som Id 

. deltok også i både' stortings- navnet op igjen og me e 
Tidlig på morgenen reiste hurtig tok makten i landet. Olga von Barenyi er en . valg og lrommunevalg. navnet på til neste kom-

toget fra Prag. Det var i den god venn av vårt blad og har nå sendt oss en ny ar-' Så kom 9. april 1940. munevalg, så er det full ad-
strålende jasmintid, solen tikkeI «Barnekistene j PardubitiP. som sikkert vil bli Palrtiet var fremdeles et gang til det. 
flommet og et eller annet . lovlig parti. 25. sept. 1940 ble Etter all rett, og etter all lest med stor interesse: 
sted. var det krig, for det var de andre politiske partier menneskelig logikk, så er 
i året 1944',2!>:e1t:l,st,q,y ()~uPl3.l,Sjonsmak- medlemmene aven organisa

Jeg fikk to ledsagere på der ,.d.Jl~.w~lQm., mine ~~, »,i.~"l\~~""ltteg "fUlt .. '~~Ir':' 'wii.<;jortal Samling var sjon ansvarlig overfor orga-
~",ø_~W",Nt<lbbltZ, '"f61' ledsagere, for jeg var fange. stendig. Han lØp frem og til- fremdeles lovlig. Og det ble nisasjonens lover og program. 

myndighetene i protektoratet bake og jaget barna fra I heller ikke opplØst eller gjort Men det ene medlem er ikke 
mente at det var fare for Så skjedde det. Plutselig (Forts. s. 8~ ulovlig, hverken av den så- ansvarlig for det annet med-
flukt. Mine ledsagere var da var de der, de som tsjekkerne kalte regjering i London eller lem, hvis dette bryter organ!-
en ung tsjekkisk pike ved kalte «,kjeleflikkerne~. Dyp- """ av noen annen myndighet, sasjonens lover. 

'navn Kveta, det betyr blomst, flygere, amerikanere. Toget hverkeri under okkupasjonen iDet stod ingen ting om 
og en herre fra Gestapo. Vi skalv som et menneske i Gle m t e eller ettel'på. Og årsaken er landssvik i NS' lover eller 
lærte hverandre først å kjen- dØdsangst og ble stående. vel ganske enkelt den, at Forts. side 7. 
ne like fØr togets avgang. Vi Utenom lokomotivfØreren, val u ta,. y n der 
hilste kjØlig på hverandre og fyrbØteren, mine ledsagere og 
ellers vekslet vi ikke et ord, meg fantes det ingen voksne ]){;:1 n('rsk~ offentIis-het og 
slik som det seg hØr og bØr i toget. LokomotivfØreren de dertil innrettede pres
mellom fiender. skrek at barna skuI de gjem- se organer var dypt og dydig 

Toget som skulde bringe me seg under toget, eller hur: rystet da Morgenposten visste 
meg til Pardubitz var et sko- tigst mulig lØpe ut på jorde- å berette at Forbundet var 
ietog, overfyllt med tsjekkis- ne. Det som så skjedde står skyldig i overtredelse av va
ke barn. Bak vinduene kom fremdeles i min erindring lutaloven. Det var ikke ende 
og forsvant enger, skog;er og som en vond og forvirret på skrik og skrål i alle små
landsbyer. Barn steg ut og drøm. Barna lØp av toget og I avisene rundt omkring i 

. steg på, spiste sine smørbrØd samlet seg i sin forferdelse i landet, og også Arbeiderpar
og lo og kvidret. Bare jeg sat klynger. Gestapomannen så tiets aviser var ivrig opptatt 

I med å dele denne indignasjon 

~111111111111111 og moralske rystelse. Som en I ser på annet sted i dagens 
avis fant ikke politiet en
gang s å mye ulovligt at det 
var mulig å slå' ned på det. 
Saken ble kort og godt hen

Det vilde ha vært enda flere a v 
ikke noen hadde hjulpet tll - - • 

lagt. 
Kanskje de samfundsbe

kymrede da isted~n kan, ta 
opp igjen en valutasak fra 
1951. Saken var meget seleb
er, og da den foregikk i de 
indignerte arbeiderpartiavis
ers egen aller nærmeste krets, 
kan det vel bli mere person
lig sving over klagene og be· 
skyldningene: 

I 1951 hendte altså det be
drØvelige at Norsk Sjømanns
forbunds Ingv. Haugen fikk 

(FfW1J8. li. 6). 

JAKTTROFEER TILSALGS 

På grunn av plassmangel realiserer jeg endel elggevirer 
med fra 6 til 18 takker, alle montert på beste ekeplater. 
Videre et utstoppet hode, særdeles kraftig og med 15.tak
ker. Pris for gevirene fra kr. 250,00 til kr. 600,00. Hodet 
kr. 800,00. 

Halvparten av hva salget innbringer går til «Folk og 
Land», og belØpene innsendes direkte til avisen, som fore
tar oppgjør med meg, 

FORSTMESTER HALS, 
Spillum i Namdal. 

.... t 

O' 
O, 
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Picasso like gal som Hitler! 
tig. Og for en kunstner inne
bærer berØmmelsen salg, inn
tekt, rikdom, fo<rmue - slik 
at jeg idag er celeber og rik. 

Men nitr ieg er alene, har 
jeg ikke mot til it kalle meg 

kunstner i ordets store Of! 
klassiske betydning - Giotto, 

~....c:~~:;;o-..C7'-.c7'..;c;;~""":::7"<7~.o-o-o.o.o-.o-~, 

kultur:historie ~ KRI NG·S·.J Å ~. 
1959 ~ , ~ 

.0-.0-.0-.0- .0.0-.0-.0-

Litt 

:'~ 

Fra Kongsberg Dagblad pr. OVET dengang. Akkurat som da de en 
21/5 1959 sakser en fØlgende JUSTITIA VÆRE L . 

't gang tok Sjåstad fra nordenfor 
lærerike personalbeskrivelse : Rlett skal være rett. De nye 

.. Dovre. LandsdelssakfØrerne i Ar-«H&nrettelsene på Cuba har Tyskland og det gamle Niorge 
. beiderpartihotellet. vakt oppmerksomhet verden har funnet hveranare. Thi sa-

over. De amerikanske aviser ledes heter det i en beretning spm 
kan opplyse at de ledes av 30. mai 1959 er utsendt av NTS/ 

Tizian, Rembrandt og Goya . It f B 
en mann som stammer fra Reuter offisle . ra onn: 

DE lfA,R OGSA, forbedlingsstu
denter:e, en' Mellbye blant seg, 
advo~atfamilien hadde art'2idet 
uVlmliggodt sammen med tysk
erne under krig/okkupasjon i alle 
spØI'lsmål om N:ordag· .m. v.
sikkert ikke så. ~)Utrert som hØY-

var kunstnere - jeg er bare 
USA, det land hvor Cubas «HØyesterettsjustiti,uius Terje en spas maker for 'offentlig-
nye diktator FidelOastro Wold og fire andre ledende 

heten. t . besØk . . t k 1 b Øk 
På best mulig måte har jeg . nettopp har vær . pa . norske JurIS er iS' a~ es' e 

. Og hvor han - sknves det - Vest-Tyskland i tiden 31. mai utnyttet dumheten, forfenge- ~ 
har gjort alt for å gjøre et -13. juni etter innbydelse fra esterettsdm:n~er Skau i sin,e Ber-ligheten og begjæret i min . 
så pent· inntrykk som mulig. . det vest-tyske justisdeparte- gensforretninger . - men junior epoke og mitt samfund». 
Castros overbØddel er den 37 ment. ble. da stats8.dv6kat 'i ,.rettsopp-

Som Dagbladet sikkert vil un- år gamle (,kaptein» Herman Ved siden av Wold består gjøret»,det soner meget, og nu 
derskrive er det lnegetå utsette Marks som,etterhvadet femtnanns<i~legasjGnen ~v skalalt'Såogså l'uw s:t~de+~ for-

l"icasso: . .1: ... vmneportrett 
på vårt klllturelle.nivå;, så det opplyses, har hatt ledelsen av riksadiVolmtA,ndr~l\Sst'A.,ulie~bedringsanstal~r .. ; 
Cl' ikke rart at vi fakitisk 'er de fleste av de omkring 500 departementråd Rolf Einar 
enig med Adolf Hitler 'Og Pablo 

Etterkrigsverdne.r~ er skjØnt enig, Picasso. På samme måte .:.om f. 
om at Adolf Hit1er var gal, så eks. Søren Onsager gav uttrykk 
gal at han til og med kastet ut f.or at han var i hin kulturlØse 
av de tyske museer noe han ka!- periode da, NS bare hadde slike 
te «ent.artet» k1IDst. Slik går kunstens fattigfolk å skilte med 
barbarene frem, fortalte kultur- som bl. a. Knut Hamsun, 
bæreren Dagbladet, fcr var ikke Christian Sinding, David Monrad 
folk· som Picasisio og hans ~one- Johansen og Wilhelm Rasmu~n. 

henrettelser som hittil E!r Ryssdal, professor Johanne~ RESTENE ~ ce n'est plus qu'un 
foretatt. Andenæs og advokat Jens reste, slom franskmannen sier -
. Det opplyses VIdere at den- Christian Mellbye. er statsadvokat Ryssdalog.r0 -

ne Marks er en av USA's Delegasjonen skal besøke hannes den skinhellige Andenæs. 
mest beryktede forbrytere. Bonn, den ~Øderale hØyeste-
Hans rulleblad i statene for- retten og forbundsdomstoler i Forbundsrepublikken. lykkønskes 
teller at·han er blitt arrestert Karlsruhe,:serlin og Hamburg. av alle, hugheile nordmenn' på 

ge;:, slike som Hitler kastet ut., 
"V'-'V'A"A,V""",VVVV\AIVV"'''''' de mest Jysende. blomster på 

. kunstens tre? 
Den sikkert meget lærde nor-

ske magister st. Tschudi Madsen 
skriver da også i et leksi};on om 
Pablo Picasso bl. a .. : 

«Jøssin grømlingerne,» 
fra London 

for 32 voldelige overfall, tyve- NordmennenE! skal også deLta' det hjerteligs,te med dette ele-
rier, omstreiferi og drukken- i rettsforhl3:r.dlinger og bese verte besøk frå rettssta.ten Norge. 
skap. Han har rømt fra en forbedringsanstalter». Det tjener Vesttyskland til heder 
oppdragelsesanstalt, fra ,et :"'at det enctelig har forstått .hvor 
fengsel og fra. en straJfefarm, Vi kan så. godt. forstå at d~ det, . har' sine virkelige ogobjek-
- det siste i 1950. Deretter ble ledende .agører i' det norlske PR- tive venner, rettens. modige be
han dØmt til 3% års fengsel litiske «rettsoppgjøret» ut fra~,kyttere i Norge. Vi tar kanskje 
i Wisconsinfor voldtekt mot egeninteresse vil studereforbed-' munnen for fliu' når vi sier:'Fiat 
en 17 år gammel pike. Etter ringsanstalter hos Adenauer.' De Andenæs etW'bld, pereatmun-

«- .,.... ~ han prøver å . finne . å v::ere· kommet' u't'.æra fengs- har det 'behov.'·:"·; dus. I· 

rikere uttrykk, han vil .gi noe Når de~ gj~ldet "~enda,gli~ let dro han til Cuba, hvor Desverre.kan Arntzen . ikke del~, ...l . 

mere enn naturetterlikning,tor ge ~ets l vå ,e . a~serd tmo':han kjemp~,t sammen" med ta, da han er fulltopptat.t m.e<i DE,,!, VAR ENGAN.q~n keiser i 
til. det. h,. u .. r v.i. jo !.otOg. rafie~. S .. å SovJ etrusSlan~ 'he ~ ~~l,: (Cl S? Ca;.sfI.:o,? ,~.~'yrk~J;'. J" ~unf?El~en;t. o f' e fQ Id i/. nå. .sk~:nrla~·,.· ert . '..'. '., ...... '.. .• ">;' .J' ~ls-

.' . ,( (' . ", sm. uk,t .. «HeU .. Ulll. ,.g .... e .. n.e .. l .... "I.!J 'u:. ,g~ .......... 'n·, ·t'.,ol{tr·.'d.~.;'.''' ... -... ''''''''' ... "'feb.g-S1e.t.i.'W .. l'!f-:'; ... ~ ... ,mY .. , .. ' .... ?:. ')f.'.~ .. J~.i,m§;,,?'!~ ... :t .. ~ .... ~.c:ol.' .•• ~ .•. "fWln. "~.' .... """ ' ... "<; .... 'p-.PJl.:. lag' et han !'or eksempel et slikt .,. . ." ... ",." .' d·· f' leK. )'THOn ~VJ. med Norsk ,Jemvert\., og JU61S- 11"cro-p t "engt.c f1'1c1c1e o'" bn'nte står fremdeles . leve~1 e or 'N'''' '. . _ '.":.' "bO" '," .:" < . '~. ' 

portrett som/'det til· hØYre .... ~ ., d' t·: . Id con~m gIr ham denne ka bøddelen Solem og' engelen Berg-sine undersåtter' han 'lever 'ennå 
oss» mpn nar e gJe er It· t'kk En· l .. . ' 

(gjengitt her). Bd4e Picasso ' -, . '.' . . . ds"' '.., ra\: ens l,,: « ... ua mmne- graver gått niedenomog der slk- i koptisknui.jes1leU "~stadfMos-
jøssingenes' egne re elsgJer- l' tb d r f b te . ' . ' 

og du er klar over at en ikke . . t .. , . 1945 mf'r1 19 mo y e 19 or; ry 1:». kert har nok med rutt. . vold ska,tfer ham mØbler'Øg".wall-
f nl.nger .m.o oss l ... ". '.. L.,::" I Innholdet t,a.ler t. :'.".de.,.lig .nok, De andre s .. om . var. m ... e.d, .. er d. et . . kan se nesa både orfraag sk id ~e ~ \;>oord, Bjer~lse maling, og Den 

. I nedskytmg av ny.It, så kommentar synes unØd- ikke så mye å6fre ord på. Keil- ' 
fra siden pit en gang, men mennesker, hvis enes~ f'o~-,. ven' 'dl'g. . " ... ' . '. '., .,Kgl.~9rskeMarine marine. 
t'3nlc nå engang på at øYnenc hau er b-6i:te~' uten gjehsvartil 

. d d bryteIser var at de hadde ,'Var 'det noen som snakket u1'1·esen·e··rs· bi·~en.de·· s·p· .ør·sma·'l l' .', '. .'. 
er vakrest forfra - a ser u l V\ Y VI KUNNE IKKE finne et bedre 

t f o arbeidet for N'orgesse vsten- 'om «de 4 frihetene»? Er (let Aftenpo4en. sundt, sønn ,av Jens d!e71t best - nesa derim.o ar d h L d t t man I ~ 
du et m.eget hedre inntrykk av dighet, a. eter e. a .. tid O.L ikke på ti.de å fora .. ns.talte et Michael, er .l::.1orte, borte,borte, 
om. dIi ser den i profil _ fra bare må glemme denne h g nytt Atlanterhavsmøte med Politimester Ryn,[ling Tønnessen 

t . fra Einar Gerhardsen, aD. litt salmesang? lever ennå, v. i tar h,am ikke så 

kjerlhihgsSignal som' a.V1slutning 
på dehhe serie med jurier, hvor 
alt .er glemt Og ingen er sikwt -

sida)}. Magisteren (I "slu.t"er sm som er en av dem, som ha.r nomina stultorum, uQique lucor-
artikkel mc'1 cl slå fast. at kk . tragisk, geskjeftige hvite gamas- Uln _ e~n. den gamle germ. anske 
«Picas~o er trollmannen 

moderne maleri, og en kan 
trygt si at han er vår tids 

størst skyld for o upasjo- . h_ 

jer i regjel'ing~,rtiet tar vi for 11e.lsl·ng: nen av Norge, ved sinoJ)'p-
fordring om å Ødelegge Nor
ges forsvar, fra ham er det 
kommet en parole om at der 

Så aJle forstår at Hitler var skal være ro' omkring «reits
gal. Undtagen kanskje Picasso oppgjøret». 
selv. For han har i disse dage Terroren i Ungarn ble satt 
funnet at spøken har gått for igang a v en utenlands..k 
vidt og skriver følgende, som makt mot landet, mens her 
norske ma.gistere med samt Da.g- i Norge var· det våre egne 
bladet vil avvise med f'o.rakt, for medborgere som utøvet red
.de l.lerrene vet det ,naturligvis selsgjerningene, hvilket jo I 

bedre enn maleren selv: I ma ansees som ti gan~er I 
«Folk sØker ikke lenger trøst verre. Et gammelt ord Sler 

og begeistring z kunsten. Det at hvis en revolusj.OJ'l skal 
er de ubeskjeftigede,overfor- lykkes så må partiet ha ga-
finelsens destillatorer,~ sorr: ,j;ws og renn:sten::~~ . folle I 
søker noe nytt, egenarte.ton~ ,cart sagt hele PIZH.le!ma;>~en 

ginalt, noe ekstravagant og med seg, og dette har jøs
skandakJSt. .reg har selv de singene da helt ut forstått. 
siste årtier tilfredsstillet den- Snikmordere og ugj emings
ne kretsen ved å male eien. menn som Gulosten, Feld'
d'Ommeligheter som går stadig manmorderne og utallige an
vekslende gjennom hodet mitt. dre ble ansett som «gode 
Og;o mindre man forstod av nordmenn», Norges edleste 
mer;, desto mer beundret man sØnn Vidkun QUisling, samt 
verkene mine! Si{ancke og en rekke. andre 

Ved å more meg med disse edle og uskyldige menne
lekene har ieg vunnet berøm- . sker . ble slatt ihjel. Og 
melse, til og med meget hur- altsammen ble gjort for å 

LØRDAG 13. JUNI 1959 

Castros sjeibøddel 

det det er: Vi hater ikke. 
HEILE SELASS[! 

F'ORBEDRINGSANSTALT- Vi sender denne hilsen til alle 
våre venner på jord og sjø, til 
våre m,ange emigrerte'1andshar en delrvis modig mann blant 

menn herog hisset og lover havet, 
seg. men. })are ,delvis. Andreas til lægene i Sydamerika ved, Arne 
A.ulie. Han er ikke av de verste. 

STUDENTENE 

Og det er kanskje no godt i Terje Hø,ygaarcl -- til alle v~J,"e. venner 
i Irland ved innenriksråden, til 

Wo?,! også, han har ikke vært så Fagslad i Etiopia og pori~~lnns-
mye berte i. rettsoppgjør~t, men .... . '.' - . ". .. . 

folk pa havet ogfusenvis av ven
han har j(,}in€\"e,nscmheIst vi1jeder neI' GIVer hele vår dømte. klode: 
det er far.l.i g å si nei, der det .8·l Sl' O .d . . ... , : .el e e assl. g go smnmer. 
kO. sr,e.l· noe ~ Nor. ges .... høyesterett.s-. li. t. t b ., .. t D . .., '.' . . , ... . Norge gger ryg egrj\ve. e 
lust,:t13;nus,prnfuus ~:rant .. ; dem. som. ~ . d f' d' V· ' Vlses Sc€ll1 er un er un.· l er 

I Sl,. uUe he.vde. r~ .. '.tten . km. :lt. ra makt'e. ·.t stol·t. o. g stolt folk.' Vi ere en 
Og cgenintere!iise. Kompromisser"f~~~i;:n ',-i æ.ed. i ' 

I akkord, til.uassing, diplomati. Av V-o t d " .. b d' . "'"tal ",. , .. .... . .. :1 su· erer .l!or e nngsaiu.;, -

log til ganske~ffellt. Ombuds- ter. Heile Selassi venner frai fjern 
mann. Men ik~e' i;ett, ikke ethos, 
ikke herstårijBtt, GUd hjelpe'meg og nær. Vi fØler med~dJ~r.~. FØl 

dere med oss, vi som fortsatt ble 
Un·' dertegnede ll·r~p .. r l' al amen, tnen jO!tdengårhill'l'UIldt .. 

u - - heime. Heile selassi, thi vi visste 
mindelighet ikke av sjøsyke, likefullt. Te:rje< Wold, sakføreren ikke hva vi gjorde. . '1:. S. 
men når tanken kommer inn fra den nordrlorske landsqelen, 
på Atlanterhavsdeklarasjonen de sikulle ha en fra Nordnorge 
og dens menn, da gjør mine 
innvoller revolusjon. Kal. 

kamuflere egne forbrytelser: 
ødeleggelse av vårt forsvar og 
det at de den dag de skulle 

stå til ansvar for sin forbry
terske . poctitikl{, rømte' med, 
halen mellom benene over til 
fienden - til det land som 
hadde krenket vår neutraIi-

tet i JØssingfjord og. bragt 
oss inn i krigen. QUiSling 
hadde ren samvittighet. og VI 

har aldri sett noe fo~grafi 

av ham i' full gallop for å 
komme seg i sikkerhet fra 
sine ffintstandere. Labus. 
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FOLK OG LAND____ I Deutsche Hanelelskammer Vitenskapelig 
. '<trAV_X l'n;1 G u te E AV'I'S ~ i. Norwelen ~ 

arbeid om· Quisling 

Re cl .,k tø rer: Medlemsfortegnelse 
L. Ohristensen AlS, Agentu,r 

000 HELSOM. a.svarlig Export, Bergstien .11, Oslo. 
ALEXANDER LANGE Christiania Bank Og Kreditkasse, 

Morgenpostinjuriene 

nol~, engang 

03i10. 

AlS Christiania Glassmagasin, 
Glas, Porzellan, Lederwaren, I 
Parflimerien etc., Torget 10, 
Oslo. 

AlS Christiania Kul- & Vedbo
lag, Brennmaterialien, BygdØ 
Alle l, Os10. ' 

Det er visst nØdvendig nok engang å klarlegge forholdene Por~l.-~ d Cementfa-Christiania lU<UL 

omkring de on.dariede beskyldninger Morgenposten rettet, l brik AlS, Fr. Nansens p. 6, 
mot en rekke av Forbundets tillitsmenn. Vi forstår på ut- Oslo. 
talelser at myndighetene har hatt endog usedvanlig hell Christiania Seildug,sfabrik, Tau
med. seg i å føre folk bak lyset med missvisende. uttalelser werk, Fischnetze, sacke, Foss-

veien 24, Oslo. og kommunikeer. S å dyktige politiske taskenspiUerkunster 
Christiania Spigerverk, stab!- u. 

er det lenge siden en har sett i Norges land. Walzver'k, Nydalen, Oslo. 

La oss da slå fast fØlgende ugjendrivelige kjennsgjer- Christiania StaaJ- & Jernvare-
ninger om dette lumske angrep på Forbundet: < fabrik A/S, Moss. 

Morgenposten beskyldte i en rekke artikler navngitte til
litsmenn i Forbundet - i første rekke da formannen Anders 

(Forts.) 

Hafskjold - for en rekke grove forbrytelser. Det dreiet seg Kriminalpolitiet, hvis led
blandt annet om underslag, dokumentfalsk, korrupsjon, be- else aven eller anl!,en grunIl 
stikkeiser og valutasvindel, rent bortsett-- fra at de navn- synes å føle seg solidarisk 
gitte også ble ka.rakteris~rt :som notorisk kriminelle ele- med injurianten, har også et
menter, som nårsomhelst og på hvilkensomhelst måte var ter 8 måneders' forlØp eraktet 
rede til å bryte landets lover. at anmeldelsene mot Morg-

. 
I USA 

Offentliggjort i mai-bulletinen fra 

Susquehanna University Press 

Susquehanna University, Selingsgrove, Pennsylvania 
utgir hvert kvartal en vitenskapelig bulletin med hi
storiske studieavhandlinger av forskjellig art. Det 

dreier seg her om verdifullt forskningsarbeid som 
nyter betydelig anseelse i USA. 

I mai-bulletinen finner vi en artikkel av særlig 
interesse for nordmenn, en iringående og tungtveiende 
undersøkelse i forbindelse med det forfatteren, pro
fessor Lyder L. Un sta d, kaller «Vidkun Quisling _ 
The Norwegian Enigma», altså «Den norske gåte _ 
Vidkun Quisling». 

Artiklen omfatter 44 trykte sider i bulletinen, og 
er et grundig og alvorlig historisk arbeid med en 
kildefortegnelse som viser at forfatteren har tatt sin 
oppgave opp med vitenskapelig alvor. Den er et nytt 
tegn på at den endelige dom ove.r Vidkun QUisling 
ikke er felt i og med de latterlige «rettsforhandlinger» 
i~orge i 1945. Også tYSke blad har i det siste beskjef
tiget seg med 'Vidkun Quisling, som en nå endelig 
har oppdaget ikke bare var en stor nordmann, men 
også en god europeer med vidsyn og seerevne. 

Den amerik3.)Jske gransker skriver i innledningen 
bl. a.: Av disse beskyldninger er det bare dette om valutasvin- enposten må henlegges fordi 

del som er undergitt offentlig påtale, hvis det da ikke fore- «almene hensyn ikke krever 
«I lØpet av siste verdenskrig re eller mindre av hellig æreligger anmeldelse fra noen fornærmet part. Og det gjør det offentlig påtale», som det så 

ble navnet QuisIingkjent frykt. Jeg leste taler holdt av 
naturligvis ikke, . for så langt vilde dog ikke de sørgelige vakkert heter. At politiet verden over på en hØyst ufor- dem, særlig av deres leder 
individer blandt «våre egne», som har servert disse lØgn- søker å skjule kjennsgjer- d lak . 

e tlg måte - som synonym QUisling. I alt kjente jeg igjen 
historier til bruk for våre motstandere, gå. ningene ved i et utsendt f f d Slik 

oren Orræ er. ble også trossetninger, slagord og' et 
Når det gjaldt dette med valutasvindel betraktet altsa. kommunike å blande inn og- hans tilhengere og venner filosofisk politisk syn på livet 

politiet Morgenpostens Skriverier som en anm eld e Ise, så. i denne sak valutaforhold kjent som «quislinger», noe som stemte overmåte meget 
og innledet i den ånledning en omfattende etterforskning. som anmelderne over ho- som betegnet en gruppe for- med det jeg hØrte og leste 
P!U'allel~meddenne offe~tIigeetterforsknin$ når detgjel-det i ng e~n befatning har redere. Og med forreder me- .da jeg var en ung mann i 

"';'I~i'~i\it~'1tIltt':$I"~A:6.d~rS'Hars$1c1tfi'Sitiltijimø.t 'tlati~;'oiQ'edr·ura.Jffe~rbest ner\l'l'tiUlllg'Vis . cen som' bry- Norge, i særdeleshet· da jeg 
mot injurianten, mens endel av de andre injurierte gikk til dell sjofle måte saken har ter sin troskap mot og for- gikk på Folkehøyskolen. I alt 
politianmeldelse mot bladet. vært behandlet på fra myn- råder sitt land». de snakket og skrev om na-

Som vi meddelte i forrige nummer har det til dags dato dighetenes side. Helt til 9. april 1940 var sjonalisme, nasjonal kultur 
ikke lykkes å få Hafskj.olds sak frem for retten. Ved alle- Det som er klart er at PO'!!- Quisling og hans' fØlgesmenn m.V. viste de seg somutpreg
hå.nde krumspring og ved samarbeid med politiet har det tiet ikke har funnet DM som - et legalt politisk parti, eller ede, ja som personifikasjonen 
lykkes injurianten å hale saken ut. Det er til denne dag helst som kan bestyrke Mor- bevegelse som det ofte ble a v patrioter - meg forekom
ikke levert noe tilsvar eller noen bevisfØr~1 fra bladets genpostens injurier mot an- kalt - ikke kjent som forred- det ofte med et naivt og religi
side, og alt taler for at Verdens Gang har rett når den med melderne, og så har det da ere . og ingen karakteriserte øst preg. Tilslutt ble Quisling 
informasjoner, øyensynlig fra aller hØyeste hold, kan med- reddet seg iland med disse dem som det .. Tvertimot: de og 37 av hans tilhengere hen
dele at saken ikke kommer opp fØr til våren. Innen den tid fraser om «almene hensyn». var kjent som supemasjonal- rettet som forredere kort et-

ister med Norge og norsk tra- ter krigen, og nesten 100 000 håper en da at det hele skal gå i glemmeboken, men at Det er naturligvis klart for 
disjonelI kultur som mål, me-' andre som hadde mer eller det likevel skal ha bunnfelt seg i mange enfoldige sjeler alle at politiet ikke trengte 

mindre forbindelse med QUisat det er noe å belaste Hafskjold og Forbunde~s tillits- 8 måneder for åerakte 
se mere anstendighet enn de Ung ble personlig forulempet, menn forøvrig. at disse «almene hensyn» ik-
underordnede organer. Han misshandlet i fengsel og beImens har da også politiet langt om lenge avsluttet sine ke kreve·t noen inngripen. Det 
sa i. stortinget at myndighet- røvet sin formue og sine, undersøkelser; Sivilpolitiet når det gjelder Morgenpostens måtte det vel være klar over 
ene vilde følge etterforsknin- statsborgerlige rettigheter. anmeldelse mot Forbundet for «valutasvindel», og Krimi

nalpolitiet når det gjelder spØrsmålet om hvorvidt det of
fentlige. skal føre saken mot Morgenposten for de fornær
mede. Resultatet av politiets virksomhet er offentliggjort 

allerede dagen etter at det gen i saken med stor opp- Hvorledes kunne slike folk 
fikk anmeldelsene. Når det 

merksomhet, og at stortinget bli forredere? Jeg undret meg 
ikke foreligger noen avgjør- ofte over det. Jeg fant det skulde få beskjed når det 
else før, så skyldes det derfor forelå noe nytt. meget vanskelig å tro på den 

på en slik måte at folk skal tro - og tror - at hele saken ene og alene håpet om å krigspropaganda jeg hadde 
Nå foreligger det noe nytt, mot Morgenposten dermed er henlagt og avgjort, og at kunne spore opp noe som lest og hØrt. Men en viten-

nemlig at politiet intet har bladet altså har hatt rett i sine beskyldninger. kunde diskriminere anmeld- skapelig utdannet person 
. Det er det motsatte som er tUfelle. Sivilpolitiets etter- erne. Det har ikke lykkes. funnet som kan bestyrke iant- holder sin dom tilbake til han 

juriene, og vi venter da forskning i anledning av Morgenpostens anmeldelse mot Så får da de injurierte an- finner ugjendriveUg bevis for 
b d t h f rt t · t k hit å Id t justisministeren pån.y skal at den nye påstand er av l~or un e ar ø Il a sa en er en ag «p grunn av me ere even uelt gå samme 
i t 'l . t t V·· ti tId tt opplate sin røst for de folke- faktisk art, et resultat m bev sets s l hng.», som de he er. l VISer I om a e av e e langsommelige og årelange 50 

valgte, som med Løberg i spis- d t t sk l på an!let sted i dagens avis. Enhver forstår at dette i vir
keligheten betyr at det ikke engang foreligger s å mye sant , 

vei som Hafskjold: ved privat e er mege van e ig å 
sen og de andre som tause komme til. Så, d.a jeg i 1948 straffesak mot Morgenposten. 
bisittere er så bekymret for . New Y k Ti It· Ingen «almene hensyn» krev- l or mes es e senen 
de almene hensyn som Kri- av offentlggjØrelser fra fØrste fordr!n~ fra ane hånde samfundsbekymrede hold, har kun- er at det offentlige beskytter 
minalpolitiet blåser en lang bind av Sir Winston Ohur-. 

i bladets injurier, at po'litiet trass i den aUer sterkeste opp-

net prestere dEn aUer mest beskjedne mulktering av eJ,1 tidligere NS-folk. 
eller annen «skyldig». Bladets skriverier om «svindel» har Nå venter vi imidlertid at 
med andre ord vært det rene vås. landets justisminister vil vi-

marsj. 

LØRDA6 13. JUNI 1959 
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RAK KIJLISSENE: 

General Gamelin 
har ordet 

Fra den «franske» besettelse av Ruhrområdet etter 1. 
verdenskrig 

Fri kjærl ighet eller ekteskap? 
13. februar 1936. Boulevard 

Saint-Germain, som fører på 
VIel1lStre bredd av Seinen fra 
deJ)Utertkamret gjennom univer
~i~varftaJ.et ,i Paris, er S/Om 
alle de store gater meget livlig 
denne middagsstund. På fortau-

forhold og de ,vil bli de lykike
ligste hustruer! Ikke «Fri 'kjær
lighat eller eldleSJkap» , men «først 
fri kjærlighet og så ek:teskalp!» 

«Men det er anarki», sier den 
unge frue opprørt. Hun er Håre 

så flink til å belegge sine ord 
ene vrimler det av mennesker, som sin partner, men med sitt 
som kommer fra i1oa.'retninger og sikre instinkt sporer hun stratt,s 
kontorer og bare har en kort tid det nedbrytende i denne littera: 
til deres «dejeuner», deres mid- turoppfatning av kjærlighet og 
dagmnåltid. I kjØrebanen er det ekteskap. 
en uendelig strøm av biler, og «Det er netl10PP å ovel.'lVinne 
i en: 'av dem ~ som ikke kan anarkiet, idet eD først gir plMs 1 
kjØre særlig raskt f'ordi trafik- f\or menneskenes anarktsltiske 
ken stadig stuer seg sammen - tendenser til de selv finner frem 
sitter den folkevalgte Monnet. til orden. Se på meg: da jeg var 
Hans unge frue sitter bakerst i 
bilen og ved siden av henne en 
jØdisk utseer,de herre med lorg
nett eg en noe hengende kne
belsbart. De snakker livlig sam
men. 

«Naturligvis har jeg lest Deres 
bok om ekteskapet», sier den un
ge frue, "men je/5 må si Dem - -», 
hun r'Øler. Men så tilføyer hun: 

ung, avviste jeg enhver autori
tet - og nå er jeg med mine 64 
år en slik ordeneæ mann at det 
vel ikke vil vare lenge fØr man 
legger Frankrikes regjering i mi
ne hender. Ikke sant Monnet?» 

Den deputJ8II"te ved rattet har 
ikike tid til å sv:a.re, han må sta
dig bruke bremsene og han holdt 
nettopp på å kjøre inn i en :fliokk 

«J,eg er på ingen måte overbe- mennesker som passerte over 
vist». boulevarden. Det er et langt tog 

«Alle sannheter krever sin tid», av studenteT SiOm fØlger etter en 
svarer herren ved siden av hen- likvogn som fører en dØd til kir
ne, ikke uten selvgod overlegen- kegården. Det er begravelsen til 
het, «og det finnes !Virkelig il~ke forfatteren Bainville. en liden

Forbundet og valutasaken 
Morgenpostens anmeldelse henlagt av politiet 

Det er faktisk endel år si-I vi gjengir, så er saken tverti-I hadde ~bevisene». Disse «he
den nå at den norske dags- mot henlagt av politiet «etter visen, sQm altså ikke var til
presse fikk seg en så ekte og bevisets stilling», som det he- strekkeli~ til at Sivilpolitiet 
dydig forskrekkelse som da ter. Det må vel antagelig be- kunde ilegge en aldri så liten 
dens kjøkkenavdeling, re- ty at det ikke finnes noe b~- bot for den grove valuta
presentert ved Sværta, av- vis mot de Forbundets til- svindel, er vel nå frigitt, slik 
slørte grusomme forbrytelser litsmenn som med navns at bladet endelig kap klare å 
og rystende «valutasvindel» nevneise er beskyldt for å ha prestere noe innen den nye 
begått av Forbundet og dets gjort samme stygge ting som frist som er satt for det, 20. 
tillitsmenn. SkjØnt, så svært Arbeiderpartiets Forbund. juni. På den annen side er 
lenge er det jo ikke siden den Så gjenstår det da å ta seg da rettsferiene umiddelbart 
hadde en historie, som dreiet av resten av beskyldningene, forestående og når den er 
seg om ganske betydelige be- som jo var aven ganske an- ferdig og en har operert litt 
lØp, i sin egen aller nærmeste nen graverende og ærekren- med lange svarfrister o. 1., 
krets. (Se herom på 1. side). ende art, dette om Hafskjold:s så er det godt håp ,om at 

Så hvis Forbundet har be- og de andre tillitsmenns un- Verdens Gang kan få rett i 
gått «valutasvindel», så er derslag, korrupsjon, doku- sine optimistiSke spådommer 
det iallfall i både meget godt ment falsk, bestikkelser og om at rettferdighetens sverd 
og meget politisk selskap. Nå meget annet pent. Det vil ikke vil slå ned på Morgen
viser det seg imidlertid at skje når vårt langsommelige posten fØr til neste vår! 
Sivilpolitiet, som i otte må- rettsvesen endelig får som- Og kommer tid, kommer 
neder har gransket Forbun- let seg til å ta opp det in- kanskje også råd - også for 
dets transaksjoner, og her- juriesØksmål Hafskjold inn- injuranten. 
under til og med har utstrakt ledet for 8 måneder siden. Vi antar at bladet vil tren: 
sin virksomhet til nabolan- Hittil har en holdt det gåen- ge - til og med god - råd når 
det, Øyensynlig ikke har fun- de med å gi Morgenposten det skal gjØre opp den skade 
net noen slik svindel som stadige utsettelser med le- det har forårsaket ved sine 
Morgenposten har berettet vering av «bevis», fordi bla- vettlØse skriverier om heder
om. Som en ser av det skriv det påberopte seg at politiet llige mennesker. 

noe mere innlysende enn ,min skapelig l'...a.sjonalist. De som her skal nok få hasen på disse fas- sosialistføreren fra de rasende på den annen side av Rhinen 
påstand. Ser De, rna petite, der viser ham den siste ære er til- cistiiSke studenter! E,t ord ,fra oss studenter. Murerne vil bringe bygg;er man trekk for trekk opp 
ha.r man i årevis stridt om dette: hengere han har hatt blandt Og ti eller femten tusen arbeidere den sårede i hus, og da de ban- et nytt, Slterkt Og enig Tyskland. 
er mennene polygame og kvin- ungdommen i Paris. kommer fra de rØde forsteder i keI' heftig på en dØr åpner den Har Frankrike ingen mann som 
nene monogame, eller omvendt? De unge merm.esker ser inn i den Paris og viser studentene hvem seg også. Da portnerfruen imid- der Filhrer, ,som TI Duce, en 
Og jeg sier ganske enkelt: når bil som så plutselig må stanse som regjerer i Frankrike!» Denne lertid ser den ,såredleiS blodige mann som virkelig kan fØre fol
menn og kvinner er unge, da er for likfølget, og så kjenner de trussel om maktanrvendelse har ansikt smeller hun døren forfer- ket? I partiets kamp, i de er
begge polygame, og når de har igjen mannen med lorgnetten og vakt raseri, og nå ser studentene det igjen. Imidlertid får de an- gjerrige politikers evige strid om 
nådd en periode av modenhet da d.en noe hengende knebelsbart. den mann foran seg som vil sen- bragt ham i nabohuset, Og etter innflydelse og makt er Frankrike 
blir de monogame. Hemmelig- l):::t er deres ha:'cde :,.l():~ta..'1de~·, de de rØde arbeidere pa dem! ,",~ f,"cngac", har spred;. seg, i;:an tcmld !leIt bort på kanten av av
heten ved det lykkelige ekteskap LE~on Blum. scsia.listføreren. Det «Levn Blum! Ifoon Blum!», skri- herr og' fru Monnet bringe den grur<nen. Vil det ramle utfor og 

ligger bare i at menn og kvinner biir straks store tumulter. For ker de opprørt, og så lyder det sårede mann til sykehuset etter da lfvegerlig knuses. eller vil en 
først skal gifte seg når de er etpar dage sid~ l>./adde denne plutselig: «81å ham ihjel!» Meng- at han er blitt f'Orbundet av sterk regjering rettidig trekke det 
kommet i den a.nnen periode, når V~on B.'um taJ.t farlige ord i den sYnes å vike tilbake for disse legen i deputertkamret som hur- tilba.ke? 
de så å si har rast ut. Dat vil deputertkamret. Studentene ved ord, da springer en «camelot du tig er t:litt tilkalt. 
fremdeles filmes lykkelige ekte- det juridiske fakultet hadde nek- roi», en tilhenger av monarkist- Skadene er ikke store, allerede 6. mars 1936. stor mottagelse 
ska.p i Frankrike hvis man opp- tet å overvære forelesni.ngene til ene i Paris, tOpp på bilens stig- næste ettermiddag vi~er Leon den russiske ambassadebygning 
fyller min fordring: innrøm de en professPr, som gikk inn for brett og slår ruten istykker med Blum seg igjen i deputertkamret, i Berlin, på Unter den Linden. 
franske piker den samme frihet interessene til negusen av Etio- en jernstang. Mengden brØler: men opphisselsen over overfallet Amba.ssadØren har ir'nbudt til en 
som Frankrikes unge menn alle- pia og hadde krevet sanksjoner «Kast ham i Seinen!» Man har er stor i Paris. Det er nemlig et filmfuevisning. Filmen skal vise 

rede har hatt lenge - la dem gjø- mot Italia. r.,eon B1um. SOl~ist- allerede revet llium ut av bilen. varsel om den største fa,re: en russisk manø,ver i Ukraine. 
re sine fø~e erfa.rin~er i iTi fØreren, hadde da. ropt ut: «Vi Fra et bygg i nærheten lrom- Frankrike rives istykker av bitre, Alle de utenlandske militæratta

mer murerne løpfeIJ.de og river ufruli:.tb~u·i! k~' _ og der over cheer har tilsagt sitt nærv~: og 
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'CHRISTIAN BEKKER: 

Knut Hamsun i retten 

UndersØk, rettsindige læ
ser, om denne fremstilling af 
aktionen mot Knut Hamsun 
er riktig, oppgjør dig en per
sonlig mening og ta derefter 
alle konsekvenser! 

Knut Hamsun har ikke be
gåt nogen forbrydelse. Han 
har aldrig handlet i strid med 
det som i handlingsøieblikket 
var norsk rett. Han har aldrig 
forsØmt at gjøre noget som 
han efter gjældende rett 
pliktet at gjøre. 

Hans storpolitiske oppfat
ning skyldtes især den eg:en
Skap hos ham som mere end 
nogen anden ar hans gode 
'egenskaper "gjorde ham til en 
stol' dikter: hans intuitive 
klarsyn. Den anden verdens
krigs forhistorie, foranlednin: 
gen til tyskernes okkupation 
af Norge og de fryktelige fØl
ger af krigens tragiske ut
fald viser, at han også her 
så rett. 

Af hensyn til sandheden, 
til sine landsmænd og til 
lnenneskeheden tillot han sig 
at gjøre det, som hver mand 
har rett til, nemlig at sige 
sin mening. 

Han lot sig ikke kue af, at 
der eksisterte nordmænd, 
som hadde ødelagt Norges 
forsvar, som hadde prisgit 
Norges neutralitet, som uten 
bemyndigelse og :uten det 
norske folks viden de til ska
de for den norske stat hadde 
indrømmet England og 
Frankrige krigsviktige for
dele, og som derved hadde 
git tyskerne rett til at rykke 
'ind i ,Norge; nordmænd, som 
i tider da det særlig gjaldt 

'

at hver mand blev på sin post 
og passet I sit arbeide, hadde 
ladt sit arbeide og sine lands
lnænd i stikken, hadde tat 
Norges Banks guldbehold-
hing med sig, var rØmt sin 
Vei og hadde bragt sig selv i 
sikkerhed utenfor landets 
grænser. 

Han lot sig heller ikke ku
jonere af den agitation, som 
disse nordmænd drev og 
sandsynligvis måtte drive for 
engang at kunde komme hjem 
igjen uten her straks at bli 

Opp!Ditlers 
På langt sikt vil Idet vel 

skade ,England mer enn 
Tyskland at imperiet ikke 
tok mot det tredje rikes ut
strakte hånd i 1941 dengang 
NSDAP's ø.estfører Rudolf 
Hess flØY til Skotland for å 
søke å få de britiske ledere 
til forståelse av den virkelige 
fare før det ble for sent. 

At Hitler mente det alvorlig andre <dandssvikere», hvoraf 
Knut Hamsun på grund af med sine fredsfølere overfor 

tiltalt og straffet; en agitati
on, som ikke bare tok sikte 
på at få det norske folk til 
at glemme eller se bort fral 
alt det gale de selv hadde 
gjort, men som, blandt andet 
for at oppnå dette resultat, 
også la an på at opphidse 
folket og få det til at, tro, at 
der hjemme i Norge levet og 
virket flere hundrede tusen 

siste ord 

sin begavelse, sin personlig- England er det flere beviser 
hed og sin position begripe- på, og de er av eldre datum 
ligvis måtte være en af de enn dette siste, budskap til 
prominente. eftertiden, diktert fra Hitlers Hess starter for Skottland 

Hvorledes denne agitation siste kommandoplass. Det må man lade ham: _ han så også i sine siste dager' klart 
virket, og hvorledes dens virk-
ninger har afslØret en mæng- de «seirens» frukter som idag fyller rest-Europa med onde anelser. 

de menneskers intelligens og IfØlge Sunday Express dik- av dette avsnitt i Sunday Ex-I disse arrogante ØY-beboere. 
karakter, er et interessant og terte Adolf Hitler i bunkeren press: «As for Britan relieved Siden vil tyskerne være ti!..
lærerikt kapitel for sig. under rikskanselliet til Mar-- of all Europeancares, she freds llled at de ikke ydet 

Da disse nordmænd ved sl- tin Bormann 4-6 februar 1945: could have devoted herself to noe bidrag til en overlevelse 
ne fremmede herrers hjælp Frankrike og Italia som the well-being of her Em- aven foreldet tingenes til
pånyt hadde tat plass i fæ- hver for seg ble slått av de pire. And lastly Germany, her stand, som verden i frem
dreIandet og her hverken to germanske makter _ kun- rear secure, could have tiden ville funnet meget, 
fØlte sig helt trygge eller ne kommet pent ut av det. throWIl herself heart and solli vanskelig å tilgi dem. 
fuldt tilfredse, fandt de det Begge ville dog ha vært nødt into her essential task, the Vi kan med sikkerhet S~å 
nØdvendigt :;tt styrke sin stil- til å renonsere på sine opp- ambition of my life and the en ting: Hvordan denne krig 
Ung ved at svæ'kke tilstrekke- skrudde ambiSjoner om stor- raison d'etre of National 80- enn slutter, det britiske im
lig mange andresy og at søke het. Samtidig hadde de måt- cialism, the destru.ct4on of perium er ferdig. Det er blitt 
lindring for sit perverse had tet renonsere på sine preten- Bolshevism»i'. dØdelig såret. Det britiske 
ved at ta en indbildt og ube- sjoner i Nord-Afrika og i det Dette ville ha dradd efter folk står overfor en fremtid 
rettiget hævn. nære østen. Dette ville ha seg erobring av store områ~ hvori det kommer til å dØ av , 

Enhver som fryktet for, tillatt Europa å føre en der i øst og dette ville ha sult og tuberkulose på sin 
at Knut Hamsuns oppfatning dristig venskapspolitikk me"'- sikret det tyske folks velferd forbandede øy. 
skulde bli den almindelige, Islam. i fremtiden. England hadde jo fritt 
hadde anledning til at for- Hva Storbritannia angår, Naturens lover fØlger en valg. Intet tvang det til krig. 
SØke sig med en imøtegåels~. kunne det - fritatt for sine logikk som ikke nØdvendigvis Og dog gikk det ikke bare 
Makthaverne angrep hans europeiske bekymringer - ha altid passer med vår egen til krig, men i virkeligheten 
person. helliget seg imperiets inte- begripelse om logikk. Vi var fremkaldte det krig. Det er 

Hvorfor? FØrst og fremst resser. Og endelig tilsist kun- selv disponert for kompro- neppe nØdvendig for meg å 
fordi det er lettere at få ne Tyskland - med ryggen fri miss. Vi var rede til å kJaste si at polakkene sikkert ikke 
bukt med en gammel mand - med liv og sjel ha kastet vår styrke i vektskålen for å hadde fØlt seg kallet til å 
end med en riktig oppfatning. seg over sin ,v'tktigste opp- bevare det britiske imperium, begå selvmord, hvis de ikke 
Dernæst fordi det gjaldt at gave, mitt livs streben og og merk vel, på et tidspunkt var blitt drevet til det av de 
.ramme ikke bare. meningen, nasjonalsosialismens raison når sandt skal sies, da jeg britiske og franske krigs
men også manden, ikke bare, d'etre, nemlig Ødeleggelsen I hadde meget mer sympati for makere som selv var ansporet 
oppfatningen men også mel?-- av bolsjevismen. (Ordlyden den minste hindu enn for av jØdene (1 SUnday Express: * 
nesket. «Who were themselves spur-

Den 26. mai 1945 blev han red on by the Jews»). 
arrestert. Han var henimot 
seksogotti år. Han var næsten 
helt døv, han så dårlig, men 
var ellers frisk og sund. Var 
han dømt? Vilde den gamle 
mand lØpe bort? Kunde han 
rydde noget bevis af veien_? 
Kan der anfØres en respek
tabel grund for denne arre
station? 

Den gamle trænger et hj em 
og har det bare i vante om
givelser. Knut Hamsun blev 
uten nogensomhelst nØdven
dighed revet ut af sit og 
tvunget ind i forhold som 
han ikke kjendte og sorn al
deles ikke passet for ham. 

En gammel mand trænger 
ro. Knut Hamsun blev fØrt 
fra sted til sted. 

Den 15. oktober blev han 
tvangsindlagt på Psykiatrisk 
KHnik i Oslo og mot sin 
protest som en rettslØs slave 
eller et hjælpelØst forsøksdyr 
prisgitt professor Langfeldts 
behandling. Af hvilken, 
grund? I hvilken hensikt? 
Med hvilken rett? Hvem 
tandt på det? Hvem gav ordre ........... Adolf Hitler og Hermann GOring 

De.. første feiltagelse 
Men selv som det ble - selv 

efter den innledende feiltag
else, kunne Storbritannia ha 
raket sine kastanjer ut av 
ilden, enten efter Polens lik
Vidasjon eller efter Frank
rikes nederlag. Naturligvis 
ville det ikke ha vært særlig 
ærefullt for landet å opptre 
slik, men i disse saker er jo 
den britiske æresfØlelse ikke 
særlig nøyeregnende. Alt hva 
lp,ndet behØvet for å forklare 
frafallet var å legge hele an
svaret på de eks-alliertes 
skuldre, akkurat som England 
og Frankrike gj orde med 
Belgien i 1940. 

I begynnelsen av 1941, efter 
at suksessene i Nordafrika 
hadde gjengitt England dets 
prestige - hadde det endog en 
gunstigere anledning til å 
trekke seg ut av spillet og 
forhandle om en fredsslut
ning med oss. (Forts. s. 7) 
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NORDnR~N~ SE OPP! .. Daglll~det påkrigsstienigjel1, 
(Forts fra s 5) Mishandlingen af Knut " " " , ,; , 

., . . Hamsun el' en: mere end Nå ser det «nazi»-spøkelser i Setesdal, disse tillg~ De' har isteden 
til det? Da han blev fØrt indahnindelig dum og ikke lite satt igang en stor offentli!t 
var hall frisk og sterk. Da sadistisk forbrydelse. Den er og driver sjikaøe mot tidligere NS-lær.r hetskampanje bygget,.på.dels 
han fire måneder senere slap en skam for det norske folk, Med en journalist i Fædre- og instanser vil naturligvis missfors,tåelse og dels ,fal~te 
ut var han, efter hvad han som tålte at den blev begåt, landsvennen som kilde har fly bena av seg for å tekkes opplysninger. Antagellig hal'" 
selv opplyser, c:som gele~. og som hidtil'har tålt, at der Dagbladet igjen utmerketseg Dagbladet _ slik at de ikke de lenge vært ute etter å få. 

Professoren afgav efter af- ikke er git Knut Hamsun og ved et pøbelaktig angrep på selv skal få slammet over seg noe på den ti~l1gere NB-lærer. 
sluttet arbeide en betænk- hans efterladte oppreisning en navngitt tidligere NS- _ og en tidligere NS-lærer har Et av Daguladets største 
ning og attesterte, 'at Knut og erstatning. lærer. Det påberoper seg som like litt som andre tidligere anklagepunkter mot læreren 
Hamsun ikke var og ikke Skal vi indskrænke os til kilde endel personer h~ NS-folk stor rettferden å er at han har gjort noe så 
hhadde væ~:ds~~dsSYk',. me~_!t at se hvad de mest skyldige lyserØde sinnelag vel er like vente i dette land. grufullt som å la elevene på 

an nu, ~- ~ <varlg i:> Y =>.- videre vil foreta sig og til notorisk som Dagbladets eget ~. - skolen låne <Mein Kampf» og 
kede sjælsevner» En slik at • ,. La oss da se lItt på Dag- azilitterat r Og de' t . - derved at lære disse personer I og for seg er det natur , . ., annen «n U ». 
test måtte, gi den alminde- enda bedre at kl·ende? Eller 11·gvlS· ·n en grunn til å ta- bladets beskyldnmger sam- er naturligvis for galt at ep. 
l · fl "'~1p l '-- d t . l g menlignet med de faktis'ke k l få ' k f t id .lge over a~e æ.:>t:r e skal vi foruten at gjøre vore Dagbladets «nazi»-hysteri al- forhold. . s a se e~ sa ra. o ser. 
mdtryk, og dermed den for- iagttagelser og drage vore vorlig. Det er jo åpenbart for' Nå er imidlertid forholdet 
mening, at Knut Hamsun var slutninger også ved positive alle hvilke interesser dette Dagbladet forteller at lær- det, at det helt siden i 1945 
alderdomssvekket og åndelig handlinger reagere mot uret- blad tjener nå som tidligere. eren gav «fØlgende hØyst be- bar ligget i en av bygdens 
affældig: og at det han i de ten og' efter evne medvirke Men på den annen side er det synderlige --stiloppgave: «Kor- skoler slik . «nazilitteratur» 
senere år hadde sagt ,Og skre- til at skammen for det nor- en ubestridelig Iqennsgjer- leis kan ein langvarig fred fra okkupaSJonstiden. Den 
vet der!Or ikke burde påaktes. ske folk ikke blir enda større ning at både myndigheter: vere både til eln fåre og ei har ligget åpent ti1gjengeli~ 
En m:ndre overfladisk; per- end den er? partier og enkeltpersoner i lukke for eit land?» Da han for alle i et ulåst rum ved Sl

son vllde mulige~s studse. . Hvorledes bØr vi den 4. dette land er endog usedvan- hadde, gitt denne stiloppgave den av en,sal hvor det stadig 
Han måtte antagellg erkjen- august 1959 feire hundreårs- lig lydhØre for det som velter ble Situasjonen «fullstendig er holdt møte'r o. 1. En av 
de, at han ikke vidste hvad dagen for Knut Hamsuns opp av dette storbyens skitne meningslØs~, skriver bladet. hovedklageme, som bor i den 
et professionelt rubl1kmen- fØdsel? oppkomme. Vi minner om da Dertil er da det å bemerke at krets hvor skolen ligger, kan 
neske m~nte med «varig. HøYres stortingsmenn snub-' den «hØyst besynderlige» stil- ikke ha undgått å vite om det 
sveldte~e sJælsevne~:., og lwn- CIllUSTIAN. BEKKER. let over hverandre for å for~ oppgave er hentet fra en stil- og han har latt det passere 
de, hVlS han hadde tid ~ sikre Dagbladet om at ingen oppgavesamling som hører i 14 år. FØrst nå «oppdager» 
i~tet:esse nok, kanskje spØrge av dem «naturligvis» hadde skolen til og som har gjc>rt han den farlige gift. 
Slg selv: «Hvilke sjæIsevner? Gle m te.. hatt noen konferanser med det" lenge fØr læreren kom Da en fikk: ny sentralskole 
SVekkede i hvilken henseen- tidligere NS-folk Fotsikring- dit. Han gav dessuten to c>pp- i bygda ble alt Slags rusk o~ 
de, i forhold til hvad og hvor (, ..... frø l. 1). ene er forhåpentlig like ther- gaver å velge mellom, og det rask fra de fem gamle skole-
meget? Så meget at de er dige når valget nærmer seg var bare tre stykker av 12 hus kjørt til sentrta. ,lskolen og en bot på 500 kroner, subs!-
kommet under det, normaI~, diert 15 dages fengsel" for igjen. Vi minner også om el~ver som valgte den besyn- lagt på gulvet l' kjelleren. 
så sterkt at de ikke længere overtredelse av Valutaloven, Dagbladets rabiate angrep p~ derlige. At}.tagelig for å kun- Sammen med sin kollega, 
er sterke nok. eller så. ube- ved å. ha bemyndiget Norsk Libertas, som har resultert i ne få plasert den propaganda fo1keskolelæreren, ble den 
tydelig at de fremdeles raker SjØmannsforbunds avdeling i det overmåte komiske, at, de hadde fått, med seg hj7m- anklagede. lærer enig om A. 
bØit opp over det aImindel- New York til å stille til rå- HØyre bar avslått å ta imot mefra og som en kansikje rydde opp i det gamle skre
Uge?» - Knut Hamsun skrev dighet for sekretæren i iDet Økonomisk støtte fra Liber- mente å kunne sjikanere den tet. Til hjelp brukte de begge 
like fØr, under og efter sit norske Arbelderpa.rti Haa;kon tas, tiltross for at det sier seg tidligere NS-lærer med. sine elever. Og så hendte det 
tvangsopphold på. Psykiatl1Sk iJe Inntil '1000 dollars avåarbeidefQr et fritt ~gs-. Og så forteller da, Dag- grufull\e at eltwene' ble Inte
Klinik en bok «På gjengrodde SjØmannsforbundets midler liv og det andie' solli ;~"~ogK bla;det"~U .. ·'UDø·,:'81t1,·o:'a,1j . ,1$lQ.'Otet og apurte om 
Stier), Læs den, eller 4es den til betaling av trykkeriutstyr Libertas står for, samtidig læreren i en av stiloppgaven~ å få låne av de bøker som lå 
oppigjen! Den er skrevet med til norsk arbeiderpresse. Haa- som partiet ellers lØper tig- satte spØrsmålstegn i margen i kjelleren. Læreren svarte, 
en mesters evne til at ia.gt- kon Lie benyttet dessuten gergang til folk for å. få bi- da eleven fortalte at tysker- fØrst at det ikke kunde til
ta, oppfatte, . forstå, erindre, 3299 dollars av disse midl;r drag til sin dillettantiske pa_ ne hadde drept 6 mUlione_r lates siden det var kommun
dØmme, ansKuelig1gjØre og til delbetaling a filmutstyr l1tiske virksomhet. jØder. Såvidt vi vet er det ens etendom, men etter råd 
forme. Den in,deholder des- til Arbeidernes ~PlYSningS- Når vi derfor. tar opp den- bare det noe etterliggende av sin kollega i folkeskc>len 
uten på .flere steder, for ek- forbund. 'ne sak med læreren i Setes- Dagbladet so~ fremdeles gav han tilslutt de elever som 
empel l fortellingen om Arbeiderpartiukebladet Ak- dal,' så er det fordi' det na- .. tror på» de 6 millioner. Selv bad om det lov til å ta med 
Martin fralq.øt~ på tuell var særlig rystet over turligvis Vil bli meget ubeha- de offisielle tall fra Tysk:. seg noen bØke~ hjem, Hvilke 
Hamrøya, noget af det fmeste v å r t forbunds valutatran- gelig for læreren dette. an- lands m~tstandere beveger bØker de tok og om de i det 
og skjønneste som nogensin- saksjoner H med det e grep. Alleslags myndig:he1ler seg for tiden mellom 100 000 hele tatt har tatt med seg 
de"er skrevet på norsk.' Be- 'nærstående:va S' mann~o~' _______ _ __ og 200000. Det kan naturlig- noen, vet læreren intet om. 
skaffenheden af professor . ~Ø ~......".*" ~.øuNW~Vis være ille nok, og vi har Han har således ikke lånt ut 
Langfeldts attest er doku- ~~~id!:e~~ 1~~:eSf~~ iherdig mesterintrigant og aldri hØrt noen· NS-folk for- «nazilitteratur», men elevene 
menteret. bund? Og hv p X:ed : e propagandist, som i hØY grad svare slike handlinger, men har i tilfelle selv pillet ut slik 

At boken er «en pinlig og LØbe~ s ·u:tisminist!r:: ,var ansvarlig for at krig og vi syhes nok. det må være litteratur i den haug med 
forstemmende. læsning» for de~s~n~r på moralens fryktelige hendelser ble bragt grunn for enhver lærer i det- skz:ot som lå på gulvet i kjel
flere end professor Lang- og dydens vegne' stort· _ over No~ge som resultat av te land til å satte spØrsmåls- leren, og som læreren ikke 
feldt, betviles ikke. At der et? Er hukommel~en Så ~~_ flink militærstrategi fra stor- tegn i stilebØkene ved 6 mil- syntes det var noen grunn til 
findes folk, som helst så den lig eller er det noe iveien med britannias og Frankrikes side. lioner gassede jøder, og at de å holde kontroll med fordi 
,uskrevet, og som gjerne vil anstendigheten? Og han var quislingenes fien- må være fritatt for å bli sji- det var lite å samle på. 
redusere betydningen af den, For den saken som pOlitiet' de! Tingene hang ikke s~m- kanen: i Dagbladet og Jewish D~gbladet har naturligvis 
betviles heller ikke. i k k e henla, burde vel å men. Som fØlge av d,isse Chromcle av den gl'Ulln. mobllisert båcle den evinde-

Da Knut Hamsun ikke var være en messe verd?, ogs uoverensstemmelser, ble jeg. OgSå en annen elev A. M. lige og allestedsnærværende 
tilstrækkelig ~tænk:elig- . sterkt interessert i quislingene R. var, til stor .,indignasjon «tidligere Tysklandsfan~ .. 
gjort og slet ikke kunde Ulk- og grunnen til at det tradisj.o- for faren, som klager til Dag- N.N., foreldre og skoledirek-
videres som sindssyk, blev ViteRsk pel ° b Od nelt fredelige Norge ble inn- bladet, u~tt for «hØyst tØr,ogalle «synes det er for-
aktionen fortsat. En såkaldt • II ar el viklet i krigen mellom Tysk:- merkverdige rettelser». Vi ferdelig at læreren har latt 
straffesak: mot ham blev (Forts. fra s. 3». land og de vestlige allierte». 'skal nevne en av rettelsene, barna bli utsatt for den gam-
fremmet. Han blev «dØm~ chills krigsromaner, oppdaget Med dette som utgangs- som de norske offiserer slk- le .. nazipropagandaen:.. Ingen 
som «!andssviker» •. blev bor- jeg det som for meg var klart punkt besvarer så forfatteren kert vil finne det oPPtØren- s~es Idet el", Iorferdelig at 
gerlig degracteret og blev bevis på at «der må være noe det spØrsm'll han stiller seg: de er blitt foretatt. Eleven en lærer blir utsatt for den 
Økonomisk utplynd.re~. Målet råttent» i disse «krigsbØker». Hvemv8tl" Vidkun Abraham skrev i sin stil om forholdene gamle Dagbladsjikanen med 

. var nådd.. Hans autoritet var Dette hendte samidig som Lauritz Jonsson Quisling? i 1940 at «mange av off~r- anfall på sakeslØse folk. Bort-
knust, hans oppfatning var Churchill var i Norge som in- Vi skal i et senere nummer ene saboterte» og til det til- sett kanskje fra skolestyret, 
uskadeliggjort, og hans lpi- vitert æresgjest og ble fetert komme tilbake til 'dette me- lot da den stygge lærer s~g som Dagbladet er indignert 
tik af «de gode noJ::dniænds~ hel ekstraordinært som en get verdifulle historiske ar- å bemerke at en skulde være på fordi det ikke gjør «noe 
forhold var bævnet. slags heltemodig frelser :.l.V beid, som så avgjØrende skil- litt varsom med å kaste ut skikkelig for å sette denne 

Men virkellgbed er vIrke- Norge, mens han, i v~rkelig- ler seg fra det godtkjØpsprat, slike beskyldninger. Altså: lærer på plass». Antagelig 
lighed, ogsandhed er sancl~ beten overensstemmende bygget på avlagte filler fra stygg «nazipropaganda~! mener vel bladet u t av plass; 
hed. med. eg. en Joeretning, vare», den britiske krigsp. ropaganda, Ingen a.v foreldrene har For. er det ikke for galt, at 
------:----:-:'-------'-----'---- som her i Norge går for å naturligvis henvendt seg til en ikke fikk livet av alle 
iFOLKOO'LAND LØRDAG,lS. nJNI 1959 være sannheten om Quisling. læreren for å få oppklart NS-folk i 1945? 
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Bak kulissene: Aktuelle 'betraktninger øm NS 

(Forts. fra s. 4). «Ta det n.å rolig! (Allons 
. også herrene fra den ty:ske gene- <Allns done!) Prøv ikke på å slå 
ralsta.b har tatt imot innbydelsen. vitser! (Vous plaisantezf) Det er 
De utenlandske militære er alle- ikke mere enn tre måneder siden 

(Il.,... IN a. 1). 

program, Derfor kan aldri 
medlemskap i NS være lands
svik. 

rede kommet, men de tyske her- peg etter oppdrag av vår minis- Hvis det hadde vært mis
Ter mangler. _ Klokken slår fem terpresident meddelte den tyske tanke om at en eller annen 
Qgviseren går videre -, de tyske regjering, at hvis das Reich uten norsk borger hadde over
militære kommer stadig ikke. Da, forhandlinger besatte den demili- trådt § 86 under okkupa. 
klokken kvart over fem en tele- tariserte sone, så vilde Frankrike sj onen, skulle denne person 
fonoppringning: herrene fra den se :seg tvunget til å gripe til de stått til ansvar overfor en 

. tyske generalstab ber om und- alvorligste militære forholdsregler domstol, som hadde avgjort 
skyldning og at mM ik~e må (la Franee "e verrait da;ns skyldspØrsmålet, uten hensyn 
y"ente på dem. De er helt uventet l';obligation de prendre des mesu- I til om veqkommende var 
blitt kalt sammen til et møte som res militaires les pius gnwes) !medlemav NS eller en an· 
ikke kan utl3ettes. De er . således Gjenbesettelsen av Rhinland er I nen politiSk organisasjon. Alt 

kollektiv eiendomsrett blir 
sittende med et slags teknisk 
flertall. Og nu spises den na
sjonale eiendom opp i raskt 
tempo. Og internasjonal ka
pital trek.kes inn i stedet. 

Om ikke lenge er Norge en 
slave av den internasjonale 
kapital. 
. Nasjonal Samling gikk inn 

for den enkeltes rett til å eie 
produksjonsmidlene, men 
uten at arbeiderne ble ut
byttet. Og faktum er at de 
privat eiide produksjonsmid
ler, gir arbeider1ile langt støt
re fordeler enn de kollektivt ikke tilstede da filmiorevisningen ingen enkel ,sak, En d~g vil det I annet er uhyrlig. ' 

starter. sikkert kmme ,tål det- nlcn det· Det som er gjort mot Na. eide produksjonsmidler. 
Forevisningen er f,~rbi. Klok- v!tre en stunq. eIliUU .. Så langt 1:11" sional Samlings medlemmer Både arbeiderne og de pri-

ken er blittse4 Gj~stene står vi da virkelig ikke kommet!»Qg er en stygg handling. Den vate eiere. til produksjons
sa1nmenmed,yertskapet f01'an så t",r .den frenskesendeann såilm,lte landssvikaenordnin- midlene, sUll; som bØnder, 
bufeten og styrkJer seg. Da trek- belgieren og sin gode venn under gen er ingen lov, det er en håndverkere og industri, 
ker den belgiske militæraa.tacM ve arm, føre dem tilberoJigelse dom. Et utvalg avuansvar- trengte i dag Nasjonal Sam
en franskmann ti1side. Han vet ena en gang til bordet Og sørger lige mennesker i London, har lings 100,OOq.stemmer for å 
at denne er en \jenn ruV die.p. ,fo at de får noe av den UitsØkte avgjort skyldspø,rsmåle1; for bringe nasjonen på rett kjØl; 
franske '. sendemann Francois- kaviar, i som en ikke får maken alle medlemmer av Nasjonal men disse proskripsjonsliste-
Poncet. til andre steder. Samling. De har ganske .en- ne fra London står i veien. 

«Vet De hvorfor de tyske offi- keIt g .. J'o,· rt om NS' kartotek til Nasfonal Samling bØr der-Men den påfølgende na1lt med·- '. 
serer ikke er kommet?», . sPjiir en .. proskrips1onsIiste, Og er- for alliere seg med et av de deler seridema,nnen sin regjering > 

belgieren Jranskm~nnen,og da kjært at alle som står n.å partier som går inn for den 
i Paris, at· han og. de andre siende-

denne ryster på hodet,. fortse,tter listen er Skyldig. til straff. Og nasjonale kapital og for indi-menn var blitt bedt. om·å komme 
P1ID:«r dette øyeblikk av&,jøres så har de overlatt til særdom- videts rett til å eie proctuk-i utenriksdepartementet lØrd,~g 
gj~Il1:>esettelsen av.Rbinla.nd!» . stoler i Norge.å foreta straf- sjonsmidlen,~, Qg dette parti 7. mars .!&L :10101' å' :motta en . 

Fral:i$:mannen skjuler sin opp- feutniålinO". en. så snart .man må til gje. ngJ.·.eld. åP. ent og . . '. , . melding,iOg"da.j}ariserne åpner "' 
gruppe som harsamJ.~j; ,·segi',9. in fikk···,tak i offeret. Og. denn,.e. uforferdet, gå-Inn for å gi sme:avser fOir' 7,,:.nmr:s, '·l~er de; i 
l"ranco~s-Poncet,IC!&', s~ griph de.''SisUeJutga;verpå; ,fØrste side: fothåndsdommen.over ;uskyl- Nasjonal samlings medlem-

FRfJMSKR.I'rr I 
. ØST-TYSKLAND 

I et jubileumsskrift fra 
byen .Jena i Øst-Tyskliuld 
heter det: «Som del av stats
apparatet har også kirkegår
den øket sin ydelse fra ar til 
ån. 

Om erstatning kan man 
eventuelt snakke senere . 

Det er en almindelig me
ning blandt. alle tenkende 
mennesker, at proskripsjons
listen fra London var en 
skammelig handling. 

Det parti som ville ta sa
ken opp, kundederf()rregne 
med alle stemmer fra Nasjo
nal Samlings medJemmer, 
samt deres . voksne barns 
stemmer, Til det ville kom
me stemmene fra mange tu
sen rettenkellde mennesker/ 
som nu forstår q.ell i store 
urett som er begått. 

Dertil kommer, at ,hvis Na
sjonal Samlings stemmer ik
ke blir brukt, så vH .11vilkår
lig den kollektive eiendoms
rett bli innfØrt i Norge. 

Det vil koste. bØndene deres 
jord, industrien d~nsfriheJ; 
og arbeiderne deres.. leve
standard, hvis den nasjonale 
befolkning vraker Nasjonal 
Samlings stemmer. 

O. K. ': ,be:1~ier,~nl. len ~t;ig" .~plyctn,.irl.g.«Ejn: stor gest.av,ider,l'1iilu:er ven- digemennesker ble.avsagt. mer' nin . æresoppreisning. 
,tika 'laogs!i,'"nru;n få del i . d~n, Ce:sd!lgeller.'m;andag». uten rettergang. De' somay- ----------.....;------------,-------------

"w1:?eroligende melding. Men .Fran-: sa:,·dommen hadde.ingen BI d f 2 
''Coits-Poncet ryste~" vantro, på (Nfesj;e gang: E1a regjering vil domsmYndighet. OgfalSikelig a .pe n ge ne or . 
. ii,;hodE$. krig~n).' kalte de dammen en. lov! 

halvår' 
-'-.-.'~ "'" .' ..•......•..... ';', •... ,,,', .. Åll;' ;.,h".',1.", .. '.... Denne dammeu: avsagt ,i ,vil vi gjern.:~!hallå, for. ikke 

~ -'~ }~~,tJk •.• I'·wrrrn'r";:·~.~r:1't::v~'i;7~',~· ·S6tn.in~==:I=~:~:~~:.v':~~~: 
, , , g~ort'; :"ble" 'stadfestet av' Nor- år. Vårt. ':blad'. er;' ,avhengig av 

(Forta,. !rtJ a, 1). snodde avtaler"to:r.~tsatt .at ges høyesterett, skjønt hØY- de IØpendekc,mtingentinnbe-
. l&seren har virkelig grunn 'de samtidig kan. fylle sine esterettingen myndighet har talingerfor å kunne holde 

" til å \spØrrehv.orfor, Storbrit~ 10mmer,'For. den saks skyld til å avgi øre skyldspØrsmål. driften gående, så vi ber våre 
anniå' foretrakk. å adlyde kunne heller ikke, Weimar- En Skulle neppe tro at et lesere um å huske på oss. 
ordrene til sine amerikanske repubIikk:en drive det W slikt komplott var mulig. Her 

'og 'jØdiske allierte - folle som mer. Dette<varirnidlertid ik- har' hØyesterett gjort seg 

Vi·· benytter· ellers .på:llY an
ledninge\ntilåtakke.fol' de 
mange som ved·' siden a v 
bladpengene også\ha:r, noen 
kroner å avse til ,støtte for 
bladets drift, Jo f1e~e det er 
som hjelper oss på denrJe 
måte, jo bedre kan vi natur
ligVis gjøre avisen. 

'i virkeligheten var mer for- keen ambisjon passende for .skyldi.g.ien svær vilfarel~e. E.T 
slukne enn selv dets værste det treqje rike. Q1l1shng samlet omkring 
fiender. . seg den mest nasjonalsinne-

GU NST IG TI LBUD 
Jeg skal fortelle grunnen: Tysklands SVar de. del av Norges befolkning. Folk o·g Land VI'I gJ'erne· ha ny'e ab' O .. Dle·ntar 

Storbritannia rørte ikke krig' \ Denne proskripsjonslisten fra n ~ 
på egne vegne, men en krig Derfor var vi t~llnget til å London har æresfornærmet 
som var blitt påtvunget det gå l krig på ett eller annet disse mennesker og satt dem og vi har derfor bestemt oss nenter å kunne skaffe en ny 
av dets uforsonlige allierte. tidspunkt, og de,t var vårt utenfor. Nesten ingen av dem for å gjøre vår del om noen. abonnent på sIikegunstig'~ 

eneste prol;>lem. å velge det vil delta i politikk mere. Men av våre nåværende abonnen- betingelser. Selv håper vi na-
Tyskland hadde minst u-bele~lige Øyeblikk. Så aldri tidligere hat det vært ter vil hjelpe oss. turligvis på at de abonnenter 

• snart vi :hadde forpliktet oss mere bruk for dem enn nu. Alle de av våre abonnenter som tegnes på denne måte vil 
intet vale var det naturligvis ikke tal~ St€lnmegivningen har låst som har betalt sine bladpen- fortsette' påvanligebetingel-

.... 'For sin del hadde Tyskland om at vi ville trekke oss til- seg fast, slik at den del av I ger for 2. halvår 1959 vil der- ser fra nyttår av.' . 
tntet valg. Sa snart vi hadde bake. befolkningen som går inn for for få adgang til å tegne en FyHutnedeuståendeku-
proklamert vårt Ønske om Det 'er ikke bare nasjonal- ""'''''''·'''''VV\I'''\I\.'''''''''''''''''""",,,,,, ny abonnent fra nå av og pong og send oss den, Blad-
l.')ndelig å samle alle tyskere' sosialismens doktriner våre ' . . året ut for kr, 7,00, pengene b:r. 7,00 sendes oss 
'i el stort rike, tor å sikre dem fiender er.,imot. pehater na- mer syak enn noensInne. . Det bu!'de ikke være umu-! samtidig ove.r .postgiro 16450 

, alle sammen en virkelig uav- sjonalisosialismen fordi den Historien viser at for TySk-' Hg for noen av vare abon~ eller på an'nenmåte .. 
hengighet - med andre ord b.,ar" forsterket det .tyske folks .land skape'r ofte ulykke' og ---=--=----=--.=--:"=~--=- ----==-----=~-=-".~--==----==-==-= 
f h motgang et nØdvendig prelu- l' Send F Ik g' L d o t 1959 .. '. ri.et til å leve deres eget fra' fØl' av gode "sider. Derfor 'i o . o " an are 

'1" 't k d dium til en3tor gjenfØdelse. ~i ut'tl'l IV ~ JUs da reiste alle våre sø er e å Ødelegge det tyske I . . Det tyske folks lidelser - Spe s i a l t i l bud 
fiender seg straks mot oss. folk, deroir). er ikke skygge av I1 . 

og i denne krig har det uten / Krig var u-undgåelig, om tvil. Foren gangs skyld har .,. . 
sammenligning lidt mere enn I -.----,"';7-,;--::----------

ikke av annen grunn enn den hatet vist seg sterkere enn . <tydelig navn) 
at vi hadde forrådt det tyske skinnhelligheten, noe annet folk - vil netop FOLK OoG' LAND il 

. hjelpe oss - hvis forsynet vil - ' 
folks fundamentale interes- Til dette alto' m·,fat·tende hat I1 til å heve oss opp over seir- 'f hl' 
ser, om vi hadde gått unna kab. vi bare svare med total b or a v prIS . d ens erusende virkninger. Og I 

. en. krig. Vi kjemper for at Tysk- skulle forsynet forlate oss - året ut I 

Hva vårt folk angår, så land skal overleve og vi slåss tiItrods for våre ofre og re- l' Nåværende.' ,abonnentsnavn 
hverken kunne eller Ville vI desperat. Hva som enn skjer solutte standhaftighet, så be- og adresse: 
være tilfreds med en uav-kommer vi til å kjempe til tyr dette bare at forsynet 
hengighet på lissom. Slikt I dØden Ivår kam. p for livet. underkaster oss enda større ,.. 
'ka~ passere for svensker og .Tyskland vil ko:r;nme ut j3,V prøvelser for å gi oss muIig-:" 
s~eItsere, som alltid er rede/.denne,krig.· sterkere enn no- heten til å bevise vår rett tuKt, 7,00 er samtidig overgen dt. Dem. 
tIl å gå med på tvilsomme og ensinne .. ' Og storbritannia å leve. L~AG 13. -.rn.n- .. ,..,.,. 

y. ol V~~ ~ FOLK· OG LAHD '1 

I 
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Barnekisfene -
(lI'tWtø. frø e. 1). I kete klær. En tsjekkisk lege 

hverandre. Da så jeg dem. Så kom og sa at det bare var 
lavt flØY de at man kunde se nervesjokk. Og han sa også: 
ansiktene d~res svarte ansik- disse fordØmte dypflygere! 
ter med glinse~de hvite ten-. Hvis de visste hvorledes for
ner. Aldri, aldri, . sa den ameri- eldrene gråter borte på den 
kanske sender stadig vilde store plass. 
protektoratet bli bombardert, . Om kvelden. ble jeg bragt 
for tsjekkerne stod under be- til salen hvor Jeg skulde hol
skytteise av sine allierte. Og de et foredrag. Det var en 
nå hadde beskytterne, negre- stor sal.med galleri. Det skul
ne i flyene, maskingeværer de romme tusen menneSiker, 
og begynte en systematisk og det kom nesten to tusen. 
jakt på de tsjekkiske barn. Gestapomannen stod diskret 
De første dØdsskrik - så ble like i nærheten av meg, foran 
jeg formOdentlig vanvittig. talerstolen lå et fjell av 
Sanseløs grep jeg en av de blomster. Til meg, til den 
istykkerrevne filledukker og forfulgte fiende av. Tyskland. 
bar den et eller annet sted De fleste av tilhØrerne var 
hen. SanselØs samlet jeg sam- ungdommer, så vidunderlig 
men eplene som var falt ut unge, slik ungdommen er det 
aven skoleransel, og jeg gråt overalt. Istand til å bli be
og skrek da jeg så min led- geistret, uten betenkning be
sagerinne, blomsten med det sluttet på å kaste vekk ditt 
sorte hår og de blå øyne stu- liv som ennu ikke var begynt. 
:pe ned OV~l' skråningen. Run I Så talte jeg. Men straks et
hadde . bare ett ben, det annet I ter d~ fØrste ord så jeg igj en 
ben i en kjØttfarvet strømpe de dØde barn for meg. Jeg 
og en sommerlig sandal ble stoppet opp og kom ikke len
liggende ensom og forlatt ger. Da sa en blond pike som 
igjen ved det bombarderte satt mellom blomstene ved 
tog. Jeg bare stod der og fØttene mine: eDe har !Øyet 
sØkte ikke engang dekning for oss og bedratt oss! De har 
fØr en eller annen rev meg drept våre barn! 81 barnekis
vekk fra toget og snakket til ter står på den store plass!» 
meg. Ta det bare med ro, Alle re~te seg og det var 
det vil snart være over. ganske stille. Nå måtte jeg 

Så var det forbi. Det var tale, men hva skulde jeg si? 
over 80 barn som aldri mere t Vi minnes de dØde barn 
kunde spise sine SIhØrbI'Ød, som nå leker i paradis». 
som aldri mere kunde le el- Og alle gjentok det etter 
ler synge. Det vilde ha vært meg som en bØnn. Vi minnes 
enda· flere av disse dØde de dØde barn - - -
dukker hvis ikke noen hadde ~Og vi takker Riksarbeids-
hjulpet til. Først så jeg gjen- tjenesten - - -:. 
nom tåreslØret bare barne- Og tsjekkerne, som hatet 
likene, men så så jeg dem a~le tyskere, gjento~ d~t. Og 
også. Det var menn fra Riks- VI takker ~arbeldstJenes
arbeidstjenesten, som ~kulde ten _. - -
bringe den bombeskadede Vi møttes om kvelden på 

ÆREFULL PASK.TØNNEl.4SE 
Kong Olav har vært på 

privat besøk i England og er 
blitt utnevnt til ridder av 
hosebåndsordnen for fortje
nester av det britiske Empire. 
Han etterfØlger som sådan 
Haakon VII og har overtatt 
hans hosebånd. 

GAMLE KOMPISSER 
Mens vi snakker om reiser, 

så har ChurchiU, en annen 
hosebåndsridder , vært i USA 
og har naturligvis konferert 
med president Eisenhower. 
Hva som er mere påfallende 
er at han ogSå Øyeblikkelig 
oppsøkte den mystiske presi~ 
dentrådgiver i USA Mr. Ba
ruch. Det er forresten il~ke 

første gang de to herrer kon
fererer, så noe fandenskap er 
det vel på trappene igjen. 

DESSVERRE 
Bror av den skjeggete dik

tator på Kuba, Raoul,Castro; 
ble meldt savnet etter en 
flytur, men ble dessverre se: 
nere funnet igj en i god be
hold. Flyet han var med måt
te nØdlande. Det er slike hen
delser som gjør at en begyn
ner å tvile på forsynets inn
gripen. Raoul Castro er en 
av de blodige kommunister, 
utdannet i Moskva og en av 
forgrunnsfigurene i den orgie 
a v mord og hevn som fulgte 
bror Castros maktovertagelse. 

SPANDAUFANGENE 
Fremdeles sitter de tre 

krigsfanger i Spandau-fengs
let. Foruten Rudolf Hesst 

som fikk livsvarig fengsel, 
er det Albert Speer og Baldur 
von Schirach, som begge fikk 
tyve år. sønnene til sistnevn
te har nå sendt en henstil
ling til de fireaUierte stor
makters utenriksministre om 
at deres far må bli løslatt fra 
fengslet. Men selv en slik 
se~vfølgelighell kan de vel 

kan sparerne få ut sine 
kontanter». Og det er na
turligvis så. 

DEr NASJONALE 
JAPAN VAKNER 

I Japan er det nå dannet 
et nasjonalt parti som straks 
fikk en kvart million med
lemmer. En regner med at 
medlemstallet ialt vil komme 
opp i halvannen million. 
Blandt medlemmene finner 
en i fØrste rekke medlemm. 
a v en gamle sverdadel, de 
gamle Kamikaze-flygere og 
frontsoldatforbundene. Par
tiet er antikommunistisk. 

tre typer, som dog enn u ikke 
var klar for serietilvirkning. 
Idag er det grunn til å tro at 
en av Miethe tilvirket modell 
i 1945 ble erobret av russerne 
i Breslau. Miethe befinner 
seg idag i USA.:. 

Nasjonal holdning 
Tre ungdommer dro avgårde i' 

aprildagene 1940 i den hensikt
å bli mobilisert mot WSkeme. Da 
de kom frem til til depo~t, nek
tet de imidlertid å tjensLgjøre 
grunnet en hastig frembrutt re-
ligiøs overbevisning. 

FLYGENDE Denne . forb,indret imidlertid' 
TALLERKNER ikke at de fra Sokna anropte en 

«Europaruf» meddeler: «For myndigQeUsperSIOn på NesbfYen 
15 år siden, den 14. februaIf om å bli fraktet i drosje tilbake 
1944 flØY man i den fØrste til siW hjemsted. I fullstendig 
tyske konstruksjon aven fly.- troskap mot det vanlige hand
gende tallerken. Besetningen lingsmØnster når det gjelder den. 
oppnådde da med denne kon- nasjonale holdning for hØY og 
struk. sjon 12,400 meters høY-\laV da faren var over - kan 
de og på tre minutter en nevnes at også disse tre unge 
hastighet av 2,200 km 1 mellOi stil'le sterkt uniformert i de 
timen. Arbeidet på konstruk- såkalte frigjøringsdager for å &1"

sjon av den flygende tallerk- restere og herje med de lands
en hadde begynt tre år tid- menn som var utpekt til synde
ligere, i 1941, og hadde slukt bukker av' dem som virkelig både 
massevis lav penger. Inntil sviktet og svek da det gjaldt. 
1944 var det allerede utviklet L. 

Hjelpeor,.lisasjolen for. krigSSkadede 
(Hjelpeorganisasjonen 
frontkjempere) • 

for 

VI ber de&" være med oss i hjel

pen for vAre krigsinvalider. 

Sen4 ditt bidrag, steTt eller 

lite, tD: 

Postboks 1407 V, Oslo 
Postgirokonto 18070 

Benytt postgiroinnbetalings

kort, det er enklest og billigst. 

jernbanestrekning iorden, og den st:>re plass i Pardubitz. 
som hadde reddet de tsjek- sø.rgeb~ene fl~et,. det 
kiske barn med innsats av skinte l de små hVIte klSter. 
eget liv. Slik så altså mine Man. visste ikke hvem som 
fiender ut. TilkIinet med blod var flen.de og I hvem som var 
akkurat som meg selv, for- venn. VI sørget sammen. 
tvilet akkurat som jeg. Men- Lever det fremdeles noen 
nene fra Riksarbeidstjenes- av mine vidunderlige fiender 
t~n og Gestapos fange ar- fra Ri~beidstj~nesten, de 
beidet sammen. Vi forbandt som ~ar l Pardubltz dengang 
de sårede tsjekkiske barn så da VI rakte hverandre hån
godt vi kunne med alt vi den over barnekistene? 

ikke bli enige om disse som --'-----------

hadde. Meget 'var det ikke. Olga Ton Barenyi. 
En av mennene gav meg en 
sigarett da jeg ikke kunde 
mere og sank gråtende sam
men. Fiender? Nei, bare men
nesker, som så uskyldige 
barn bli myrdet. 

Å: .. Jcitekt 

HU,ST AD 

allierte seg for å redde fre
den og humaniteten i verden. 

SANT NOK 
General Smuts sa en gang., 

at det britiske verdensrike er 
!tlle tiders største paradoks, 
fordi. styrken i sentrum skyl
des svakheten i periferien. 

Jeg kan fremdeles se dem 
for meg, og meg selv også 
der vi satt på jernbaneskrå-

UBEHAGELIGE BJERUMSV. 5, ø. ULLERN 
SEL VFØ1;GELIGHErER 

Telefon 55 61 29 - Oslo 
ningen og ventet på hjelpe- ___________ _ 
toget som skulde bringe oss 
til Pardubiz. Ved siden av Oslo Stigefabrikk 
oss lå de dØde barn, himlen 
var klar,. og lys, blomstene på 
marken var tråkket ned og 
dØde. 
~'JOm ettermiddagen ble jeg 

Inneh. ALF T. LUNDE, 

Mosseveien 8, Oslo 
Tlf. 68 8837, l'riv. 870779 

i Pardubitz overgitt til fruen Skyvestiger oljet ml cadi
til en hotellinnehaver og hun mene beslag. Taksti<TQ

" av 
puttet meg straks i bade- jern, malertrapper og heisba
karet. Man vasket meg og I re loftstrapper. 
man renset mine blodflek- -------.;'--------

Det svenske Namipartiet, 
hvis spesialitet er økonomisk 
politikk, har sendt ut flyve
blad som sier at almenheten 
har spart opp 20 milliarder 
hos samtlige banker, mens 
disse bankers sammenlagte 
kontantbeholdning utgjør 
1 milliard. «Altså kan bore 5 
innskytere av 100 få ut sine 
sparepenger om alle skulle 
trenge dem på en gang. Ik
ke engang om alle landets 
pengemidler ble mobUisert 

Daglig friske blomster 
KRANSElR til alle priser 

SYNNNØVE LIE 

Blomsterforretning 
Frognerveien 30, Oslo 

Tlf. 442Z30 

Annelise Parow 
TANNINNSErNING 
• Trondheim 

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

TANNLEGE MAAMQEN 
Hansteensgt. 2 

Telef. 44 43 33 

Tannlege 
MARTIN KJELDAAS 

HaI;lSteensgt. 2 
Tlf. 447554 

Abonner på «Folk og Land» 

FOLKUG LAND 
Ekspedisjon og kasse: 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

TelefOiIl 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspriser 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12.50 
pr. halvår. ~verige og 
Danmark: kr. 29.00 pr. 
år, kr. 14.50 pr. halvår. 
Utlandet forøvrig: kr. 
33.00 pr. år, kr. 16.50 pr. 
halvår. I nøytralt om
slag kr. 35.00 pr. år, kr. 

17.50 pr. halvår. 
Løssalg 65 øre 
Annonsepris : 

32 øre pr. milimeter 
over en spalte. 

Bruk postgironr. 164M. 
Utgiver AlL Folk og Land 

Samblllldlltrrtteriet 
()Q) 
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