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billed-1Mord i Munchen Frontkjemperdagbok og 
stoff frikjenner OberUinder 

Folk OD Land hjelper Hans Cappelen siste junidag 1941. Blandt de 
tropper som rykket inn i byen 

med å finne sannheten om beskyldniR-
geue mot den tyske flyktningeminister 

befant seg nemlig også divi
sjon «Wiking» i hvis regi
ment «Nordland» det tjenest
gjorde et stort antall norske 
frontkj empere. 

Hele affæren er et nytt be~ 
vis på de metoder som bru
kes av de. rØde og deres hjel
pere for å komme politiske 
motstandere tillivs og for å 
få hetsen mot tyskerne til å 
blusse opp igjen når den in
ternasjonale situasjon tilsier 
det. Etter de opplysninger og 
de bilder vi her legger frem, 
skulle vi tro at den norske 
Hans Cappelen vil få en lett 
jobb når han skal skille lØgn 
fra sannhet. 

FØrst og fremst vil vi da 
henvise til hva bladet «Sig
nal» meddelte allerede i sitt 
nummer 16 for 2. august 1941. 

"'~T".-, •. ,.:"".Jl;~{J;"r;..~i?"btf~~etsor:;,.lr!;,~'1f;.kt~n:1!~ren. ~o~ ar"4IV.grc:.~;!nh1!~r.han var_Herr . Capp~!e.~ kan. eve~ tuel t . 
' med på li 'begrave ete 62 myrdede Wcraidll1f/'!~m (J~U enerlot seg få se bladet i FolK og Land~ 

i forstaden til Lemberg. redaksjon. Det var dengang 

I et telegram til Mtenpos
ten fra bladets Bonn-korre
spondent 5. november heter 
det blant annet: 

bataljoner. «N att er g a l», 
påstår at massakren var' utført 
av de russiske soldater før de 
ble drevet tilbake. De kommu
nistiske anklager hevder på sin 
side at det var tyskerne som 
forestod masse1ikvideringen og 
at Oberlånder var med på 
den.» 

ikke spØrsmål om å skrive noe 
for å fri den senere vest-tyske 
flyktningeminister for skyld, 
men likevel skriver bladet en 
måned etter at de tyske trop
per rykket inn i Lemberg : 

«Lembe1"g var det første av 
mange steder, hvor de inn
rykkede tyske tropper støt
te på de fryktelige spor ef-

. ter GPU-mordkommando-
ene». 

Ellers er teksten under de 
to bilder vi gjengir fra «Sig
nal» den samme som bladet 
benyttet dengang, uten tank~ 
på OberHinders senere sak! 

Olga von Bartmyi forteller Folk og Lands lesere om 
mordet på den ukrainske emigrantleder Stefan 1?an
dera. Som sammen med sine menn kjempet seg 
gjennom Polen, Tjekkoslovakia, Rumenia og Østerrike 

Også de norske a 
har i noen korte noti· 
ser omtalt mordet på 
den ukrainske emi
grantleder stef'an 
Bandera i Munchen 
for kon tid siden. 
Det ble snak-
ket om mulighetene for selvmord, men det kunne na
turligvis også vær~ ulyk kestilfelle eller mord. Saken 
var ikke av større intere sse siden det dennegang dreiet 
seg om en antikommunist 'og siden det er så mange 
uoppklarte mord i denne tyske by, hvor så mange un
derlige skjebner er hav net etter det store ragnarok 
i 1945. Den tsjekkiske for fatterinne Olga von Barenyi, 
som selv er emigrant og bosatt i Miinchen forteller i 
nedenstående beretning de nærmere omstendigheter 

i forbindE!Ise med mordet og med begravelsen av den 
avholdte folkeleder. 

«En internasjonal granskr.ings
kOmmisjon lIN motstandsmenn 
har på~tt seg å undersøke om 
de alvorlige anklager som er 
rettet mot den vest-tyske flykt
ningeminister Theodor Ober
lånder er riktige. Blant kommi
sjonens medlemmer er direk
tør Hans C a p p eIe n og den 
tidliiere danske utenriks-mi
nister Ole BjØrn K raf t. 
Oberliinder har i alle år 'V'ært 
i søkelyset på grunn av sin na
zistiske fortid og virksomhet i 
Polen og Ukrania som øst
ekspert. I den siste tid har det 
vært fØrt en intens og bred 
kommunistisk kampanje mot 
ham. I Sovjet, Polen, øt~t

Tyskland og Tsjeklms10vakia 
er hans fortid med jevne mel
lomrum blit«avsIØrt». 

Bortsett fra at nordman
nen Hans Cappelen er opp
nevnt som medlem av denne 
internasjonale gransknings
kommisj on av såkalte mot
standsmenn, S!l. har affæren 
en spesiell interesse for oss· 
nordmenn, fordi det i Norge 
finnes en lang rekke vitner 
som kan fortelle hva det va? 
som foregikk i Lemberg den 

* FemJtende oktober klokken 
Nå er det' naturligvis noen to om ettermiddagen ventet 

av ,dem som av prinsipp tror en h'llS'tTu på sin mann ved det 

åpne vindu. Kreittmayrstras
se, hvor !hun. bor i fjerde etg., 
er ikke akkw-at noonbefer
det gate, og også denne som
merlige ettermiddag ser man 
bare få folk og biler. Fruen 
hadde snakket med sin mann 
i telefonen for bare et kvarter: 
siden. Ja, sa han, han :skulle 
komme straiks. Alt var i orden 
i redaksjonen og trykkeriJet, 
som var blitt utsatt for et 
bombeattentat fra kommu
nistisk silde for bare noen 
uker siden, arbeidet igjen nor
malt. Ja, han hadde allerede 
kjøpt tomatene, en hel kurV, 
og den tok han med seg n~ 
han kom. 

De alvorligste beskyldnir.ger 
mot Oberlander gjelder begi
venhetene i den tidligere polgkje, 
nu l1lSsiske by Lwow (Lem
berg) i juni 1941. Gransk
ningskommli"jonens oppgave 
blir å fastslå om Oberlar.der 
kan gjøres medansvarlig flOr 
blodbadet i byen. Over 2000 
jØder ble drept sammen med 
lO kjente advokater, leger Og 
professorer som ble holdt som 
gisler. 
Oberlånder som rykket inn i 
byen som efterretningsoffiser i 

(Forts. s. 6). 

BLIKKET INN I DET UTENKELIGE. Over gjerdet som omgir GPU·fengslet i Lemberg, stirrer 
byens i,nnvåneie på likene av de tusner ukrainere, som forsvarslØst ble myrdet. Bildet er hentet 

• fra «Signal» for august 1941. 

Der sel'!hun allerede bilen 
hans. «Hurtig barm>, roper 
hun. «Far kommer!» 

De 3 barna løper til vinduet 
og vinker og plaprer. Mannen 

Forts. s. 8 
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KARL SEELAND: 

Den korsfestede 
sannhet og rett 

Sannheten og reUen har 
a Il tid måttet føre en møy
sommelig kamp mot løgnen 
og urett:en. Nesten alltid har 
det gjeldt live,t, og det tyde
ligste og mest dramatiske 
mord ble jo begått, da 

,:esus Kristus 

bLe korsfestet på forbannel
sens t,re i .Jerusalem. Der 
'Var ikme al'ene prestene og de 
skriftlærde med, men de var 
både anstHterne og dem som 
betalte forbrytelsen - den 
ihimmelropende urettferdighet, 
organisert og fr-emmlet av folk 
med Guds Ord i munnen og 
Satan som deres herre og 
mester. 

Gjennom århundrene ser vi 
lOver alt det samme billede, 
selv om det ikke' kan sam-

, menliknes med Golgatas 
skjensel, fordi ingen kan sam
menliilmes med Jesus Kristus 
og Hans urettferdige lidelse 
og død; overalt når der fore
gikk slik fordreielse av sann
heten, propaganda og autoda
feer av edle menn, der var 
geistlige med som anstiftere 
lOg anførere med en oppfana
tisert mobb bak seg. 

Vi trodde at verden i vårt 
århundre var kommet lengere 
frem ii kultur og ,erkjennelse 
av det enkelte menneskes 
verd, men rør ved igeistaig
heten og dens privilegier el
ilJer støt dens posisjon og se 
den etter i sømmenei for det 
gal~"-den gjør" §å,er helvete 
løs samme øyeblikk, og tør 
de ikke gjøre det åpenlyst, så 
ihar de den stale parole, som 
ingen tør motsette seg som 
hører til den geis\tlige klan, 
lOg er han virkelig så dristig 
at han overser parolen, fordi 
han tror å ha sitt embete fra 
den Gud han forkynner 0.1 
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ikke fra de parole utskriven
de herrer, så ,er han ferdig ved 
første leilighet. 

Vi har jo drastiske eksemp
ler på dette av så ny dato som 
19·15, da ki,rkeledelsen tok seg 
til å fordømme prester, som 
beholdt sitt ,embete uten hver
ken å ha vært NS eller im
plisert med bev,sgelsen. 

Det var den samme kirke
ledelse som hadde allesilags 
forgåelser og fOI"1brytelser ,på 
sine kapper både under og et
ter krigen, som hisset til dom 
og død fra sine prekestoler i 
Stie det for å forkynne Guds 
Ord og Jesu Evangelium, for
langte dødsstraff lOver men
nesker, der i aUe henseernder 
sto høyt over dem 'Selv. Det 
ville bli for lange artBder, om 
her skulle ramses opp alle 
dissl3' forete,21ser. Det er nDk 
å peke på, hva der er uttalt 
av herrene selv, hvor en mid
lertidig kirkeminister i 1945 
på et offentlig folkemøte 
brau:'et av at de alle hadde 
vært banditter under krigen, 
eller en annen av å ha stjålet 
fra tyskerne og brakt det inn 
i kirken. 

Men hva har nå det meget 
talende bispe-emne å åpen
bare om sin rolle under kri
gen i kirkeledelse,n? Det er 
vel likeså sakrolsankt som alt 
det annet de foretok seg un
der krigen, og om det kom foil' 
dag,en ikke engang ville stå 
seg for en kriminell domstol? 

Og så taler de om at det 
skal være ro omkring «retts
oppgjøret». Det vil1e passe 
dem så godt, men der er dog 
så mange hederlige folk, som 
har fått forrederstemplet 
sa tt på seg og sine, at det ville 
være den moralske faBit for 
nasjonen og kreftskade :ii folks 
liv, om det ble fred herom og 
gått over til dagsordenen uten 
at ur:ettlsn ble fjernet. Det er 
ikke hevn vi vil, men et rede
lig oppgjør, en oppreisning 
for ane urettferdig dømte på 
grunn av lover med tåJbake
virkende kraIt og ugilde dom
mere, hvor snikmordere kan 
frikjlennes av den samme 
domstol, som dømue sannhets
vitnet Fan ebu s t til feng
selstraff, «forat ikke Retts
oppgjøret skulle komme i fFl
re». En skjendsel for delt he
derEge norske navn i tidligere 
tider, som har fostret sli,ke ju
I1ister som Hagerup, Gram, 
Ske~e, Getz m.m. flere for ba
re å nevne noen få eksempler. 

Nei, kampen blir ikke opp
gitt, før seiren er vunnet! Re
daksjonen vil kunne bevitne 
at jeg ikke taler for min egen 
sykle mor, men fordi sannhet 
og rett ikke kan inngå kom
prom1ss med løgn og urett, 
selv om det leI' det, som er 
høyeste mote i dag. 

2. novbr. 1959. 
Karl Seeland. 

LØRDAG 14. NOVEMBER 1959 

80 -åring som 

lurte oss 
En av avisens' og Forbun

dets gamle, trofaste medlem
mer har lurt seg til å passere 
en milepel uten at vi fikk vite 
om det, men så er det da hel
ler ingen som kunde falle på 
en slik tanke som at blikken
slagermester A. F. W a l b Y 
fylte 80 år! 

Det var mandag sistleden 
den store dag var, og jubilan
ten ble også viet stor opp
merksomhet, blant annet i 
pressen. Således skriver Ar
beiderbladet at Walby ({er 
fØdt( i Oslo og har vært nær
ingsdrivende håndverker i 
Oslo siden 1911. Walby tok 
initiativet til og var medstif
ter av Norges Kobber- og Blik
kenslagermestres Landsfor
bund og stifter av forbundets 
tidsskrift. Han var forbundets 
sekretær og redaktør av tids
skriftet i 10 år, og i 9 år var 
han laugsskriver i Oslo-grup
pen. Walby er foil' sine for
tjenester i organisaSjonen til
delt Landsforbundets heders
tegn «Den gylne hane». Han 
har også idrettsmerket i gull». 

Dette var jo uventet mange 
vakre ord om en (,landssvik
er», så det er klart det må 
være noe ekstra med Walby. 
Og det visste vi da på for
hånd etter innsatsen for Na
sjonal Samling og for For
bundet nå i de siste år. OgSå 
i den henseende kan han væ
re et lysende eksempel for 
mange yngre. 

Selv om vi kommer noe 
sent, vil vi gjerne slutte oss 
til gratulantene på denne 
måte og takke Walby for inn
satsen for felles sak. 

«Hekseprosessen i Niirn
berg» går nu på film landet 
over. «Blodveien» har nylig 
passert her, og nu kommer 
kom men Larene til boken til en 
serbisk fange, som bereLter 
« 1 l1me i frihet»! 

Hr. Sigurd Evensmo har 
mange I~ ern i ilden, men 
så er del også « Hjertebarnet» 
personlig som er på tapetet. 
Tilsmussingen av N. S. og tys
kerne, driver hall frem,deles 
på med som sin kjære hobby. 
Ja en hører tydelig kurringen 
aven av «Fredsduene» nu 
Anno 1959. 

.I. T. Dahl. 

Annelise Parow 
TANNINNSETNING 

Trondheim 

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

Tannlege 
MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tl!. 4475M 

TANNLEGE MAAMOEN 

Ha.nsieense-t. 2 
Tele!. 44 43 33 

Fol k og Lands Boktjeneste 
TYSKE BØKER: 

F. J. P. Veale: «Verschleierte Kriegsverbhechen» 
Ny oppSiktvekkende bok av den kjente engelske jurist, /or
forfatterir:.nen av «Advance to Barbarism» som er solgt 
store opplag over hele verden. Forcrd av Lord Hankey. 

Pris innbundet i le,rret kr. 30,-

Peter Kleist: Chruschtschow 50 km vor Hamburg. 
En uhyre interessant ook av den tyske Østkjenner bygget 
på erfaringer gjort under verdenskriger. og på nye reiser 
og under.søkelser. Den som vil vite hva verden står overfor 
idag bør lese denne bok. 

Pris innbundet kr. 32,~. 

Peter Kleist: Auch du warst dabei. 
En nøktern gjennomgåelse av det vi alle har vært med på, 
hvor det ikke gjelder å finne syndebukker men årsaker til 
det som har hendt. 

Pris innbundet kr. 37,-. 

Felix Steiner: Die Freiwilligen - Idee und Opfergang. 
Forfatteren behandler kampene mot de sovjetiske masser på 
russisk jord, kampene på Balkan, forsvaret av Berlin m.v., 
og han understreker sterkt det store kameratskap mellom 
alle de frivillige og deres rikstyske kamerater. Denne bok 
må alle som interesserer seg for den norske krigsinnsats på 
østfronten ha. Boken har 392 sider, derav 32 billedsider 
og 33 skisser. 

Pris innbundet i lerret kr. 32,-

Paul Rassinier: Die Liige des Odysseus. 
Forfatteren har selv sittet i Buchenwald og Dora og er opp
rørt over de løgner som presteres for å dekke overfangenes 
egne mord, misshandlir:.ger og mattyverier. Rassiner er så 
langt fra å være «nazist» som det går an å bli, men han 
er en sannhetssøker a,v typen Scharffenberg. 

Pris: innbundet i lerret kr. 29,-

Prof. Dr. Maurice Bardeche: Niirnberg - oder die 
Falschmiinzer. 
Det har nå lykkes oss å skaffe denne verdensberØmte bok 

av den franske professor Bardeche om uretten i Ntirnberg 
"~ tysk, gversettelsc_" Den a~bef9J,J~S Jil, ~~F})~t~~,t!tL,~edem 
soih vil vite sannheten. 

Pris: innbundet i lerret kr. 22,-

H.-U. Rudel: Trotzdem. 
I denne bok forteller annen verdenskrigs mest resultatrike 
flyver om sine opplevelser. Boken er illustrert og har 226 s. 

Pris innbundet i lerret kr. 19,-. 

Paul Hausser: Waffen SS im Einsatz. 
En klar og sober skildring av generaloberst Hausser om 
utvikling og innsats av Waffen SS. Boken er illustrert og 
har 272 sider. 

Pris innbundet i lerret kr. 24,-. 

Waffen SS im Bild. 
En praktfull billedberetning om Waffen 8S. Boken er trykt 
i kunsttrykk og vil være et kjært minne for enhver front
soldat om den store innsats for Europa. 284 sider. 

Pris innbundet i lerret kr. 37,-'-. 

DAN S K E OG NOR S K E: 
McCarthy: nen forsl1ildte sejr 

Pris heftet kr. 10,-

Kaptein Erik Lærum: Dansk soldat i krig og fred 

Pris heftet kr. 8,50 

Kaptein Erik Lærum: Polen - Ungarn - Suez - Cypern 

Pris heftet kr. 7,-

Ulf Nordensson: Den sidste kavalerist. 
En dansk frontkjempers opplevelser i krig og fred. 

Pris heftet kr. 15.-. 

Vi minner ellers om 

Birger Furuseths bok: Jeg var spion mot Sovjet og 
ble grepet. 
En glimrende julegave! 

Pris: Heftet kr. 12,-* ._ .. J-,j~ ',(, ,l 'd.L~.I: '/':}~;i 

Bøkene kan bestilles i Bok og, ~a,n4~ ~litjene~te, 
postboks 3214, Oslo. Hvis pengene sendes sammen 
med bestillingen (bruk postgiro 16450"~ehde$' bØkene 
portofritt. Ellers tas betalingen i oppkrav og da kom
mer frakt og oppkravsgebyr i 1i.llegg. 
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Den 

FOLK aG LAND____ Deutsche Handelskammer I 
~ in Norwegen 

Slik ble våre front
kjempere behandlet 

UAVHENCIC UltEAVIS 

Redaktører: 
:' .. t. h "1':.{, ~~. ,'_"-:;' ,~-~ ',7... >, 

000' MtlSOM: ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

forryl(te verden 

statuttene for Handelskam
meret beswmmer i §. 5 : Ordinært 
medlemsskap må sØkes skriftlig, 
og godkjennelse skjer ved sim-
pelt stemmeflertall i styret - -

Fortsatt medlemsfortJegnelse: 

Et apropos tilIDUNs optredden overfor 

frontkjemperharna 
A/L Gudbrandsdalens Kasein-

fa;brikk, Tretten. Herr redaktør! 
Olaus B. Gulla, Fabrikation I anledning artikkelen i De

von Herrenkonfektion, Kristiar_- res, blad fOT lø~dag den 31. 
oktobetr av H. Franklin Knud-sund N. sen med titru «Har bolsjevis-

c. Gullichsens SØnner A/S, men alleTooe nådd hjerler og 
Det er ikke så lenge siden vi i dette blad dokumenterte Holzwaren- u, Kistenfabrik, Fre- hjeTner», har jeg lyst til å 

med gjengivelser fr'a stortingstidende at Martin Tranmæls drikstad, trekke frem et eksempe~ på 

hans gjerning i livet, ble 
brått og hrutalt stjålet fra 
ham. av det noksom beryktede 
plyndringsditrekltoratet, som 
naturligvis ihadde siine fang
armer og sine lakeier ferdig 
til å gripe of~eret. 

Det hører også med å for
telle at demokratene og de na
sjonall6! for å gjøre rent bord 
satte i fengsel hans far og mor 
og bror, hele familien, med 
senere påfølgende dom ved de 
beryktede særdomstol eT som 
var opprettet for anledningen 
etter fO:r'bilde av den store 
mester Stalin 'Og bl. a. med 
konfiskasjon av .formuemid
ler til følge. 

Skipsreder Bjarne Gunderser.:, hvo'rdan «retts,staten» huserte 
den såkalte Q.uis- Rådhusgt. 23, Oslo. 

med Viåre frontkjempere i ti-
uttalelser om stortingets be,handling av 

lingsak i 1932 var helt uvederheftige og missvisende. Like- H, Gunderud & Co. A/S, Agen
vel gjentar Arbeiderbladet på lederplass for ~ort tid siden tur in Malerwaren, Dronningens
disse tåpelige påstander, som ethvert lesekyndig menneske gt. 4, Oslo. 

den etter «frigjøringen» -
frigjøringen fra rettsstaten -
Eksemplet er måskje ikke på 

som gider å slå 0Pll i Stortingstidende kan overbevise seg Carl A. Haakensens Eftf" Ager.- noen måte enestående og kan 
tur in elektrotechn. u. Sportar- neppe måle sieg i kynisme 

om er ukorrekte. Når bladet således slår fast at «de opp- tl'keln, p,astboks 74, Oslo. d d k f'k . me . en. sa' som orSl nngs-
lysninger (gransknings)komiteen samlet, viste utvetydig at Anton Haave, Manufakturwa- selskapet Idun eT Mitt så be-
anklagen (om hØyforredersk virksomhet frakommuniste- ren, Brugt. 11, Oslo. ryktet på il vide kretser. -
nes lOg delvis Arbeiderpartiets side) savnet grunnlag», så C. F. Haaves Efuf., Reiseartikel, Det er bare trist at denne sak 

Olav Tryggvessøns gt. 19, Trond- ikke er kommet frem for of
kan vi bare, si at det er denne freidige påstand fr'a Arbeider- heim. fent1iglhe1Jen på et' tidligeTe 

Det ,skulle gj øres godlt ar.,. 
beid. 

partiets side som savner ethvert grunnlag. Komiteens fler- Aktieselskapet Hafslund, elektro tidspunkt slik at man hadde 
tall fant tilstrekkelig bevis ført for minister Quislings ut- Kraftar.lagen, postboks 2216, Os- kU'Il'Ilet ta sine forrholdsl'egler 

Snakk om demokrati. Snakk 
om å komme tilbake til sam
funnet. taleiser og stemte ned Ar'beiderpartiets forSlag om å ta av- lo., Mj. i Sipørsmål om dekning av 

livsforsilkring hos selskapet. 
- Jeg tror neppe at Idun vi] 
komme til å spinne noen slilke 
i fr,emtiden på sm opptre
den. 

At de ikke skammer seg! 
Slik lønnet mOll' Norge sine 

sønner s'Om ;satte liViet inn i 
kampen mot bolsjevismen. 

stand fra hans store tale i stortinget. Komiteen bad også Hagen & Aas, Eisenwaren en
gros, Fjordgt. 47/49, Tl1ondhem. 

regjeringen om å ha sin oppmerksomhet henvendt på stats
rådensuttalelser. Det eneste som er riktig i Arbeiderbladets 
fremstilling er~onklusjonen, at «de oorgerlige partier slo 
samlet ring om Quisling, slik at han kunne fortsette som 
sjef for. forsvarsdepartementet.» 

Når bladet ser seg nødsaget til denne siste innrømmelse, 
som slett ikke stemmer med Tranmæls påstand tidligere, 
om at Mowinckel tok på det kraftigste avstand fra Quisling, 
,så skyldes det ene og alene at det ikke lønner seg å, lyve ut 

J)~~tte Il~t j øye.blikket, fordi bensiktenmed å, rippe 
opp igjen i denne gamle og for partiet så uDehagelige af
fære, er å vise at den sterkt kompromTterte forsvarsminister 
av idag Nils Handal av Arbeiderpartiet ikke behøver å gå 
av når Quisling ikke, behØvet å gå av i 1932-! 

Vel, kan blade,t finne noen trøst og noen sammenheng i 

dette at en forsvarsminister i 1932, etter å ha måttet mobi-

Ved slutten av det fØrste for
retningsår (31. mars 1941) tellet 
Det Tyske Handelskammer l 
Norge 512 tyske og 833 norske 
medlemmer. Vi fortsetter med-
lemslisten i r.este nr. 

J. E. 
Men tilbake til det jeg ville 

fortelle. - I krigsåret 1941 F I Y k t n l" n g e h J" e I pe n 
ble min eldste sønn som da 
var 18 år ga:rnnreletteir en mi- -
litær utdannelse i Tyskland Der arbeides i disse dage 

...-..-~...,....,... satt inn på Østfronten i kam- tinder høytrykk for å skaffe 
De tre' faser pen mot bolsjevismen. Han midler til støtte for flyktnin-

. var stridende i det kjente SS gene. Dette er selvfølgelig både 
. Det SIes at enhver betyd- Regiment Germania og ble så- prisverdig og maktpåliggende. 

nmgsfull bevegelse har tre fa- ; ret ved en granateksplosjon i Når der i samme åndedrett 
ser. Den første: Bevege~sen området veid Ræv. Lå en tid henvises til Fridthjof Nansen, 
mott.as med fullkommen lIke- på krigslasarettet i Russland denne høyreiste nordmann, 
?yldlghet. Den annen: Fanat- for til slutt å bli dimitteTt som der så mangen en gang har 
lsk motstand fra de.m, soI? ikke stridsdyktig. _ Han var skapt glans over vårt land, og 
a~er at nu taper ?e sme POSl- så hjemme i forskj1ellig tje- som forplikter oss til å fort
sJone~. Den tredje: Ja, dette neste og ved kapiltulasjonen s~tte hans gjerning, så kunde 
~ar VI sagt alles ammen hele var han pasient på det her- det også være på sin plass .å 

lisere militærmakt for å slå ned et kommunistisk rev:olu- tIden. . . J værende fylkessykehus og un- minne om den, som var hans 
EksempelVIS befmner Na- der beJha~,:n:-- etter .0"" sky te- høyre hånd i arbeidet for 

sjonsforsøk, i stortinget tar tilorde mot denne revolusjo-· s· o uua.u~ ~'u fl k . V'dk Q' sJonal amhng seg nu pa over- historie hvor han fikk legg- Y tnmgene: I un ms-
nære undergravningsvirksomhet, og den ting at en forsvars
minister av Arbeiderpartiet idag selger amerikansk ammuni-

gangen mellom 2nnet og tred- benet avskutt. Heime- ling, denne mann, som de nor
je stadium. fronten toik ham på sengen og ske myndigheter etter frigjør

Det omstridte «Libertas», transporterte ham som «Far- ingen fant en annen skjebne 
hvor om ~triden går ~å ~usta lig frontkjempeT», på k,rykiker verdig. 
fyker, befmner seg mIdt I an- tH det herrvæl'ende kretsfeng-/ Er det noen som tror, at 

bladets tålmodige lesere, som med bladet har vandret kom- net stadium, og kan glede seg sel. Skaden har han aldri Fridthjof Nansen ville funnet 
over det. Lucifer, overvunnet på gTunn av den I denne ~ann v:rdig til å hjelpe 

sjon vi har fått låne til et diktatol1oppg'jør i Amerika, så er 

det det vel undt, skjønt vi neppe kan tro at selv Arbeider-

passrosen rundt, sluker også dette siste vrøvlet. 
Det vi imidlertid ikke forstår er at presumptivt forstan-

dige og normale mennesker ellers i dette land, i det lange idealistiske forsvarsvenn er og 
lØp kan akseptere den forløyede historieskrivning som blir fedrelandsforsvarere. 

villere og villere for hver dag som går, fordi det ikke er 

brutale behandling. Nok om ~eg, ~VIS han Ikke hadde vært 
det, han fikk da sin belønning l besldd~lse av de eg~nskaper 
i form av 3lh års fengsel og og det hvssyn,. der kJenneteg
nu kommer det jeg særlig vil ner en støpnmg etter hans 

Det må i sannhet ha vært ha frem I løpet aven rekke år mønster? 
mulig å holde fillene sammen om det spØkelse som he,ter en underlig trollmann som 
etterkrigsoppgjøret på annen måte. For lØgn avler alltid ny svinget sin tryllestav 9. april 
løgn og vrØvl trekker naturligvis nytt vrØvl etter seg. 1940 og skapte menneskenE 

En må uvilkårlig tenke på Ibsens ord om at når utgangs- om til det motsatte av det de: 
punktet er alle,r' galest,blir resultatet som originalest, når hadde vært til da! 
en er vitne til at til og med akademikere kan stå frem of- Og de mennesker i even-

hadde han spart seg opp endel Jeg bare spør. 
trusen ki"Oner i skolesparekas Steinkjer, 3/11 59. 
sen, som sammen med en ga- E. Stavdal. 
V1efo~sikring som var premie-
betalt i et tidsrom av 20 år 
og var fmfallent og satt itnn 
på hans navn i bank, - disse 

De som ennu ikke har 

pelngerne som skulle danne 
fentlig og for alvor hevde at titusener på titusener av bra fyret som tiljublet keiseren grunnlaget til dekning av ut-

g,;ort bruk av den postgiro
blanketten vi la ve·lI nr . . '14 av 
bladet) ber vi elskverdigst om 
ikke å glemme av abonne
mentsfornyelsen for 1960. Det 
er en ekstra stor hjelp for oss 
å kunne få pengene inn sna
rest mulig, og så håper vi som 
vanlig på at mange av våre 

mennesker i dette land, hvis hele liv inntil 1940 under hån med de nye klær tiltross for gifteT til videre utdannelse for 
og forfølgelse hadde vært en ubrutt kamp for fedre,landets at han var naken, var jo 'de "",~ .. ~~ ... ~"",,'\AI 
interesser og for det norske forsvars interesser, plutselig rene vantro Thomaser mot • 
f6rvandles til grumme landssvikere og jJorbrytere. Og ikke de forstokkede jøssinger av ERLING BJØRNSON 
nokk med denne naturstridige hendelse, men aUe de gamle 

høyforred'ei'~,' O'g"'antfntilitarister, alle de mea det. brukne 
. gevær.6J; paståIid~ri.~l ;~~ at arbernerne ikke haffile noe 
fedreland, alle de som hØyt og hellig erklærte at de viIde 

idag. ligger :forti®n alvorlig ~k lesere synes bladet er verdt 
Men hvor e,r så det lille jøs· på Fylkessykehuset i Lille· noen kroner ekstra. Det er 

sing-barn som impulsivt kan hammer
o
og vi ber våre le~rEl ikke mulig å få endene til å 

si de forløsende ord: Men h~ske pa ham. med en lIte? møtes på annen måte, noe 

, gjøre revolusjon hvis det ble krig, de forvandlet seg samme keiseren har jo ingen klær 

9. april 1940 til patriote,r av fØrste klasse,til modige og på? 

hIlsen. Han setter stor pns svært mange av våre abonneI)
på åfå slike hilsner fra ven-I ter har vist stor og gledelig 
ner og kampfeller. forståelse for. 
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Betraktning~r 
en billedbok 

omkring 
om Rom 

ROMA. Innledning av H. P. L'Orange. 
Bilder av Herbert List. Dreyers Forlag, Oslo. 

ekstatiske uttrykk 
Paven viser seg i et vindu, legg merke til det 
ansiktene på de tre nonnene. 

Til ~este år skal en del av de ,lot oss, da denne bortløpne prest 
OlymPIske. leker avvikles i den som utgav seg for kongssønn, 
&tore srtadiJon som Mussolini byg- sammen med sline røverbander 
get Fol'O Italico. På stadion fin- utryddet aristokratiet og lot kva
nes også en rekke innSIkrifter som lifika3jonen for å bli lendermann 
forherliger fascismen og Musso- være dette å ha drept en lender
lini. For kort tid siden var det et mann. Men hverken bi.rkebei
stormende oppgjør: i det italien- nernes hugg eller ek.sekusjons
ske parlament om disse inn- pelotongens skudd kan lage rø
skrU.t~.Det mere enn halvkom- vere ~ mordere om til førere og 

munisltiskeN~-parti .krevet at aristo~~ter·. I?cl'. YCP:"'~~ ,$:
de skulle fjernes, ,slik at ikke ~ Ville,SoQi 'trOdde:'at' 'enfl.kk 
verdens idrettsmermskulle få det løvens mot og' egenskaper ved å 
inntrykk at Italila «ikke bekLa- drepe den og spise dens hjerte. 
oget sin fiaooistiske foiJtid». De I disse da,geræ man igjen bill 
kommunistiske innlegg ble hilst stilt overfor spØrsmålet om den 
med smederop fra de nyfascistis- norske husmall1ll1SStaten represen
ke parlamentsmedlemmer. Det tert ved Statsbanene, skal lia 
er resultatet som er særlig be- oss få redde bitte lite grann av 
merkelsesverdig, fordi. det er så det som er igjen av vår historie i 
typ~sk for Rom. VedkomInende GJamlebyen, Oslo det den samme 
minister svarte nemlig kommu- statsinstitusjon 'hittil kynisk og 
nistene at hanJ avslo k!'avet om å hensynsløst Bar valset ned med 
fjerne innstkriftene. Ikke fordi 
han var noen tilhengeT' av den 
fascistiske ,fIortid, men fbrdi den 
tross alt hørte med. til den ita
lien>ske historie. Her forstår en i 
et bUnk hvorfor Rom er\ blitt 
den evige stad, byen hvor histo
rien halt' satt sine spor fra for
historisk tid og frem til ~våre da
g~, byen som bevarer minner 
om alle epoker i byggverk og 
ruiner, byen hvor en ikke har 
r.aseiI't Sline fortidsminner for å 
slippe til jernbaner og betong
hus. 

Vi har ikke sItort å skryte av 
her i Norge av slike minner. Dels 
naturligvis fordi vi ikke har en 
så lang og beveget historie som 
Rom, verdensbyen gjennom år~ 

tuseneIr, mens dels også fordi vi 
her synes å mangle den aristo
kratiske sans for tradisjonens be
tydning, ,for sammenheng i hi
storien og for å akseptere tin
gene S{)[Yl de nå engang var, selv 
om en ikke Hker alle avsnitt av 
historien. Her har det norske 
folk dessverre noe av det en i 
g)amle dager kalte husmannsånd, 
den kong Sven-e 1. sm tid etter-

4 

sine jernspor, går våre tanker til 
den evige stad, til den by hvor 
menneskene gjennom tUiSener av 
år aldri har ladt moderne inn
retninger drepe og tyne det 
gamle, hvor de klynger sine mo
derne beltongbygg opp mot kei
sertidens ruiner, hvor de halr 
respekt for historiens tale i kup
ler og søyler, i kunstV€1"k og i ru
iner. Og hvor også Mussolinis 
verk blir stående. 

Og så griper en med glede til 
den vakre bok «Roma» som Drey
ers Forlag i år sender ut. Det er 
en strålende billedbok over den 
evige stad, gammelt og nytt i 
skjønn forening, byen som av
dekker for det undrende øye 
lag på lag av nesten hele men
neskehetens historie. Og byen 
som fremdeles er verdensstaden" I 
byen med Mussolini og byen med 
paven. Ikke minslt dette ,siste 
gir den rt'Murligvis sitt særegne 
preg, fordi den katolske kirke 
med alle sine brøst og åpenbare 
mangler, med alt sitt maktbe
gjær, har noe som p!1otestantiske 
kirke'r mangler: den levende tro, 
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IBAK KULISSENE: 

OG SLIK KOM KRIGEN - -
Krigshisserne finner hverand re 

- «Neville», sier Churchill nå 
inntreng'ende, «hør nå her - jeg 
har ,angrepet Dem, men det skal 
jeg ikke gjøre mere. Jeg vil ikke 
gi aksemaktenes aviser så kjær
komment stoff. Men De må jo 
selv innæ at slik kan 'det ikke 
gå lenger! Hvor var vår flåte da 
italienerne landet i Durazzo? Den 
ene halvpart av of,fiserene danset 
i Mentone og den annen halv
part solte seg på stranden i San 
Remo. Man spør allerede seg selv 
om vår flåte har hørt noe om at 
det finnes en øy som heter Koriu 
i Middelhavet? !» I Major 

«De overdriver dessverre be- fører for Labour Party 

standig», sier Cha,mberlain liit 
syrlig. Han trekker ut en skuff i mukke! Saken blir visselig kost-
det skrivebord som allerede bar -. men den betaler seg i 
Cromwell (1599 _ 1658) satt ved neste krig!» 
og gir Churchill noen ark pa- Og Churchill forlater Downing 
piir. «Her er min tale for i mor- Street ganske lettet: krigen kom-
gen _ vær såi'mild å lese den mer og endelig gjør England seg 

også energisk rede for den --, 
Det vil bli hans krlig, han vil føre 

igjennom!» 

Churchill tar brillene ut av lom- den - for når krigen først er der 
men, setter dem på og gjør nå vil han ved første anledning la 
inntrykk av å være en gammel «den gamle mann» gå overbord. 
spolJtsmann som studerer løps- Men nå tenker han ennå en 
programmet. Han leser uttrykk gang på den motstand det en
som dette: «Vi må styrke vår gelske arbeiderparti vil lreise mot 
besluttsomhet, ikke bare beslutt- yerneplikten. Her må noe gjø
sumheteru om å kjempe på .daes res.- og han sender et telegram 
og forsvare oss, men også beslutt- til herr Leon Blum, de ,franske 
somheten om å kjempe på deres sosialisrters jødiske leder, folke
side som i 'tilfelle av et angrep frontens ministerpresident som 

. er bestemt på å yde motstand». England i sin tid understøttet 
Churchill er begeistr,et. «Utmer- med store sjekker. Medeng.elSike 
ketl Helt utmerket! Neville, hva sosialister vil herr Churchill ikke 
~,;"d~~aJJl*14,.,_J:#~·~, ,~_ik~;,~.~, d_,.,J~,; 
nøyaktLg av samme mening! Vet ske sosialister kan han gjøre 
De hVa! som naturlig må følge bruk av. 
på de1lJlle taile? Innføring av al- 9~ mai 1939. Klokken er nøyaktig 
minnelig verneplikt!» Chamber- tig 12 dal flyet fra Paris lamler 
lain springer opp av stolen. Hans på rullebanen i den engelske 
lan.ge skikkelse går opprørt opp havnebyen Croydon. Flyet står 
og ned i værelset. Til slutt blir stille, døren åpner seg og de ven
den forgylte ramme og trekker tende ser øverst oppe på land
han stående foran speilet med in~stmppen først et par mø,rke 
knuten på det svarte slips fas- tøygatmasjer, så meget lange ben 
tere til. Verneplikt i England - en vid frakk, en snunrebart 
det er noe heit revolusjonært, det hvis ender henger melar.:kolsk 
er å vende seg bort fra Englands nedover, en h:att med vide brem
kjæreste tradisjon, for det har I mer og alt dette tilsammen ut
alltid foretrukket å la andre gjør Leon Blum, som også str<aks 
kjempe for seg -. «Men hvis det omfavne~ sin venn Robert Levy 
kommer til nyvalg Vå dette med s~e gester. L€vy venter 
spølnsmål,?» spør han engstelig, ham her og de har ikke sett hver-

«Hvem snakker o.m n~ailg?!- andre på tre ål\ for så lenge 
rope!' Churchill som også er siden er det at de L'ranske 00-

sprunget opp. «Slå opp plakater: sialiJS'ters fører var i London. 
The Empire' eir i fare! - da vå- De begir ,seg. til Berkeley Hotel 
ger heUer ikke Labour Party il hvor ellers bare engelskmenn tar 

CHURCHILL SOM' TALER PA VER 

I inn, og ,så lreiser herr BlUlR 
,umiddelbart til middag hos An

thony Eden, som var utenriksmI
nister da herr Blum stod i spis-
sen for folkefrontregjeringen. 
Begge er enige i sitt fiendskap 
til Italia og Tyskland, og her er 
også de to andre deltagere helt 
enige - Lord Cranborne og Lord 
Astor. 

Etter den, fell'ste slurk port
vil blir herr Eden heftig; «jeg 
begriper ikke», sier han skarpt, 
«at det fremdeles kan være folk 
i Frankrike som ikke har fatt 
nok av «ånden fra Munchen» -
det vil si som fremdeles er rede 
til il gi etter for de autoritære 
stater!» 

«Kjære venn,» svarer Blum, 
«De snakker om Bonnet, men, da 
kunne jeg like godt snakke om 
Chålmberlain! Hovedsaken synes 
for meg å være at det dog finnes 
andre 'som er fast bestemt på en 
energisk politikk». 

«Helt riktig - og jeg kan si 
Dem at hele England er! for at de 
hittidige meltoder blir endret» Så 
forsiktig uttrykker; han seg selv 
her i. den engere krets hvor alle 
vet hva Eden ønsker - kr:igen 
mot Tyskland. 

«Jeg er glad over å få vite det
te», svarer herr Blum. «Dette 
skulle hele Europa høre, for det. 
finnes fremdeles stater som set
ter sitt håp til de vestlige demo
kratieT .. Intet ville være mere 
Skjebnesvangert enn at de ble 
skuffet i dette:> 

Så er da' alle enige i at kri
,gen må kom~" ,og herr Blum 
_1f'I!,_·tIl~~~, 

ren for det britiske arbeiderparti, 
som venter ham sammen m.e& 
parlamentsmedlerrtmet Green
wood. Her er man helt for seg 
selv og her snakker heIT Blurn 
adskillig tydeligere. «Min kjæ
re», sier han til AttJ.ee, «deres 
motstand mot verneplikte!l1J er det 
glade vanvidd. Dere bebreider 
stadJ,g den gamle Chamberlain 
at han er ffiapp og lar seg sno om 
fingeren av Hitler og Mussolini., 
og når han, så endelig strammer 
seg opp, så sparker dere ben for 
ham! Dere ~ da at det i, dag 
ikke le!l1iger er Chamberlain fra 
Munchen som måtte gi etteT for
di England ikke var rustet - nå 
vil han gå på, og det kan han ikke 
gjøre uten soldater!» 

«Hvis han bair,e ville gi oss en 
'plass i regjeringen», sier Atlee. 
«Da ville vi st'raks stemme for 
verneplikten! » 

«Sitter jeg i Daladiers regjer
IIng? {( spøn Blum. «Det dreier seg 
ikke lenger {)[Yl hvorvidt en skal. 
ha en mJnisterstilling eller ikke, 
men om hvorvidt demokratiene 
vil velte Hitler eller ikke!» 

Og da herr. Blum en time se
nere har hamret dette inn på ny 
og: på ny i en, to1imersrtale fot" 
partiets funksjonærer, kan han 
om kvelden beroliget ta på seg 
kjoIen til middagen hos Chur
chill. Hans reise til London var 
ikke forgjeves. 

(Næs:te gang: Fyrverkeri). 

Averter i ~ 
skrev etterpd at mikrofonen lignet altfor meget pd et dØdninge

hode og derfor virket avskrekkende pd dem som viZde meld.e seu~ 
FOLl( OG L4l'{D! I 
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Det kommunistiske under- Den røde 
km. fra 

koloss 
Hamburg USA femti • 

I 

tprofessor dr. Olivers foredrag om !spillet bak ku(issene Nytt~og vektig arbeid fra østk"fenneren 
"Manøver på helsefronten og innen den vepnede makt p ETE R KLE 1ST 

Her er slutten av det foredrag pf'Qfe~sor O/iver'ved 
universitetet i Illinoi.s boldt for en .<;tørre forsamling 
om problrmer som vedrører oss alle i forbindelse med 
det kommunistiske. undergravningsarbeid som pågår 
over hele verden og .som er meget farligere enn den 
kalde krig}olk ellers snakker om. 

staten, i 1936 fortalte ameri
kanske kommunister: «Ifølge 
lovreglene for behandling av 
sinnsyke er der i deres land 
fengsler som kan romme en 
million mennesker og som kan 
beholdes der uten borgerrettig
heter og uten håp om frihet. 
På disse folk kan der prakti
seres sjokkbehandling såvel
som kirurgisk behandling slik 
at de aldri senere vil kunne 
trekke et sunnt åndedrag -
-- -. Derfor må dere herske 
som fryktede menn på psykia
triens og p.~ykologiens mark.» 

Det uhyggelige spørsmål 
som vi må stille oss er dette: 
H vor langt frem mot målet 
har konspiratørene nådd i dis
se ca. 25 år, d.v.s. et kvart år
hundre? Det er imperativt at 
det amerikanske folk og hvert 
menneske, som er interessert 
i sinnsykebehandlingen og i 
studiet av menneskesinn, har 
et svar p,å dette spf1lrsmål. 

Urettens domstoler 
Like vitalt er spørsmålet om 

våre føderale domstoler. Mr, 
FeIixFtankfurlerer sannsyn
ligvis den brillianteste og far
ligste . immigrant; som.. noen 

Ill' .., .' ". gang .ble tatt inn i vart land. 
opposisjon fra andre psykiatri-' Tidlig var han kamerat (close 

" kere. Mr. Kenneth Gott, som associale) og beskytter av 
"~I itea~i;.; '~t".~t,.'(~~ «Pf~ltt;~1 WifMfiIt"~r Fosftr;',:del1.: fo~ 

da, han sto i kommUnistpar- bryteren ',som var' titulær sjef 
tiet, beretter i sin bok «Brain- for det åpne segment av kom-
washing» at Beria, som den . t t' t (I W W) . munlS par le . . ..-
gang var sjefsrnorder i Sovjet- Forts. s, 6 

STRIDSVOGNER MOT UN9-ARN 

Peter· Kleist: Chruschtschow, 50 km vor 
Hamburg.K.W, Schiltz Verlag, GOttingern 

rsill uhyreintåress~tlehok 'tYlMt ·side. v. K:lei~ts~
«ChrustSOhow-.sOkntfra Ham:.. a~e'sOm. ~p~terte v. 
bUl"g» pelter Pet,et;lt .1eis,t på 'Ru.ndstEids a~hfor
at i ,første verdenskrig" tok føyet bare over 600 stridsvog
russerne ~ løpet av 30 krigs- per, mens Budjonnys hær
måneder~,a IJlillioner fanger ,gruppe som stod rett overfor 
av -centralmaktenes ,soM'ater, .den hadde 2.400 stridsvogner. 
mens tyskerne i løpet av 51 Han peker også på at Hit
måneder mistet ca, 360.000 ler hadde hatt bare 6 år på 
fanger på' vestfronten. Emlu i først å løse det tyske folk fra 
året 1917._ .. da revolusjonen VersaiLles-traktatens ~er og 
kØ;m i, Ru..tand var' iklæ . en deretter il op~beide for
~esteI'lUlSSli.sk by av betyd..; svarsvilje og ()pprus~......... 
n1ng erobret av den tyske Hans motstander Staliln hadde 
hæl'l. . hatt mere enn filreganger så 

I annen verdenskrig trådte lang Ud på å bygge opp den 

Vi har også bemerket den 
'Vanvittige agitasjon omkring i 
landet for det som ble beteg
net som «mental sunnhet». 
Agitasjonen begynte i Verdeqs
beIseorganisasjonen (World 
Health Organisation), hvis 
president var den allesteds
værende forræder Alger Hiss. 
Orga:nisasjoIien ble hos oss 
anbefalt av National Associa
tion for Mental Health, hvis 
;direktør Julius Schrieber nek
tet å fortelle en kongressko

Det tredje rike inn i krigen; . r~. ihærmakt . Off hadde dess-

S k a n d a l e n le H' ·u sta d l eie r en med forband som .var opp- uten ubegrensede resUrser av 
stillet ian hast og som var memlieSker og råstoff. 
nyvepnet. Inntil året 1933 Likevel var det fetTe deser-
stemte fremdeles 5 millioner tører fra Hitlers østarme som 
tyske velgere på lrommunist- løp over enn fra den keiserlige 
ene og 6 millioner var ar- hær i årene 1914 - 17! Til 
beidsiedige. Hundretrusener av Napoleons illvasjonshær løp 
disse 1romm'llillilster var nu ty- diet praktisk talt ikke en ene
ske soldater og skulle kjempe ste :russer over, men til Hit-

Departementet sender den tidligere 

direktør for å rydde opp 

mite om han var kommunist . Som tidligere omtalt i Folk I 
~Iler ikke, av den grunn at sva- og Land rettet F'orbundet en 
ret ville kunne inkriminere nenvendelse til Justisdeparte· 
barn. Vi vet at agitasjonen er mentet i forbindelse med 
finansiert av fonds tatt fra opplysninger Dagbladet gjen
skattyternes lommer av regje- gav om forholdene i' den tid
Tingens store kommunistde- ligere tvangsarbeidsleir Hu
partement, nemlig dep arte- stad. Det ble opplyst at be
mentet for Health, Education slaglagte fangebrev. helse
and \Vellfare. Og det er blitt kort, personaliaopplysninger 
mere og mere klart at hensik- og andre dokumenter lå til
ten med «mental health» er å gjengelige for hvemsomhelst 
skape et quasilegalt verktøy til i leiren, som nå brukes som 
kidnapping og torturering av sivilarbeidsleir. Forbundet bad 
amerikanere som motsetter 

departementet å ta affære 'seg kommunistsammensver-
'gelsen. A'vdisse våre observa- uoppholdelig og bad om å få 
sjoner må vi dra den forferd- beskjed om hva departemen
ende men logiske slutning at tet hadde foretatt seg elle:!,' 
sammensvergelsen nå har opp- aktet å foreta seg 1 sakens 
nådd kontroll over et så stort anledning. 
antall psykiatrikere og lig- Det er nå innlØpet følgen
nende «eksperter» .at hvis ame- de svar datert 4/11 til For
rikanerne 'ka:n bli lirket og bundet fra Fengselsstyret: 
kujonert til å stikke hodet inn: 
li denne «lov1ige» rennesnaren 
(legalmoose) 'kan planen bli j 

-satt i .. eik. :utea iflOe.n effektiv 

«HUSTAD TVANGSAR-' 
BEIDSLDRS ARKIV. 

Arkivene fra de nedlagte 

Provisoriske tvangsarbeids· "-_"-__ . .3_ bar ler ~ :1_,,-:_.1- -_.3.L-nder~ mot en mo~lI\ær som e' s . «~asc"",,,,,JSIH,.e moruUH ,. 
leirer er overladt til Riksar- fOll" få år siden var legemlig- løp de over i hundre tusener. 
kivet. Det sanune gjelder gjøreIsen av alle deres håp. Når det i dag .er spørsmål 
arkivet fra Hustad tvangs- Styrkeforiholdet var ifølge den om hvem Mm har ansvaret 
arbeidsleir, men på grunn britisike militærsikrlbent Lidel for den uhyggelige Sli,tuasjon 
av at denne leir fortsatte Han 121 tyske divisjoner Europa og folrSåvidt hele d~ 
som sivilarbeidsleir under mot 151 sovjetrussiske. Også I vestlige 'V'eIl1den er k~et l, 

________ {F_orU __ .. _1_'._ I bev€lPniingen var dårligere på Farts, S1.de 7 
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Fronfkjemperdagbok "-

FORELDRELØS. I grenseløs fortvilelse styrter en ung pike, 
foreldre hører til det bolsjevikiske rnordvannvidds ofre, seg i ar
mene på en nabo som griper henne idet hun brryter sammen. _. 

Bildet er hentet fra "Signal» for august 1941. 

(Forts. fra s. 1) . [sepru:at),Så kan ha,n her få 
at tyskerne lyver og de rØde Oppglttnav~et .på vedkom
taler sant, SOom ikke vil feste mende f~ontkJemper. 
t"lt n d tt t kb· Frontkjemperens dagbok 
l ro lee ys e eVls, stemmer forØvrig godt med 

som· ble avlevert allerede 18 h' l Fr· st· e 
år fØr saken· mot Oberliinder va. ~enera . ~ IX . e In. r 
bl . t' V· h d f h «WlkingS» diVIS\~onssJeij, SIer , e reIs. l ar er or en- h dl· . b k D· 
vendt oss til en av de nor- om en e sene l sm o « le 

Freiwilligen», som kom på s k e frontkjempere som var 
med på innmarsjen i Lem- det tyske PlesseVerlag i GOt-
berg i 1941. Han fØrte dagbok tingen ifjor: 
under hele felttoget og vi har «Derimot hadde 17. arme hur-
fått anledning til å gjengi tig tatt det gamle østerrikske 
etter denne dagbok fØlgende Galizien i besiddeise og kjem-
notat for 1. juli 1941: pet fremdeles om Lemberg, da 

,,1/7 1941. Nådde Lemberg om 
kvelden kl. 7. Det var er: gan
ske pen by med et noe syd
landsk preg. Byen ble inntatt 
igår kveld. Det står ifleng av 
de største pansere jeg noen
gang har sett, efterlatt i full 
order~. 

Det brenner ennu i en større 
fabrikkbygning like ved her. 
Der satt for 1 dØgn siden 1200 
ukrainere i fangenskap, mer: 
umiddelbart før våre tropper 
rykket inn i byen, tM bygnin
gen satt ibrann av de rØde .og 
alle brente inne. I en liten for
stad var 62 ukrainere slått ihjel 
med stokker. Var med og be
gravet dem. (Se fotografiet som 
frontkjemperen selv tok av 
gnwen med de 62. myrdede 
ukrainere) . 

Hvis det norske medlem av 
granskningskomiteen tar sin 
oppgave så alvorlig at han 
tar hensyn til det vi har l 
anført (avisen er sendt ham 

divisjon «Wiking» fikk :ordre 
til å dreie av sydover og over 
Rawa Ruska, Lemberg, Zlotsc
h.oW å oppnå forbindelse med 
den 9. par.serdivisjon av XIV 
panserkorps som gikk frem 
mot Thrnopol. Forflyttingen 
gikk for seg uten vanskelig
heter .og flytende. Mens L 
:(jelldivisjon kjempet på høyde
ne øst for Lemberg mot den 
seige fier.:de, dro divisjon «Wi
king» 1. juli gjennom Lemberg, 
hØrte om sovjettroppenes gru
somme massaker før de dro 
bort, så de oppskremte og for
styrrede menneskesvermer på 
gatene og de fØrste vepnede 
borgervern med sine armbind 
i de ukrainske farver, hØrte 
kn,allene av deres geværer i 
sidegatene, men kunde likevel 
holde en skikkelig marsjfart .og 
hadde henimot aftnen tilbake
lagt halVparten av marsj strek
ningen til Zlot5chow. Divisjo
nen var gått til ro for natten 
langs marsjstrekningen». 
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Det kommunistiske under
(Forts. fra s. 5). 

Frankfnrter ,i, hegyM~ sin of
fentlig'e løpebaI'ie riIed'å lIrke 
seg inn som sekretær for krigs
ministeren i president 'Villiam 
Howard Tafts regjering (ca
binet). Etter at han i 1918 var 
blitt stemplet av den tidligere 
president Theodore Roosevelt 
som sjelsfrende av Lenin og 
Trotsky, trakk han seg tilbake 
til en professorstilling ved 
Harvarduniversitetet, hvor 
han ga seg i ferd med å trene 
to generasjoner forrædere, 
som det lykkedes ham å liste 
inn til \Vashington og inn i ju
ridiske stillinger (law schools) 
rundt om i landet. Hans mest 
kjente elev Alger Hiss begynte 
som dere vil erindre sin kar
riere som sekretær hos dom
mer Holmes i høyesterett (Su
preme Court) under en repu
blikansk og vesentlig konser
vativ administrasjon. Den 29. 
mai 1950 berettet Chicago Tri
bune's eldste korrespondent i 
\Vashington at en mann med 
de beste forbindelser i State
departementet» (in the State 
Department) erklærte Frank
furter for å være den mektig
ste mann i statene (the most 
powerful man in the United 
States) og hodet for en «hem
melig regjering», der i virke
ligheten kontrollerte vårt land. 

~...,.,...,.,~""'~ 

Betraktninger 
.; ",~~,f7;.f}:,..$~.~} •. 

den barnlige glede over underet, 
fryden over å se! det guddomme
lig,e i kunst,ens og skjønnhetens 
forklarede lys, trad1sjonens 
tyngde og ikke minst naturligvis 
1 vår 1J~d, som er sWaKTebundeit 
av teknikk og materialisme, my
slrterriene og ekstasen som stiger 
s.om røkewse opp omkring denne 
kirke. 

Den store biJledbok over det 
Roma vi alle elskeT hver på vår 
måte enrten vi sel:v har opplevet 
den elleir' vi bare kjenner den fra 
historien, er innledet med et for
ord av H. P. UOrange, og bedre 
ledslager på ferden gjennom 
Roma kan en naturligVis ikke få. 
Han er en av de mege!t få vir
kelige kulturpersonligheter i det
te land, en av dem som ikke har 
druknet i det materialistiske hav 
hvor Gerhardsen og Fostervoll -
for bare å nevne et par - leker 
med sine papirbåter. La meg i 
samme åndedrIett også nevne en 
alJnen, museumsdirektør ReidaIr 
KjeUberg, fordi han lever i man
geS! hjerter siden han dengang 
rettsløsheten feiret ,sine triumfer 
i år,eIlie etteT okkupasjonen gle
det de poilitiske fanger på Ilebu 
med. sine bændede foredrag. Om 
han ikke har fått det før, Iså la 
ham få denne takk nå! 

En. iSkad være Dreyers Foda.g 
takkn.emlig fQr at det ofte tar 
på Sieg utakknemlige oppgaver. 
Det' er ikke så mange som har 
fiorståeLsie og evne til å ville yde 
noe ekstra i en eIliSrettet verden 
hvor de falske porfeter har fått 
monopol også på kulturen, og 
hvor klingende mynt teller; mer 
enn ånd. O. M. 

USA gra vn i ngsarbei de • 
I 

Frankfurter anses for å væ
re den dominerende ånd i 
høyesterett og som konsekvent 
og med, voksende freidighet 
(effrontery) har fremmet 
kommunismens sak (the com
munist cause) og nedbrutt den 
amerikanske konstitusjon. I 
et edikt har denne rett for ny
lig i virkeligheten opphevet 
vårt hele lovbegrep (concept 
of law) ved uttrykkelig å un
derordneden, hva mr. Frank
furter behager å kalle sam
funnets samvittighet (the con
science of society), hva der vil 
kunne berettige (justify) en 
hvilken søm helst krenkelse av 
beføyelser som loven har ga
rantert. Og hvem er det som 
avgjør hva «(samfunnets sam
vittighet» påbyr (authorizes)? 
Jo mr. Frankfurter og hans 
kamerater i retten. - Dette 
prinsipp. er selvfølgelig helt 
ekvivalent med det som i litt 
andre ord fremsettes i Sovjets 
lovsystem (legal system). 

Spørsmålet er nå hvor man
ge av Frankfurters disipler 
der for tid~n finnes i de for
skjellige gvhder av vår føde
rale dommerstand (judici
ary)? 

Hva med den 
vepnede makt? 

sel angående hundre nyutnev
neIser i de såkalte « Forente 
Nasjoner» (United Nations). 
Hillenkoetter svarte at en fore
løbig gjennomgåelse av arki
vet utviste at 29 av de utnevn
te var tjenestemenn i kommu
nistpartiet og at andre 32 var 
kjente medlemmer av Sovjets 
spionasjesystem. Admiral Hil
lenkoetter ble så ufortovet for
saU til en utpost på Stillehavs
kysten. - Vi trenger nødven
dig å vite, hvem det var som 
forsatte admiralerI" og hvem 
det er som har makt til å ter
rorisere loyale offiserer i arme 
og marine. 

USA's utenrikspolitikk 
begunstiger de røde 

Vår utenrikspolitikk gjen
nom de siste to dekader utvi
ser en så å si ubrutt kjede av 
forræderi og skjensel. Jeg går 
i forbigående sagt ut fra at 
dere ikke har oversett den si
ste triumf for det vi kan kalle 
Washington-Moskva aksen. 

Dere vil erindre at da gene
ral George Marshall ble sendt 
til Mina: for å ordne med kom
munistenes okkupasjon av 
landet, fullførte han sin mi
sjon ved simpelthen å avskjæ
re general Chiang Kai-Shek: 
fra den ammunisjon han måt

men de, men også likeså· im- te ha til sine soldaters rifler. 
perativt er spørsmålet om hvor Ammunisjonen som var verdt 
langt sammensvergelsen. har, 150 millioner dollars, alt av 
gjennomtrengt: . dett . 'Vepff~de 'aruerikansktihdrkning; befant 
makt? Senator McCarthy ble seg ombord på skip som var i 
slått ned da han forsøksvis ferd med å lande. Ammuni· 
reiste spørsmålet. Og det er sjonen ble simpelthen styrtet i 
kanskje det mest betegnende. havet og siden ble der følgelig 
Men gjennom sprekker i «den ikke skibet mere ammunisjon. 
militære hemmelighetsfull- På grunn herav kunne Chiang 
hets» jernteppe skimtes leilig- Kai-Sheks soldater ikke gjøre 
hetsvis forhold som er dypt bruk av sine rifler, enn si ma
alarmerende. Mange av dere skingeværer og artilleri og ble 
har sannsynligvis lest den ny- nødt til retrett overfor de kom
lig utkomne roman «The Pen- munistiske angripere, som var 
tagon Case» av oberst Victor blitt forsynt med de uhyre ja
J. Fax. En av mine venner er panske forråd av våpen og 
en nær venn av forfatteren og ammunisjon, som vi hadde 
jeg er blitt sikker på at alle overlatt dem i Manchuriet. 
militærepisodene i boken er 
gjengitt etter hva der virkelig 
hendte, bare omskrevet såvidt 
at forfatteren kunne gå klar 

I ngen sosial komfort i eR 
konsentrasjonsleir 

av beskyldning for å ha for- Jeg mener å ha sagt nok for 
rådt «intime klasseforhold» å vise dere hvor desperat stil
(Classified material). Begiven- lingen er for oss. Våre forfed
hetene fant forøvrig sted over- re har aldri stått foran en så 
for et motstrepende senat som fryktelig og umiddelbar fare. 
ble drevet frem, etter hva der Og hva der er enda vikti
ble sagt, av et uimotståelig gere - på det lokale plan i 
trykk (irresistible pressures) mange kommuner begynner 
og bestyrket den velkjente An- folk å ane hensikten med slike 
na Rosenbergs utnevnelse til ting som metrodistrikter, re
hjelpesekretær i forsvarsde- gional planlegging, fluoriser
partementet enda det var blitt ing, mental helse, rådgivnings
sagt at hun var blitt identifi- programmer (counselling pro
sert som kommunistagent. Vi grammes) i skolene og mange 
bør nødvendigvis få vite hvori andre lokale tiltak som tjener 
de uimotståelige pressures be- kommunistenes planer og for
sto og fra hvem de utgikk. Og mål, der går ut på å få enfol
også mange andre spørsmål er digheten (boobs) til selv å ta 
det helt nødvendig å få svar på seg slavelenkene. 
på. Hvis jeg ikke skulle se rent 

I juni 1949 henvendte sena- feil, er der inntrått en forand
tor McCarran seg til admiral· ring i kommunistkonspiratør
Hillenkoetter, den daværende enes holdning, muligens i føl
sjef for vårt sentraleetterret- elsen av at de finner det nød
ningsagentur (Central Intelli- vendig å skynne seg - noe 
gence Agency) med forespør- tilsvarende vår egen følelse. 
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Flaggdag 8. mai? Den røde koloss • • 
. . (F~ trø·. I. $). 

Trygve Engen har sendt ne- om denne nasjonale frigjerin- slå er cl'et all grunn til å' mer
denstående skriv til Norske ga som er knytt til dagen 8. ke seg den direkte under
Kvinners Nasjonalråd: mai. Samstundes med at lan- støttelse USA og Stortbritan-

Av ei avismelding 23/10 det vart fritt, braut det fram nia ga Sovjetsamveldet under 
framgår det at Norske Kvin- ei bylgje av primitiv vond- krigen. Fro dilsse to land ble 
ners Nasjonalråd pil sitt lands- skap. Tusen p~i lusen av dei det sendt følgende 'krigsmat!e
møte har gjort vedtak om å aller mest hjarlevarme 113SjO- dell: 
be styresmaktene gjera 8. mai nalist~!r i vårt folk, kvinner 21866 fly 
til offentlig flaggdag til minne som menn. vart utan lov og 12218 sltr1idsvogner 
om .den tyske kaP. itulasjonen I dO~l1 f.ørd .. E'. i fengsel. ~J:.Ulge av 5035 pans,erforsval1ska-
HI4:). del yarl grufullt mJsshandla non er 

Om sa mi roys I skulde bli (sjå t. d. ~lartha Steinsvik: 8200 Iuftforlsrv.kanoner 
den ein~.Jste i landel ~om. tør I Frimodig!' ytril.lgerl. små bor.n I 135000 maskingevær 
heve seg mot delle. sa vil eg vart spytta på, store born og 343000 tonn sprenigstoff 
likevel ta orde! til ein kvass vak"ne \'art ulleverl til mas- 2680 000 tOlli~ stiål 
protest. Ct, fr:t nasjonalt. norsk sem; hån og spolt. Vi saknal' 3000000 tonn nlje 
syn var det "joh'sagt gledeleg enno ei pålifande, s:lmb npp- 461780 motor,vogner 
at vilrl la!ld 8. mai 1 ~H:) vart gåve over kor mange som 3 786 00 bilringer 
frigjord 1'61 l'in fl'amand ,)k- bukka under for preSsl't i dei 1981 j'ernbanelokomo-
kupasjon, og al ',i tildcnne tid dagane, og anten tok seg sjølv tiver 
har unngått på nytt å bli dreg- av dage. eller hamna på sinns- 11155 godsvogner 
ne inn under fram:mdt vald. sjukehus. - '-;einare vart de! 90 lastebåter 
Men det pr ikkjt> berre minnet avsagt dom, ikkjE over dei 5000000 tonn næringsmid-

""'''''''''''''''''''''"vV''''''VV\I \/V\"'''''' sonl sette terroren og arresta- ler 
sjonFne i ;.hlllg, Inen over dei 157509000 meter ull 

Jeg har inntrykk m' -- det er ulovleg arresterte. Når det 97841000 metJe'r homull 
ikke mere enH et inntrykk - gjeld del rettslcge grunnlaget 15417000 par støvler 
at konspiratørene aner en for desse dand,;svik "domane, 49000 tonn lær. 
kommende forandring i det er det nok å vi"e til dUitts- For å få et inntrykk av hva 
amerikanske folks sinnsstem- uppgijrelsell i :'\orge», ular- dette betyr kan en merke seg 
ning, en så drastisk forand- beidd ay Institulet fiir Offent- at den tyske angrepsarme av 
ring, at sammensvergelsen er lig och InternationelI Hatt,' 1941 hadde 25 panserd~visjo
fortapt hvis den ikke k::.n bli Stockholm, yid~lre .TOll Skeies, ner, mens leveringene av 
drevet gjennom ved et s~ats- A, Hedem's og Hans Kiær stridsvogner fra USA og Stor
kupp i løpet av de kammen-' ~\lordt's høker, og professor britannia var tilstrekkelig til 
d(' to il tre in'. Lyder :\1. Uns!ad's artikkel i å flOrsyne 50 røde panserdi'vi-

Om bare de få detaljer i de «Susquehanna University Bul- sjoner med s:bridsvogner. Hva 
forferdende foreteelser jeg letin». mai. lH5H. De,t. som er mat,vareIlie angår, var det le
har omtalt i aften, ble bragt fra~nførd I dess.e ~kn~tene, er verle tilstrekkelig til å forsyne 
til amerikanernes kunnskap men' enn nok flI a sla fast at hele sovjetarmeen mere enn 
gjennom ansvarlige og ansette heile «retts »oppgjeret frå først halvparten av neIe krigen. . 
borgere rundt om i kommu- til sist var loddrett ulovleg -, * 
l1eu~:;å t:ølt:l:.~~~~~ d~_I_yex~_jlJ.:iID.u~r1Li,.xa.r1 Bok~n:;i~rfgtte_LP~terJ):kist, 

------pir at vårt land ville bli feiet folks historie. Og minnet om e~ ,en av verdens beSte øsi;
rent aven indignasjonens bøl- desse ufyselege handlingane er kjennere og ha'l' i årtier be
ge som aldri før fornummet. dessverre uløyseleg knytt til fattet seg med østproblemer. 

A få skapt en slik illdigna- frigjeringsdagen 8. mai. A Han var aikt~v deJtager under 
sjon er etter min mening vår gjera denne dagen tiloffentleg den tyske østpoIitikk helt fra 
viktigste oppgave nå, og vårt flaggdag vil derfor vera fl rip- avslutteisen . a,:" antikomin
eneste håp om å overleve. Det pe opp i eit gamaIt sår - eit ternpakten tIl RIbbentrops fly
er en oppgave som bør kunne sår som no held på å gro til tur tia MoS'kva og videTe gjen
forene alle konsenalive grup- - hos alle dei tusen som di- nIOm lopprettelsen av den au
per uten organisa toriske van- rekte og indirekte måtte lide tonome forrvaltning i de bal
ske1igheter eller stridigheter vondt for massen si villfaring tiske 'stater til oppstillingen av 
(riyalries) med hensyn til og domstolane sitt ret!ssvik.· den russrske «b6lfrielsesarme». 
mindre politiske sporsn;ål som Sett fra ein europeisk syns- H~n h~r også fore:tatt utall~ge 
ellers kuune skille oss. For her stad blir det heile, om muleg, reIser I østliandene. 
gjelder det en kamp for livet, endå verre. -"linnet 0111 194;) * 
idet en åpen offensiv mot hele er ikkje herre minnet om fri- Særlig ilnterl€'ssant er det han 
kommunistpartiet pr impera- gjeringa av :\on>g og andre forteller om fO'l'ihandlilnger han 
tiv, hvis vi vil leve videre, tyskokkuperte land. Det er fø'l'te i Stockholm vinteren 

La hver fedrelandssinnet også minnet om Europas ne- 1942/b413 med en representant 
k · I k derle.(! l' "(1 Ill!i n .. Il. 1110t bol.'·.J·n- som 'o nppgitt å være sendt lnann og 'nnneHennemer e ' n, , < 

d I V Z',SIl1 en. SI·.L.'·"!'(·ll ovel' 'l')" sk.- ham fra den 'l'uslsiske send()-enne sammensverge sen og , ,,~ . 
, . land V,'lr l11ecl d'et 5"ll11e neder- mann i Stockholm Madame gjøre sm stemme hort i hjem- ., 

slavnskomnmnen. i klubben lag for den einaste europeiske Klollontni og henneis medar

og i sin daglige o1l1gnng. 

Syng ut - gjør ameri
kanerne kjent med faren 

makt S0111 hadde føreselnad beider Semonjov. Hvis denne 
for å stå seg mot presset frå representant var «ekte», skri
aust. Dette nederlaget førde vel' Kleist, så sonderte StaJin 
med seg at ei lang rekke eu-~~ 
ropeiskestater seig inn under 1 
det kommunistiske tvranniet: ngen veit kva dag jarnteppet 

Det vil Hødvendigvis med- Handstatane, Polen: Aust- kan sige ned også over Nor-
føre noen oppofrelse av tid, den, Noreg medrekna. Kya då 

. Tv. skiand, TSJ'ekkoslovakia, penger og forretningsmessige med fri dom en som vi vann i 
f d l k " Ungarn, H.omania, BuL,"aria, or e er, 'anskJe endog av so- " 1945? Det er dessverre berre 

. l l Jugoslavia og Albania . .\Iilli-Sla t ve være. :\len husk da på så alt for trule." at prisen for onar av flyktningar fra desse ,., 
at der er ingen sosial komfort den fridomen vil bli f'ridomen 
. k' landa har i dei siste )i! åra 1 onsentrasJonsleirer. sjølv, Ein kunde vente at kvill-

Og intet som måtte hende storma inn i den vestlege del liene skulde vera dei første til 
dere om dere synger ut, kan av verda" og !llaidagane 1945 [l sjå og forstå dette. Men re
på noen måte komme opp mot var den tI? da ulykk~l for al- ~;olusjonen frå NKN tyder 
det som uunngåelig vil skje Aor ~raut ~nn o:er'ldel~af·' land, dessverre ikkje på det. Skal 
om dere tier stille. gJera . n~al ti o .entleg Iverkeleg dei norske kvinnene 

for å erobre landet tilbake fra land lever i dag i den mørke 1940--1945? 

både ./før lOg etter StaliMgrad 
ter'l'enget for en særfred med 
Tyskland, Denne representant, 
hvis navn. var Clauss sa til 
Kleislt som begrunnelse for 
fredstilbudet 

«Soviet e,:, ikke villif' til en dag, 
.ila ikke engang et mmutt 1en-
ger enn nødvendig (ni odnu mi
nutu\ å kjempe G:r EiClglands 
og Ameri.kas intere8ser. I-Htler 
har i sin ideologiske fO'l'blin-
dels.e la,.H P,2';' he\s;~ gjennom 
de kanitallstiske makt"r ;nn i 
denne kr-ie'. fcm har, forstyrret 
Kreml midt ODp'2 i den avgjør-
ende fase av dets veldige opp

byggingsplener. Sorvjetsamvel
det kam riktignok ved å ta i 
bruksdne ~iste re~urser og ved 
hjelp fn'l USA yde den ty"ke 
hær motstand, ja det kan kan_ 
skJe slå den i en morderisk 
kamp. Men over liket av det 
ødelagte Tyskland, vil Sovjet
samveldet da. utmattet og blø
dende av mange sår stå over
for vestmaktenes blanke våpen, 
mm ikke er blitt sløvet av noe 
hugg. 

Stalin kan ikke tillegge R0o
sevelts og Churchills fovsikrin
ger noen verdi. Tyskland der
imot er i besittelse av mange 
tusen kv:adv2ltkHometer jord, 
som den røde anne måtte til
bakeerobre fbt for fot under 
enorme tap avmenneSlker, ma
teriell og tid. Disse områder er 
et forlhandlimlgsobjekt i Tysk
lands: hender, som det straks 
la v !,,"« ~"".l.utte en konkret 
handel med» . 

* 
Ellers er det naturligvis i 

første rekke !"·u'')'r''.ls f~·r'-n
tid"muligheter forz-fatteren be
skjeftiger seR: med i boken. 
Han veker på at' rent bol't
sett fra de store landområder 
som er kommet under Sov
jetisk makt, så har 'en også 
~p:i1t opp i he'!1del1ie, på de røde 
ved å utrydde de nasjonale 
elemente'r i alle land, de som 
bevisst hadde tatt opp kam
pen mot den kommunistiske 

tig enn den' kj~sgje)mlng at 
det herur:der, akkurat som ved 
Statlins «tchdstka» dæiet seg om 
en planmessig aksjon. Rammet 
ble ikke skikt, klasser eller 
masser, men de mennesker son1 
på den ene eller andre måten 
hadde vis't sleg som motstandere 
av sovjetsystemet.. Vi vet ikke 
hver mange hundre millioll1ier 
mennesker - utenom Kina -
som ble kas"-t ut av s'n eksi
stens. Det :innes også tO:I2' få 
taB angående dødsofrene ved 
de[l:~}2 «utrensning». For like 
storslått en er I',Er en regner 
opp ofrene for fascismen, like 
taus er en når det gjelder tal
lene på de o:1'e for antifascis
men, denaziferingen og avmili
tar:seringelD<, utdr,ivelse av fol
ke;grIUPper, forfølgelsen av 
kontrarevolusjonære og sam
arbeidsfollk, kort sagt ofrene 
for det en foretrekker å kalle 
klassekampen etter 1945.» 

* 
Vi vii anbefale denne bok 

på det beslbe til me a v våre 
lesere som forstår tysk. Den 
kan hestiHes gjennom Folk og 
Lands Bc.iktjene.ste. For det 
€T slik som fo'l'fatteren selv 
sier: 
KjæI~ leser! 

E:()vjetmak~en forføyer i dag 
oV'er 8,5 av det geogra~iske 

Europas 9,9 millioner kvadrat
kilometer. Den står 50 km fra 
Hamburg, den sltår 150 km fra 
Dardanelleme, to enskemål som 
allered:e for 250 år 5;iden v:. 'I' 

bestemmende for tsarenes po-
lJl,]~k. 

, IIv~.; :2'2 ~:'!:>l~ at sovjetmakten 
siden 19 15r:oensinne har hatt 
tanke på - beveget av våte 
fromme ønsker - å trekke seg 
1000 km tilbake til sine g::llc:11e 

Vel'saillesgrenser, da lukk den
ne bok igj2n. Da €lr De i ut
merke:t s.elskap med de mest 
promin/2rnte n,avn i Washington, 
London og Par~s, men De bør 
ikke kaste tiden bort med po
litikk». 

verdensfare. Han skriVle'r her- i ... , 

Olm bl. a: Hustadleiren 
«Den første del ,a:v dette pro-
gram (utryddels1e av aUe poli
tiske knefter, som hadde nDk 
begavelse tH å bli farEge ,som 
motstandel1e) vair blitt betyde~ 
lig forenklet i forhold t.H ved 
oktoberr'evolusjonen. I angreps-
og forsrvarskam,poIlJ mot den 
boISljev:kiske ide og mot sov
jetarmeen hsldde fra Norge og 
Holland til øyene i det kine-
siske hav alle de menneske
grupper trådt frem som hadde 
tatt et klart standpunkt i denne 
kamp. De hadde V;ist farve, var 
trådt tydelig frem og ble nå, 
hvis de dlal ikke allerede var 
falt under krigshandJingeinte, 
det lett kjennbare bytte for den 
revolUiSjonære «utrensning» . 

Fra Norge, Danma,rk, Hol
land, Belgia, Frankrike, Italia 
løp bølgen av messemord og 
eksisrtensødeleggelse over Tysk
land, 0slt- og Sæ-.wt-Europa, 
eIlinu en gang gjennom de1: 
samlede Sovjetsamvelde og vi_ 

dere arver Asia til det Sc0TØSlt-

asiatiske øyrike . 
Tallet på otre er m.:ndre vik-

-
(Forts. fra side 5), 

Justisdepal"tementets admi
nistraSjon, er beklageligvis 
endel mindre viktige doku
menter blitt liggende igjen 
i leiren. Etter innhentede 
opplysninger skulle disse 
arkivs aker oppbevares i et 
avlåst rom. 
Etter Forbundets skriv av 
11. september 1959, anmo
det man den tidligere di
rektØr ved Hustad tvangs
arbeidsleir, nåværende po
litifullmektig i Gudbrands
dal, BjØrn Enge, om å reise 
til Hustad og ordne opp i 
de omhandlede arkivsaker. 
Dette arrbeid ble avsluttet 
den 25. september 1959. 
Arkivsakene er nå oppbe
vart i en avlåst kasse og vil 
snarest bli overIa tt til Riks
arkivet.» 

den 25, september 1959, 
Johannes Halvorsen (sign.) 

Aug. Nissen Breder. (sign,,)' 

Våre forfedre risikerte liv flaggdag h~r l landet vil der- måtte oppleve same la2'Ilad 
og ære for å skape vår nasjon. for ve.ra elIl utsøkt hån mot som« Kvinne i Berlin», fø~ dei 
Skulle det være for meget for- flyktnmgane. vil forstå og vedgå det norske 
langt at også vi risikerer livet I Også vårt granneland Filln- folks fatale misstak i åra 

våre fiender? skuggen frå kolossen i aust. Trygve Engen, LØRDAG 14. NOVEMBER 1959 FOLK OG LAND 7 
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nORD I 
"orta. 1m l. IJ. er mørkeblått. Lebene er un-

holder kurven med de lysende derlig fortrukket, han ble ty
røde tomater !høyt i været og deligvis såret i munnen Like 
ler over hele ansiktet. Barna før ihan døde. 
jubler, fruen smiler og man- 'lause defilerer offiserer og FANGENE I SPANDAU hele komedien i Niirnberg ISRAELSK «ØKONOMI» 
nen forsvinner hurtig inn soldater, venner og tilhengere . En tH har fått dårlig sam- (som i Norge med etterkrigs- Skjønt staten Israel løpende 

. ~.-..~ forbi kisten hvor den mann vittighet og tar konsekvensen oppgjøret) var satt i sving i får store understøtteiser fra 
gjennom pvu.",n. d Db· ·k· 1 minutt, 2 minutter går. Da ligger som blir kalt Bandera. av et. et er den britiske an- olsJevI Isk regi. USA og kjempemessige beløp 
_ hva Øvar det? Et hØyt, Alle disse menn var med da klager ved Niirnberg-domsto- * fra Bonn, blir en stor del av 
skringrende skriJk, og så in- !han tok kampen opp mot Sov- len, hvis det da går an å bruke EISENHOVER SOM disse beløp anvendt utenfor-
tet mere, bare .stillhet. Alle jets:amveldet. Hvor1eidJes var et uttrykk som domstol om STRATEG Israel til fremme av verdens-
dører i huset åpner seg, den det den gang i 1945 da ver- den foraktelige komedie som En ny britisk hærfører, felt- zionismen! I Israel selv finnes 
ene spør den annen ihV'a som den ble lyikksaliiggjort med fant. sted. Mannen, som heter ma~skalk Alanbrooke har gitt det samtidig for tiden 50.000 
har !h,amdt. Midt i trappen står den evige fred? Den eneste G. D. Roberts tar nå i en ar- ut SIlle memoarer, og også han arbeidsløse, 100.000 sesongar
kurven med tomater og ne- som ikke stolte på denne [red tikkei i The Times tilorde for er nådeløs i sin kritikk over beidere og hundretusener som 
demor den ligger den mann og som dezior kj,empet vi- at de tre gjenlevende fanger, Eisenhover som strateg. Han lever under de aller fattigste 
som bor !her under navnet dere var Stefan Bandera. Tys- Rudolf Hess, Baldur v. Schi- erklærer at Eisenhovers udyk- forhold. Handelsbalansen' vi~ 
Stefian PopeL Da hans hustru ke, østerrikske, tsjekkiske, rach og Albert Speer skal set- tighet førte til at krigen ble ser et årlig underskudd på 350' 
kneler ved siden av ham og polske,sovjetiske, rumenske, tes på frifot. Til syvende og forlenget med 6 måneder og millioner dollars! 
hans ,barn forferdet og grå- bulgarslke, ungarske kringkas- sist må en vel spørre pappa at han foretrakk å spille golf * 
tende ser på, er han alleI"ede tingSSltlasjoner fortalte om Krustsjovom lov, noe som etsteds borte iF'rankrike langt DAGBLADET OG BONNIER 
døende. ham og hans «,bande». Man forsåvidt er rimelig nok som fra fronten mot å beskjeftige Dagbladet er og blir seg selv 

Mordkommisjonen kommer kalte 'ham for en røver og ~~ seg med å føre sine armeer. lik alltid og overalt. Som be
til huset og liiket blir .bragt til satte en høy pris for hans Til tross for at samtlige Be- kjent har det pågått en strid' 
rettsmedilsinsk institutt. Poli- hode. øst og Vest hetset mot benk ved den sV'arte grav. averbrook-aviser i England i Sverige mellom Kreuger og' 
tiet gir pressen den første un- Bandem og hans menn. En- Barna trenger seg sammen om er satt inn til forsvar av Ike den jødiske familie Bonnier, 
derretning: «Etter å ha falt hver som traff på dem kunne henne. For noen uker siden har memoarene vakt stor opp~ som dirigerer en stor del av' 
ned over trappen i sitt hus er uten videre m~e dem og att- forsøkte sorvjetagenter å hort- merksomhet, og Lord Mont- pressen m.v; i broderlandet. 
den femtiårige forfatter S. P. påtil få penger for det. Hans føre det :mi!nste av barna, en gomery ~ar rykket ut og er- Kreuger påsto at Bonnier-fa
avgått ved døden». kamerater rådet ham tiIl å blond. liten pike. På det vis klært seg enig med Alan- milien i de harde dager da 

Det er mange som ikke redde seg V'ed flukt, men han ville de tvinge Stefan Ban.- brooke. Sic trans it gloria mun- tyskerne vant på alle fronter 
tror på denne melding, ikke ble hos dem og dØdsmarsjen dera til å oppgi kampen. Ingen di! forsøkte å avvikle sine interes-
politiet tror på den engang. giIkk stadig' Vlidere. De frøs og avis fortalte 10m det, po1i.t:iiet ser i Sverige for å stikke av 
For den mann som «falt ned de sultet, de kjempet og hadde tiet. Noen tid senere skul.le ""'~"""""""''\Ao~. til det dengang hellige land' 
over trappen» og døde, er den sårede, men medikamenter Bandera selv bortføI'es. Med som lalle 'anstendige j'ournalis- USA, og at ,de tilogmed for
over hele verden kjente fø- hadde de ikke og ikke tak V'åpen li hånd forsvarte han ter gjør det for kommuru t· _ handlet med tyskerne om salg 
rer for de antillmmmunistisike over hodet. De hadde noe an-seg mot morderne og seiret. ke mord- ~ spionsentr~:. av «Dagens Nyheter». pet ble 
emigI'anter, Stefan Bandera. net, de hadde våpen og mot. Men også om dette tiet avise- Hvorfor sa sJ·,efen for d- nedsatt et utvalg, en sak alt u-

G · ,l.. l P 1 k· mlOr r k k . ·1 o • Politiet ,beslutter seg et- Jelmom Ille e 'Olen Jempet ne lOg politiet. Hv-mor tier kommisjoiIlJetD. i Munchen herr par IS omIte tI a avgI en 
ter pa°trykk fra o{f,entlio-heten Bandera :SIeg, gjennom SloV'a- man egen,j.l:i~? Hvorfor ad- Sc!hmitt, at tilfellet B 'nd innstilling i saken, og Kreuger-

...., k·· ,..l'el R 'W.J.i;; a era k t d' k· '1' til å sende ut nok en offisiell la, • gJeru;om en Ul.. av u- V'al'!elr man ilkke mot de kom- antagelig aldri ville bli opp- a sep erte enne omIte tI-
erklæring, to dager etter Ban- me.ru.a, gjennom Miilwen ,og munlistiske mordere? Hvorfor klan? Hvorlfor snakke om fall tross for at den i stor utstrek
deras død; «Antagelig -selv- gjennom Øster.ri!ke. ADdeløst ,~..:.mtaIl";""~l"'·~,, ·~-Ølfse.l~'!nA!o døtmn.K.ge~to ?ly~fqlksom var av
mord ved !hjelp av gift. Kje- fulgte an1å.klOmmu:n.iStene for- selvmord? er en løgn? Enhver av oss, hengig av Bonnier, nemlig re
nllsk undersøkelse av mave- an og: 'bak Jernteppet denne Noe utrolig hender. Menn de alktiV'e antiilkommunister~ presentanter for Publicistklub
:innlhoLdet 'Vil ta noen dage». en ensoms d~ka~p, mot gråJter. Tusen, to tUSlEm. menn vet hvor morderne er å finne. ben, Svenska Tidningsutgivar
Og politiprtesidenten i Miin- alle «Bandarovcl», slik kalJte gråJteir over deres Stefan Ban- Men VIi er maktesløse, vi må foreningen og Svenska Jour
chen Heigl eriklærer selv rolig man. hans medkjem~ere, og de dera Fanene senkes, kisteiD vente til vi også «faller i trap- nalistforbundet! Dermed skul~ 
til pressen: «Jeger 81bsolutt ble l hele verden til et ~'ym- ftmwmner li. den mørke grav. pen» eJ.iI.er begår «selvmord». le en tro at resultatet var gitt~ 
ikke interessert ~ denne sak». bol på troskapen. mot hJem- Bare en Ihåndlfull av hjem- Hvis man neste gang finner Det foreligger nå, og Dagbla-

Vi rtr'or ham gjerne, skjønt roet og viljen til å gjennom- ;'liandet1s jord, det fjerne Ukrai- ~ ~estet lik li. Miinchen, det me?de~er i overskriften' 
han vel som politimann burde f~re en mlSten håpløs kamp. i na, følgæ Baruiera sammen Sla vIl man formodentlig også g!edestralen.de at «Kre~gers; 
ha en viss inter\eSse av mord. Til w:u1:lt ~ _ denne men- med noen dråper vann fra si at det var selVmord, at li- pastand avvIs~ av gra~~kmngs-
En tror !ham som sagt gjerne, neslrejakt J. Munchen, men SvartehaV' t fall, ket !har llem.Jeistet seg selv utvalg. Bonmer-fanullen ren~· 
for i de siste seks uker har ilkke lkampen. Emigrantgrlllp- t tårer på. d:n ~ f::: Der lligger en rød-h~t- vasket». En får vel imidlertid 
det vært 6 politiske mord i ~ «Banderovei» gjaldt.og kisten er hyllet i. e grønn kmns h de nasjonale konstatere at r>a:gbladet igjen 
Miinchen uten at man har melder som den mest aktlIVe Ukrainernes pressesjef av- ungarere. Deputasjonen av har har lest konuteensrapport, 
kunnet finne gjerningsmenne- antikommttnistiJSke gruppe. gir en 'eriklæt;i!ng om Stefan ungarske antiikommunister soln. en, viss mann leser Bibe· 
ne. De kommunistislæ mor- Over alt kranser, kjempe!- Banderas død. He:lt åpent, for ilrolder vakt ved den. Her låg- len, for ikke rettere enn vi for' 
dere er siJkJlrertt potitipresiden- store >kranser med påskrift i øynene på politiet: «Bandera ger en krans som ingen holder står, er det akkurat det stikk:. 
ten ækiknem.lig for alt han alle mulige sprog. 300, kan- ble overfalt og overmannet i vakt oVler. Kjempestore gule motsatte resultat selv denne
ikke filnner et mord særlig inc, skje 400 kranserbliJr båret sin bolig~ Han hle tvunget til krysantemer smykker den og Bonnier-komite er kommet til. 
IterleSsant. Eller var det kan- bak kisten, de Uikramske pres- å sluke en pille med cyanka- på det blå bånd sø det: Det heter iallfall i Dagbladets 
skje Stefan Bandera politi- ter slmider enstonig syngende Hum. Da man fant ham lå «Stefan Bandera - fra num- egen meddelelse om saken at 
presidenten kalte «en sak»? bak dette bavavblåttoggult, !hans ~eihånd under høy- mer 29». «komiteen anser at det er på 
Er altså de anltiikommunist- Ukmålnas. nasjonalfarver. En re akselgrop, hvor han alltid Hvem. er vel denne nr. 29? det rene at familien Bonnier' 
iske emig;ranter ~ uinteres- patI"uljevOgn [ra politiet kjø- hadde en revolrver.bak et gum- E~ uikjerut antikommuni.stisk sommeren 1940 alvorlig over'" 
sante «saiker» for ham? rer frem og tilbake, bak kors mibånd. Bandera var nemlig kjemper. Et nummer blant veiet å selge aksjene i «Dagens 

* og biOlDlStar. lurer unifor- kjevihendt. Døden som følge tusen andre nUllll!IIl.er For, po- Nyheter» på annet hold for å 
Det æ tirsdag 19. oktober. mert.e og iklre-uniformerte pa- av cyankaJiiJum er Slå. hurtig JitjJet bare «iElIll, sak». gjøre det mulig for de' yngre' 

På Miindhener Waldfriedlhof litifolik. tJ:lmoamerne og de at han tikke ihad'<:le mere kraft Det er allerede lll:ørkt og medlemmer av familien å 
'Vrimler det 'av uniformerte og mange representanter for for- til å bruke revolveren». fremdeles kan ikke «Bande- emigrere fra Sverige.» Og vi-
:ikke-umfOll"lllerte polituolik. skjellige em.igran1;g:rupper bryr «Og Banderas kamp?« rovci» sikill.es fra sin døde dere: «Det virker imidlertid' 
Med mi'SlS'tenlk.somt blikk møn- seg iikke om denne u1;sipi)c:mer- «Den gtår videre. Bandera fører., Ennå gråter enken som om de tyske myndigheter' 
~ de den tause mengde ing. De tar verdig avskjed fm er rukke død, Stefan Bandera sakte, ennå :fo.nst~ ikke bar- i 1940 drøftet å engasjere seg' 
fomn kiapellet. Ukreinsike barn den mest ,trofaste og mest lever videre i våre hjerter». IlJa oat far. aldri vil kmnme i s"ensk presse, og at det i den
og ungdommer SiIlår der, med tapre. Fra Sbefan BaIiIdem, Det er, noe truende V'ed ti[ a leke med dem mere. ne forbindelse har vært drøf
svarte, blå og gulrandede hals- hvis sanne navn ingen kjeln- m.enneIlles gråt ved. graven. In- Stefan Bandera er død. Rett tet et mulig kjøp av aksjene i 
tørldær. Det mangler ·bare tre Der. ~ av «antikommunisteDe» overfor dØdshallen lyser en «Dagens Nyheter». Man kan r 
barn li. den espalier de danner, Nå taler en av de Ib.øye pres- fra den amerikanske prirvate plakat: «Det fri Ukrainas ho- det minste gå ut fra at fami-" 
harmt til dJen myrdede Stefalll ter ved den åPne grav. «Ikke sender «LiJberatibn», hvor det vedstad er Kiev og ikke lien Bonnier på et visst tids-o 
Bandera. Med sin mor står de ved ælvmord, men fOIr en også sitter ukrainere, kom til Moskva!» ,punkt har overveid mulighe
foran den åpne kiiSten hvor s~ hånd døde vår begravelsen og naturligvis hel· Politiet 'har passet godt på, ten av å selge sine interesser' 
den døde Jigger. Skarpe lys- Btefan Bandera! :. ler ingen fra Radio Free Euro- men «Banderovcl» har a:r:bei- til tyskerne.» Det er altså en 
ika.stere stråler ut over havet Hans ord blir hvisket videre pa. Begge disse «antiikomm'!1- det 'bedre. Over alt i Miin- pussig renvaskeise Bonnier' 
av kranser Ibak glasset som og oversatt til alle sprog, også nistilske» sendere bekjempet chen: lyser disse plakater. \ har fått, men Dagbladet er 
skiller barna f:rla faren. Den poJitiflO1lrene hører det natur- Bandem hardt og kompro- Nei., Sbetfan. Bandera er ikke som kjent nokså beskjeden i 
døde selv ligger i skygge. lIigvis at det gla!nSlke åpent m&sJ.øst i sin aJVis og i sine død. Med kommunistiske mor- sine krav når det gjelder de' 
Skjønt likets ansikt er kunst-I SIllakkes om mord. Enken sit- fored:mg. Han kalte disse to dere ifdnnes det ingen «ko- jødiske venner og renvaskeIse:. 
feJ1djg sminlket, ser en at det ter stiLle på den. smale tre- send~ nøyaktig det samme eksistens». Olga von Barenyi. -"--
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