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Siegfried: Apartheid eller raseblanding?"I 
Skal filmen tjene historieforfalskningen? Noenlbetraktninger omkring arvelover og v~rdenspølitikk 
Norsk Film skal lage Nansen-film og samarbeide med russerne om 

fremstillingen av det store hjelpearbeid i tyveårene 

FØR 1914. 

Noen momenter om Quislings innsats til støtte for manuskriptforfatterne 
«har fått en ny stor og inte- gandaen skapte. Her kan ver
ressant oppgave». Han skal den få samme navn som over
«for Norsk Film utarbeide et skrift over det største huma
synopsis til filmen om Frid- nitære hjelpearbeid som 
tjof Nansen» o noensinne er utfØrt i menne-

Og i samme forbindelse for- I skehetens historie, og med 
telles det at «russer?e.er me-I innsats av disse to sto.re.nord
oget interesserte og IVrige, det menn, Nansen og QUlslmg,
fikk Arne Skouen et sterl;:t både i Sovjetsamveldet, i det 
inntrykk av da han var borte nære østen og Armenia. Når 
i J.\1oskva. En film om Nansen det gjaldt Quisling, så satte 
vil først og fremst legge vek- han ikke bare livet på spill 
ten på hans humanitære inn- ved sin oppofrende og nesten 
sats, som for en stor del fore- utrolige innsats i det helvete 
gikk i Russland, s~ et samar- hvor menneskene døde som 
beid med russerne er meget fluer av sult og smittsomme 
naturlig». sykdommer, hvor foreldre 

• slaktet sine egne barn og 
Jo, en film om Nansen-mi

sjonen burde Norge naturlig-
spiste dem, hvor nØden og 
gruen var så stor at vi ikke 
engang kan fatte den. Nei, -

ETTER 1945. 
I Dagbladet leser jeg at Si- vis berike verden med. Vi har 

gurd Evensmo og Odd Bang- tidligere skjenket den navnet 
Hansen etter å ha gjort seg Quisling som en betegnelse på 
ferdig med filmmanuskriptet denslags nymoderne «lands
til pornografiromanen 4:L~Ile.»,c_f?rredere» som krigspropa-

midt under dette barmhjer- Er verdens hemmelige tråd
tighetsarbeide i Ukraina ble trekkere redd for aten vel
han av fedrelande! stilt ~ve~- lykket Apartheid-politikk skal 
for val~et enten a OppgI sm smitte over til Amerika? 
stH.li~'gen~ta~~å --Fra 1828 til 1884 levet en 
for!a~e de sulte.nde ~llilloner. geistlig som het Gregor Men
~UlSlmg ofret sm offlserskar- del. Han var interessert bota-
tIere. Han skrev selv om dette . . 
i · k' d Øk' t'l mker, og krysset hVIte og rØ-sm avs Je sans nmg lo. 

KOnbge~'l d9~~~rt Moskva 1. no- ~~ss~r:~~~~~~~~~!~~~S~~~; 
vern e. teori som har fått navnet de 

«Min permisjon utløp som- Mendelske arvelover. Disse 
meren 1923, et par måneder arvelover er i dag godkjent av 
fØr hjelpearbeidets likvida- praktisk talt alle verdens na
sjon. Det var umulig for turforskere. Man mener at de 
meg å forlate min post på gjelder både for planter, dyr 
det tidspunkt, og da jeg på og mennesker, og for både le
den annen side var nektet gemlige og sjelelige faktorer. 
fortsatt permisjon, måtte I leksikonet står det under 
jeg for å kunne fullføre ar- arvelighet at utViklingen av 
beidet i Russland, meget mot menneskets egenskaper (le
mitt ønske oppgi min stil- gemlige som sjelelige) er be
Ung i generalstaben og der- tinget a v arveanlegg eller 
med i armeen og gå surnu- gener. 

Innenfor arvelighetslæren i 
praksis gjør det seg gjeldende 
to metoder. Den ene er renavl. 
Den annen er kryssning. 

Når det gjelder planter og 
dyr har menneskene skaffet 
seg en nokså stor erfaring om 
fordeler og mangler ved ren
avl og ved kryssning. Vi skal 
ikke komme med noen vurde
ring her, men bare konsta
tere at ved kryssning oppstår 
både legemlige og sj elelige 
forandringer. Ved renavl hol
des de sjelelige og legemlige 
egenskaper konstante. 

I atomalderen er det opp
stått to diametralt motsatte 
livssyn. Det ene hevder at alle 
mennesker er like, og at krys
ning av forskjellige raser der
for ingen rolle spiller. De bru
ker Bibelen som videnskapelig 

Forts. side & 
merær, noen stilling i ar- ------------------------

Skrivet fra Ukranias Røde Kors 

meen var ikke ledig». 

<Ved den ringe imØtekom
menhet som de militære 
myndigheter således viste, 
fikk jeg altså efter femten 
års omtrent uavbrutt stadig 
tjeneste som offiser, innbe
ordret eller garnisonerende, 
min militære karriere Øde
lagt, mistet min militære 
stilling, og ble i en årrekke 
nØdt til å gå uten lØnn». 

Det skal vel godt gjøres å 
lage en film om Fridtjof Nan
sen og hans humanitære ar
beide uten å nevne hans 11.0-
vedmedarbeider Vidkun Quis
ling, men jeg er redd Sigurd 
Evensmo klarer det på sam
me måte som hin armenske 
danser som klarte å skrive 

FOf"t&. BUle 6 

- hvor nØden og gruen var så srer at 
jatte den 

vi ikke engang kan 
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-Rettsoppgjørets annen side 
Stein Balstads kronikk i « Vårt Land» 

Noen av våre lesere har bedt oss å gjengi Stein Bal
... 1 stads kronikk i «Vårt Land» med ovenstående tittel, 
- og det gjør vi naturligvis gjerne: 

1-ragedien Knut Hamsun er biografiske verk (Soldaten) 
15 år etter frigjØringen blitt gitt nærbilder av norske 
gjennomlyst fra alle kanter. «åndsmennesken som fant 
På sett og vis ble tragedien til det tryggest å kunne redde 
slutt mildnet. Foreningen med seg over til Sverige: «Eliten 
Marie ga ham ro i sinnet, og har måttet flykte», sa de som 
han sa da de etter års ulyk- tilhØrte gruppen av norske 
kelig atskillelse endelig møt- I forfattere. 
tes på NØrholmen: «Du ble «Kanskje de modigste Uke
lenge, Marie. I all den tid du vel er de som er blitt igjen og 
var borte, har jeg ikke hatt som ikke har rømt?» sa sven
andre å snakke med enn skene. 
Gud». Lo-Johansson uttaler vide-

Hamsun hadde aldri holdt re: «- mens danskene bar 
ut den tanken å skulle dØ, Danmark stille i sitt hjerte, 
men ettersom livskraften eb- bar nordmennene ogSå sitt 
bet ut, gjorde han seg rede -til Norge utenpå seg ... Danske
det uunngåelige. «Han synes ne var stillfarende, bedrøvede 
å være kommet i et aldeles og fordringsløse». De norske 
trygt forhold til sin barndoms «- høyrøstede, patetiske, 
Gud og er meget rolig», skri- fulle av store ord. De snakket 
ver Marie Hamsun i det dypt- ustanselig om seg selv og Nor
plØyende selvbiografiske ver- geo - - De så på svenskene 
ket «Under gullregnen». som feige uslinger og betegnet 

... La oss imidlertid heller dem som rene lus». 
ikke glemme det store antall Micael Kirks uttalelser har 
anonyme landsmenn som og- også stor interesse. Kirk var 
så gjennomgikk den sinnets den briten som tok imot flykt
tragedie som fulgte l rettsopp- ningene i Skottland. «Man 
gjørets kjølvann. Dette gjaldt skulle tro nordmennene var 
ogSå tu~ener av mennesker to nasjoner», sa han. Fra Sve
som ikke kunne rammes av rige kom det en gruppe stor
landssvikloven. talende, arrogante, brautende 

Da frigjØringens time slo i individer. Deres innsats besto 
mai 1945, opprant store tider i at de hadde sittet ganske 
for småærgjerrigheter og trygt i et fly fra Sverige til 
-småtyranner blant kjempe- Skottland.'Så. var det de still
jØssinger og isfronthelter. - farende, beskjedne heltene 
Mengdevis av selvbestaltede som hadde satt livet inn og 
«domstoler» etablerte seg li tatt seg fram over Nordsjøen 
bygd og by - «de rene av i små. farkoster. De takket 
hjertet» skulle granske dem Gud for redningen, men vil
som muligens hadde begått le ikke ha noen virak omkring 
ett eller annet feiltrinn 1 ok- sin egen person. 
kupasjonså.rene. Store skarer I dag er de rettslige opp
av folket skulle dØmmes. gjør etter okkupasjonenstiden 

Imidlertid er det en kjenns- kommet så.pass på. avstand at 
gjerning at de som ble gran- man kan se nØkternt og saklig 
sket, i svært mange tilfelle på forholdene. Stadig flere er 
var langt mer høyverdige enn da også. kommet til den opp
dommerne. De var ikke sjel- fatning at det hele fra først 
den moralsk defekte individer av ble grepet feil an. Også. be
som nå fikk anledning til å. stemmeisen om at passivt 
ta privat hevn uten at ofrene medlemsskap i NS var straff
ble hørt. Det fantes heller in- bart. Men en stemmes over
gen lov som kunne beskytte vekt svarte Høyesterett j a på. 
dem. spørsmå.let. 

I okkupasjonsårene grep en Men vi hadde også under 
hat- og hetspsykose rent sug- verste hetspsykosen fremrag
gesivt om seg. Framtidens hi- ende jurister som holdt hodet 
storikere og SOSiologer vil nok klart. Ikke bare i Høyesterettt 

fordype seg i dette utslag av men og blant andre dommere 
folkementaliteten. og jurister landet over. 

La meg nevne et eksempel Norges første strafferetts-
fra okkupasjonsårene. Forfat- ekspert, professor dr. jur. Jon 
terforeningens styre enga- Skeie hevdet således i sin ut
sjerte en skribent til å utar- redning «Landssvib at lands
beide foreningens historie svikanordningen var grunn
gjennom 50 år. Etter frigjø- lovsstridig. 
ringen ble manuskriptet uten Betydelige svenske jurister 
at det ble kontrollert sendt i kritiserte også sterkt retts
trykken. Da så. dette merkeli- oppgjøret i Norge. Det var 
ge «historiske» verket forelå., misbruk av ordet å. kalle det 
viste det seg at redaktØren rettsoppgjør, mente professor 
hadde lagt an på. å sjikanere G. P. Sundberg, lederen for 
kolleger som han ikke likte. «Institut for offentlig och in
(Formålsparagrafen i lovene ternational ratt:.. 
snakker om å. « - vareta de Her er det fristende å. gjen
norske forfatteres tarv»). gi noe av et avisreferat fra de 
. Den store svenske dikter norske dommeres landsmØte i 
Lo-Johansson har i sitt selv- (Forts. side 7) 
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FQLK OG LANDs 

~tgivellesdatoer 

«F'olk og Land» utkonuner i 
1960 som vanlig med ialt 40 
numre. Utgivelsesdaltoene frem
over er fastsatt slik: 
Nr. 19 Lørdag 28. mai 

»20 » 11. juni 
,. 21 » 
»22 » 
:I' 23 » 
»24 » 
»25 » 
» 26 » 
»2!1 » 
~ 28 » 
»29 » 
»30 » 
»31 » 
»32 » 
»33 » 
»34 » 
»3,5 » 
»36 » 
»37 » 
»38 » 
»39 » 
»40 » 

25. juni 
23. juli 
6. august 

20. august 
27. august 

3. september 
lO. september 
17. septembel' 
24. se*mber 
1. oktober 
8. plttober 

15. oktober 
22. iOktober 
-29. oktober 
5. november 

12. november 
19. november 
3. desember 

10. desember 
17. desember 

Vær så snild å notere dette, 
så. De ikke tror de er noe galt 
påferde de lørdage avisen ikke 
kommer. Helst vilde vi naturlig
viS kOmme hver uke året rundt, 
men Økor~omien tillater dessverre 
ikke iår heller noe mere elUl de 
vanlige 40 numre. 

Rett til forandringer forbe~ 

holdes naturligvis, men dette vil 
det da eventuelt bli gitt beskjed 
om. 

Husk ellers fornyelsen av 
abonnementet for 2. halvår -
ogl:Ql.nskje en lilien< ekstra' støtte' 
hvis det er mulig?! 

•••••••••••• 
Omkring 
9. april 

Igjen er den 9. april pas
sert, og da det iå.r var 20 års 
jubileum ble det jo en spesi
ell blest om dagen, og vi fikk 
høre om de svære bragder de 
hadde utfØrt både utenriks
ministeren, stortingspresi
denten m. fl. 

Vi fikk også. Øre litt posi
tivt, og som tyder på at de 
igj en begynner å dale ned på 
jorden. Vi fikk hØ·re at profes
sor og historiker Skodvin ik
ke ønsket at ordet «lands
sviker» blir brukt i skolen. 
Som historiker er han san
synligvis kommet til den er
kj enneise at benevnelsen 
har fått feil adresse. 

Det var også. helt nytt det 
vi fikk hØre om senkningen 
av panserskipene Norge og 
Eidsvoll. Det var helt ander
ledes enn det vi tidligere har 
fått fortalt. 

Det mest interessante fikk 
vi hØre da det ble fortalt om 
tyskernes erobring av Kristi
ansand og Oddernes fest
ning. Ilden fra festningen 
hadde vært så effektiv at de 
tyske krigsskip så seg nød
saget til å trekke seg tilbake 
hele tre ganger. Da de så 
for fj erde gang seg innover 
for igj en å ta kampen opp, 
ble der ropt aven av offi-

rimodige betraktninger: 

Siden den annen verdens-I Skulle vi da være med og 
krig sluttet har vi sett FN, A- redde stumpene for Vesten? 
pakten og NATO som forbe- Dagbladet skriker opp om 
redeise til en fortsettelse. hakekors, om tyske baser i 

Tyskland, stridens eple er Spania. Hvordan ville de ge
delt, det blir bare fraser og berde seg om de fleste straf
talemåter om tYSk samling, fede NS-folk meldte seg inn i 
for ingen av stormaktene vil kommunistpartiet? Det hØres 
ha et sterkt Tyskland. kanskje usannsynlig og umu-

Dermed er Europas skjebne lig ut, men vi vet det hendte 
avgjort. Rest-Europa vil bli at kommunister ble nasjonal
besatt fra øst, det er bare sosialister. 
USA som kan hamle opp med En annen ting er det å. fØI
Sovjet, og de vil komme for ge Sverige, men Sverige alene 
sent. Dessuten er det ikke sik- som nØytralt i Norden vil vel 
kert de er særlig interesserte neppe kunne holde seg uten
i å forsvare restene aven ver- for striden når den kommer. 
densdel som fremdeles lever Noen av oss har alt reist fra 
under EnglandS gamle devise: Europa. Men i grunnen kan 
«Splitt og hersk». vel ingen av oss som har vært 

Det britiske verdensrike er med «gå. fraborde», selv om vi 
__ ~ ."~ .. ,,.-- - ----~- c reiser til På.skeøya. 

bare en skygge av hva det var, 
og alle de undertrykte kolo
nier vil før eller senere frigjØ
re seg. 

Sovjet er på. offensiven, alle 
undertrykte -folk håper på 
hj elp derfra for å fri seg fra 
koloniveldets lenker. 

Hvordan de får det etterpå., 
det vet de ikke, det kan bli 
bedre, det kan også. bli verre. 

Men av lang erfaring vet de 
at fra Vesten kan de ikke 
vente noe annet enn hykleri, 
misjonærer, og at de hvite tar 
bukten og begge endene. 

Vesten hykler kristendom 
og humanisme, men de farve
de vet at det er svindel. Bak 
frasene har de alltid sett ka
noner, krigsskip, bombefly og 
militær unntagelsestilstand i 
sine land. 

Vi som var med for det 
tredje alternativ, for en ny 
ide, vi vet hva vi kan takke 
Vesten for. 

Det var England og Frank
rike som erklærte Tyskland 
krig, det var det samlede Ves
ten med USA bak som kjørte 
en kniv i ryggen på. oss og 
dermed r~ddet bolsjevismen. 

Ideologisk sett kan vi si det 
slik: Hvem har best sjanser 
av Vestens nydemokrati og 
kommunismen? 

Hvor kan nasjonalsosialis
men ha sjanse til å komme 
igjen? 

Ola Furuseth. 

Lære •• e 
DØm ikke de i statens og 

kommuners tjeneste ansatte 
lærere for strengt. Husk på, 
at de ikke har den samme 
anledning til å tenke selvsten
dlg·· ~·-korol'ek:vel:\:t'-s6ffi"m.an;;
ge andre. Især hvor det gjel
der deres lands historie er 
de nØdt til å utbre makthav
ernes meninger, selv om dis
se meninger aldri så meget 
står i strid både -med sann
heten og fornuften. En slik 
virksomhet sløver deres sam
vittighet og forminsker der
es dØmmekraft. En del av 
dem ender i total forstok-

kelse. Bær over ~d de for
krøblede og fattige i ånden, 
ogSå når de mister balansen 
og gir ondt fra seg. C. B. 

Thomal Bonnevie død 
En av undergraverne ,av 

norsk rettsvesen efter 1945, 
høyesterettsdommer Thomas 
Bonnevie er avgått ved dØ
den, 81 år gammel. Vi siterer 
Aftenposten: 4:HØyesteretts
dommer Bonnevie gjorde en 
stor innsats i Administra
sj onsrMet, og senere efter 
frigjØringen, som konstitu
ert justisminister da han le
det plenumssakene og la 
grunnvollen for rettsopp
gjøret,.. 

serene på festningen: «Det 
er trikoloren». Ilden fra fest
ningen opphørte i samme 
stund, og da de senere opp
daget feiltagelsen var de 
tyske skip kommet forbi og 
det var for sent å. skyte. -
Dette var en fin attest for ! 
vår nøytralitetsvilje, eg re- Aftenposten lanserer for-
fleksjonene gjør seg sjølve. leden slagordet ~Andelige 

Den mest forståelsesfulle avrustning» i den pågående 
uttalelse kom fra lekor Jon kamp for fred mellom folke
Haukås i radioandakten den ne». Glimrende! Vi er sikkert 
8. april. Han sa: «Krigen langt på vei. Jeg aner den 
gjorde nok at vi kom meir evige fred like om hjØrnet. 
nær kvarandre enn fØr, men Litt mer prat, noen flere 
han reiste og nye ismurar toppmøter øker tempoet! -
mellem oss.· Og enno går Forstanden bØr helst avgå 
landsmenn og frys t skuggen I ved dØden snarest. 
av desse muranelt. B. J. B. 
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Redaktører: 

000 MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

~------------------------~------...... 
Nå o 

rna • velge VI 

Skandaløst! 
.For nØyaktig 1 år siden, 30. 

mai 1959 hadde «Folk og 
Land» en artikkel: «Slik 
praktiseres lov og rett i 
Norge. Folk og Land redegjØr 
for myndighetenes eiendom
melige innsats i Hafskjolds 
inj uriesak mot Morgenpos
ten. Efter 8 måneder s$ sa
ken der den startet og· kom
mer ikke opp fØr efter retts
ferien!» 

Idag tillater vi oss å slå 
fast nØyaktig det samme, 
bare med den forskjell at det 
nå har gått 1 år og 8 måne
der og at myndighetenes 
innsats nå ikke lenger er 

Det russiske Janushode, halvt asiatisk og halvt euro· 
peisk, har alltid forvirret og maktstjålet de vesteuropeiske 
statsmenn. Vi har aldri kunnet bli klok på dette snart smil
ende, snart truende, snart innsmigrende og barnslige, og 
snart grusomme og brutale som presser på de europeiske 
grenser. Og vi har måttet betale dyrt for den manglende 
evne til å forstå. En sammenligning mellom verd8n av 1939 eiendommelig, 

skandalØs! 
men direkte 

og verden idag burde kunne få selv den mest tungnemme 
{il å forstå. 

Også Adolf Hitler håpet engang å kunne komme til en NYOPPDAGET HELT! 

overenskomst med Sovjetsamveldet. Også til det nasjonal. Vi klipper fra Aftenposten: 
sosialistiske Tyskland smilte Stalin i det ene øyeblikk, mens «For en tid siden lmm t~ gut
han i neste viste knyttneven slik som Krustsjov gjør det ter til Aftenposten med to· Nor·' 
nå, og la frem sine imperialistiske krav, som ikke på noe gesglass. fulle av illegale aviser 
punkt skilte seg fra tsarenes gamle - det måtte da være i gravet ned ved Bjørneveien, Slem

dal i krigstiden. De ble overle-
umåtelighet. vert til bibliotekar Haukaas på 

Da Hitler avviste de uforskammede russiske krav om Universitetsbiblioteket. Det viser 
utlevering av det halve Europa vestmaktene senere forærte seg at det var direktØr Egil Arstal 

Stalin, fikk han sitt toppmøte med Molotov avbrutt med det (ikke medlem av Deutsche. Han
resultat at krigen kom. Han sa til utenriksminister v. Rib- delskammer! Vår bemerkning) og 

hans frue som gravde ned avisene 
bentrop at Vesterlandene en dag vilde forstå hvorfor han og ikke kunne finne dem igjen 7. 

hadde måttet avvise de russiske krav og ta kampen opp. 
Han sa også at dette at vestmaktene søkte å svekke Tysk
lands kraft i denne kamp var annen verdenskrigs store 
tragedie. 

Det er mulig at de ansvarlige statsmenn fra dengang, 
som stort sett fremdeles har ansvaret for verdens skjebne, 
idag - efter å ha fått sitt eget toppmøte brutt - forstår 
det Hitler håpet de vilde forstå mens det ennu var tid. Men 
nå er det visst dessverre ingen tid lenger. Det er naturlig. 
vis vel og bra at en har fått stablet på benene de sørgelige 
rester av det stolte Tyskland, Europas gamle håp i kampen 

mai 1945». 

* Direktøren og hans frue vil bli 
oppfØrt på Norsk DusteforblUlds 
heltefortegnelse, og det vil bli 
foreslått oppført en bauta ved 
Bjørneveien, der hvor Arstal sa 
«Jaså» og gravde ned avisene. 

NORSK DUSTEFORBUND 
Helge Fleip 

uansv. for\llann. 

mot øst, men det kjemp .. emessige SovJ'etsamveldet av idag, å skjære ned eller helst leg-

OLAF HOLM: 

«Intet gjør mer rasende enn sannheten» 
I. I vi her i landet en injuriesak 

! mellomkrigstiden skrev mot en utpreget individua
en eldre pensjonert H: R. As- list. Tiltale ble frikjent, men 
sessor endel interessante be- de sannheter, han hadde 
traktninger i «Aftenposten«. fremsatt i sine to bøl{er 
De var altid forsynt med et «Dømmer ikke», og «for at I 
motto og et av dem var ikke skal dømmes» ble be
ovenstående. slaglagt, formodentlig til 

Hvis den gamle herre had- sannhetens bekjempelse. 
de levet idag, ville han finne Nokså pussig. Et plaster på 
sin livserfaring sterkt be- såret for den skuffede part? 
kreftet. Det stoppet selvfølgelig ik-

Il. ke sannheten, men befordret 
Det er naturligviS en skuf- den. Folkedommen over 

felse for «Hj alm ar Ekdal», rettssvikerne er i anmarsj 
uansett hvilket lokalt «hav blandt den oppvoksende 
av sau» han måtte tilhØre, å slekt, som fornylig ved en 
bli berØvet sin livslØgn. Intet lokal gallupundersøkelse 
gjør gjennomsnittsmennes- viste en for <l:Hjalmar» uro
i{et mer ulykkelig, sier den vekkende mangel på kjenn
gamle menneskekjenner Ib- skap til og interesse for på
sen. Og særlig bittert er det ståtte heltegjerninger. 
naturligvis å få sin selvfor- V. 
herligeise holdt opp i lyset. Vi er omsider kommet så 

Reaksjonen er undertiden langt, at det erkjennes at 
ganske forunderlig, men for- «Retts»oppgjørets dødsstraff 
mentUg naturlig. Hjalmar ikke burde forekommet. Helt 
holder seg for Ørene! Det er bortsett fra at dets tilbake
veI livets evige komikk. Men virkning var ulovlig. Det 
at han absolutt skal be- kommer nok etter. 
kjentgjøre sin man'glende Den fØrste som pekte på 
sinnslikevekt for allverden, dette var en innsender i 
det er pussig. Det er nok en <!.Telemark Arbeiderblad». -
aldri så liten selvforherligel- Æres den som æres bØr! 
sens hestehov, som fremdeles Men! Denne oppfatning 
stikker frem. kom tilorde allerede i 1945 i 

På den annen side er dfm. Stortingets Justiskomite, for 
ne demonstrasjon gunstig hele landssvikanordningen. 
for sannhetens utbredelse. Så gjenstår da den gamle 
Den beveger seg altid lang. lekse: Dette har vi sagt alle
somt. «LØgnen går hele ver- sammen, hele tiden. Det 
den over, fØr sannheten får hjelper dog ikke på uretten. 
skoene på» heter det. Den kommer man i det lan-

Sannheten er omsider ge lØp like lite utenom i den
kommet 1 marsj og lar seg ne sak som i Hetlesaken. De 
ikke lenger stanse. skyldige skal vel helst være 

under torven først. Det blir m. deres egen sak å sørge for, Hj almar vil ogSå nØdig stå 
alene. I mangel av argumen-

det som vest demokratiene har foret opp med likene av fri ge helt ned vårt militærvesen ter uttrykker han sin avsky 
nasjoner, med halve Europa, med Kina, med alle den hvite for så isteden å bruke penge· og vil da gjeme dele sine 
manns gamle kolonier, m~d raketter og atombomber, det l ne ~il understøtt~IS~ av Sør- fØlelsesutbrudd med så man
er noe annet enn det Stahns Russland som Hitler vilde ha I Afnkas kommUnIstIske neg- ge som mulig, helst enstem-

mig. Svart tar seg da lettere 

at dette ikke skjer «utenfor 
kirkegårdsmuren». 

Justismord, stort eller lite, 
hører nu engang ikke inn 
under det norske folks na
turlige rettsfølelse. I ~etle
saken var det invidualisten 
og bonden Hans Seland, som 
ikke tålte så inderlig vel den 
urett, som ikke rammet ham 
selv. Han har etterhånden i 
vår tid fått ikke så ganske 
få etterfØlgere av sitt lys
ende eksempel. 

veltet hvis han ikke hadde måttet kjempe også mot de vest. re eller til opprettholdelse av ut som hvitt. 
lige demokratier og mot forrederiet i hjemlandet. Nasjonalteatret som ikke Det rokker dog ingen 

Under disse grufulle omstendigheter er det at Norge nå bærer seg fordi all vår lov- kjennsgjerninger, men viser 
må treffe sitt endelige valg. FN's generalsekretær Hammar. priste kultur også bare sjtter at sannheten var en fulltref

fer 1 en så å si selvanvisende 
skjold slår fast at et uhell nå kan utløse krigen, og da er i kjeften. Nei, går vi ut av skive. 
den situasjon ubestridelig tilstede at også det norske for- NATO og velger det eneste Trangen tU enstemmighet 

OLAF HOLM. :ivar straks må utstyres med hØvelige våpen av samme art mulige alternativ: å slå oss må antagelig være et utslag 
som motstanderen har. Hvis vi da skal fortsette på NATO- sammen med Sverige .ff . et a v hordeinstinktet, som så 
veien. Vi må da ruste oss til, og være villig til selv å stå vepnet nøytralitetsforbund - mange av Vårherres skap-

ninger er utstyrt med. Deutsche Handelskammer 
mot hele den russiske makt. For alle vet at noen nevnever- noe som iallfall vil spare oss Også sauen er som kjent 
dig hjelp kan vi ikke få før vi selv iallfall er tilintetgjort. for å komme midt opp i den. en svoren tilhenger av «par- iR Norwegen 
På den annen side føler vel våre hjemlige Tysklandsbeseir. første atombomberegnen, såla.mentarisme» og samrøyst- Fortsatt medlemsfortegIC,elAle: 
ere seg hØyst beær·et over å få innta Tysklands gamle plass vil det kreve stø r r e mili- es vedtak. EtternØlerne som Direktor Thorolf Mowinckel, 
i forreste linje i kampen mot øst. Vi får vel bare være glad tær innsats av oss enn nå. er kommet på villstrå et øye- , Direktor von Schee, Aas & Mo-
til om ikke vi også blir dolket i ryggen. Da må vi ruste opp for livet blikk søker straks tilbake til winckel AfS, Kolonialwaren en· 

ElI d t t l flokken under lydelig tH- gros, Kirkegt. 6 b, Oslo. 
er - e er na ur igvis ogSlt en annen løsning. Vi kan på bekostning av levestand- k jennegivelse av sin ulykke.. H. Museulus, Bauartikelvertre-

nå i den tolvte time ta konsekvensen av vår maktesløshet, ard og allslags «velferd», da En l'ndl' VI' duall'stl' k . s sau er tungen, Konows gt. 9, Oslo. 
vår manglende militære og moralske beredskap, med blant må vi også hjelpe Sverige ennu aldri påtruffet. O. Mustad & Søn, Fabrikation 
annet en stor del av landets befolkning satt utenfor lov og økonomisk med å fremstille IV. von Eisenwaren, Kongens gt. 1/3, 
rett på politisk basis. Vi kan rett og slett toe våre hender for den atombombe landet har For noen år siden hadde Oslo. 
de ulykker vestdemokratienes statsmenn har bragt over klar for egen regning, og da Fabrikbesitzer Ole Mustad, 

verden og takke for oss i. det NATO, som våre politiske led· må det ikke være noen tvil 
ere aldri for alvor og av hjertet har tilhørt. De har bare om at dennegang vil vi verge 
fart med den vanlige svindel, med floskler og munnsvær, vål' nØytralitet uten hensyn 
uten vilje til selv å yde det som kreves. til Dm siden er den rette ei-

Men dette å takke for oss i NA'l10 betyr naturligvis ik-Iler gale og uten hensyn til 
ke at vi kan gjøre det som Dagbladet og Orientering vU, gammelt utenrikspolitisk av-

hengighetsforhold. Kongens gt. 3, Oslo. 
Noe annet valg har vi Muus & Tranås AfS, Eisen-

dessverre ikke. - Det har l waren, MUnkegt. 41, Ravnk1oa, 
. Trondheim. 

«seierherrene» fra 1945 sø'r- I I 'ø f' t W M h AfS ngenl l' lrmae . y re • 
get for. Stortingsgt. 30, v. 513, Oslo. 
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BAK KIJLISSENB: 

FRANKRIKES KRIG - -
Tysk ungdom lar 
seg ikke kue 

Foredragsmøte av Schillerjugend i Herne og påskeleir 
ordret til tjeneste i Afrika!», 
hveser han og forlater rummet. av Bund Nationaler Jugend i Nordtyskland 

Mens kampene fremdeles pågikk i Norge og før Frankrike selv 
kom i kampsonen fikk en tid til forskjellige jorrnøyelser. Her 
hilser marineminister Campinchi (med briller) i Paris på et fot
ballag fra Royal Air Force som skal spille mot et lag fra det 

franske luftvåpen. 

AVSLØRINGER 

I disse desemberdager kom
mer flykommar.dant .og deputert 
Robbe til Paris på permisjon fra 
fronten. Før han tiltrådte sin 
frontkommandO!, 10. septemtlcr, 
skrev han et brev til Daladier ' -

maskinene overhodet ikke er å 
få, at andre ikke \kan leveres 
før om to IIJåneder - - «Vi har 
begynt krigen, herr president, 
uten ~ ha et luftvåpen som til
nærmelsesvis er det tyske vok
sent. Jeg overlater til Dem selv 
å trekke konklusjonen av dette.» 

«Nå, min venn , der ser du at 
jeg ikke kan innkalle noe møte», 
sier Boussorot gemytlig.«Det er 
jo bare i din egen interesse!» 

Således går den korte permi
sjon uten at Robbe er kommet 
til orde - men han har likevel 
ikke oppgitt sin plan. 9. januar 
er han atter i Paris - alle depu
terte er innkalt for å oppfylle 
visse formaliteter i forbindelse 
med kommende sesjon, og dette 
opphold benytter Robbe til å 
innlevere sin interpellasjon. Men 
da det dreier seg om ting som 
vedrører landsforsvaret, krever 
han et hemmelig møte i kamret. 
Igjen kommer Boussotrot til 
ham og sier: «Gjø'r ikke slike 
vanskeligheter for meg! Noe 
slikt hØrer ikke hjemme 
kamret, det må behandles i 
kommisjoner..! Hvorledes skulle 
det ellers se ut? Som om jeg I 
ikke kunne greie med kommi - i 
sjonen! Altså, vær nå fornuftig: 
og nøy deg med en behandling I1 

i kommisjonen!» 

«Gjeme for meg - men jeg 
forlanger atJ den ansvarlige 

et fryktelig brev (senere, efter På denne skrivelse fikk har.' minister, herr Guy la Chambre 
den tapte krig, sender han et dengang intet svar, men han er er tilstede!» 
gjennomslag av dette brev til bestemt på å tvinge frem et 12. januar 1940. MØtet finner 
riksretten i Riom): slikt· svar. Den franske lov be- sted. Men det er helt hemmelig 

«Herr president. I det øye- stemmer at enhver deputert som ~ dørene blir lukket tett til, 
blikk jeg reiser for å slutte meg er befriet for militære forplikt- det blir ikke gitt noen meddelel
til min formasjon ved fronten, elser må. vareta sitt mar..dat som ser til pressen, og alle medlem
vil jeg ikke unnlate å gjøre Dem deputert. Nu er han ·visepresi- mer forplikter seg uttrykkelig 
oppmerksom på at de tall som dent i kOmmisjon for f!yvesen, til ikke med et ord å røpe hva 
luftfartsminister GUY la Cham- og så forlanger han Øyeblikke- de måtte få høre. Robbe har 
bre har forelagt Dem i møte 23. lig innkallelse av kommisjonen, sørget for at en edsvoren steno
august er feilaktige. Jeg har be- for å berette om sine erfaringer graf er tilstede og at han får 
vis for det. Jeg slår videre fast ved fronten. Neste dag treffer beholde et eksemplar av steno
at vi nå ni dager efter krigs er- han i kamret formannen i kom- grammet (det samme som han i 
klæringen ikke har tilstrekkelig misjor.en, hans gode bekjente desember 1940 fremlegger som 
med bombefly. Vi har ikke et fly Baussotrot, og denne sier venn- vitne ved riksretten i Riom). 
som tilsvarer de tY~ke Stuka,s. lig til ham: «Kom med inn på Da banker det på døren, tal-

Den' tyske ungdom fØler fremdeles en tilknytning til 
de nordiske land, og kanskje ikke minst til Norge -
tross alt. Der som her sy nes det å være en tapt gene
rasjon som er ødelagt av nederlaget og kanskje enda 
mere av «Wirtschafstwundereb, men den yngre garde 
synes å ha reddet meget av sin sjel. Derfor er da ogsc1 
den nasjonale ungdomsbevegelse i dagens Tyskland en 
maktfaktor av fremtidig politisk betydning. Disse unge 
har i stor utstrekning fun net sammen t Bund Nationa
ler Jugend og vi får ofte hyggelige brever og referater 
fra møter og tilstellinger fra dem. - Det varmer våre 
gamle hjerter og kanskje det ogsd kan være til glede 
for mange av våre lesere å høre litt om små begiven
heter, som for disse lykke lige, troende unge er store. -
Nedenfor bringer vi etpar referater fra $like ungdoms
tilstellinger i Tyskland: 

Fe red ragsmøte 
Schillerjugend 

10. april holdt Schillerjug
end et offentlig møte i Herne 
i Westfalen med foredrag av 
Olga v. Barenyi. Bevegelsens 

~'V\.""'~~ 

Forarbeidene til det har i' fire mitt værelse». erne tier stille og da dØren blir Robbe ser mens ministeren ta-

Bundesftihrer Hans-Ulfert 
Siebrands innledet med et 
kraftig oppgjør med lisens
pressen i Bundes-republikken, 
som i mange artikler hadde 
skjelt ut Schillerjugend og 
overhodet den nasjonale ung
dom på den mest gemene må
te. Han benektet noen rett for 
pressen og myndighetene til å 
rette noen kritikk mot de na
sjonale krefter. «Vi lar oss ik
ke påtVinge noen meninger av 
folk som fØr 1945 skrev for 
Adolf Hitler, i dag skriver for 
Konrad Adenauer og imorgen 
vil skrive for kamerat Ul
bricht!» 

år ligget begravet i de grønne Robbe gjør dette og ser seg åpnet, trer Guy la Chambre inn ler stadig på de tre offiserer som 
aktomslag i luftfartsminister- der til sin forbauselse stillet - men ledsaget av to generaler Guy la Chambre har bragt med 
iet.» Og så ,kommer komman- overfor luftfartsministeren GuY og en oberst. Da blir Robbe, som seg. De sitter stumme der, de 
dan ten inn på tekniske enkelt- la Chambre, den samme hvis bare er kommandant vel noe fortrekker ikke en mine, som om 
heter, og Daladier leser at det feilaktige tall han har avslØrt i tammere! Det er fiffig uttenkt de var helt fraværende. Kom-
hersker den største forvirring i brevet tilDaladier. av ministeren. mandant Robbe holder på å 
flyvesenet, at viktige deler til «Herr kommandant, sier mini- Formannen gir fredsforstyr- eksplodere, men han behersker 

steren meget skarpt «jeg vil reren ordet. Den deputerte og seg, og da ministeren er ferdig 
ikke godta at De er tilstede kommandant taler i halvannen med sin utredning, vender Robbe 
kommisjor.ens møte!» time. Han fremlegger ubarm- seg beslutsamt til den eldste av 

«Og med hvilken rett?» hjertig sine tall, han beskriver generalene: «Herr general», sier 
«Fordi De ikke har noen rett inngående hvorledes flyverne han, «De er dog korrekt under-

til det!» mangler alt _ hvorledes den (Forts. side 8) 

«Undskyld , herr minister! enkelte som skal stige opp i stor 
Loven om nasjonens organisa- hØyde må låne sammen hansker, 
sjon i krigstid gir meg ikke bare pullover, surstoffapparat av otte 
rett til, men også plikt til å fylle kamerater - - 'og så kommer 
min oppgave som deputert!» han påny inn på det forsvinnen-

«Jeg iWJater meg ikke i noen de lille antall fly som Frankrike 
diskusjon med Dem! Merk Dem har, og hvorledes de er ur.der
at jeg fortolker loven slik som legne i kamp. Han slutter med 
jeg forstår den! Her gjelder setningen: «Når det tyske an
det bare en ting: De eller jeg!» grep settes igang er vi fortapt!» 

«GOdt, så interpellerer jeg i Medlemmene har hØrt åndeløst 
kamret! De skal få vite, nei, på ham. Forferdelsen er tydelig 
hele Frankrike skal erfare at vi å lese i ansiktene på dem da 
med det lille antal fly som vi har kommandant Robbe er ferdig, og 
ikke kan fØre noen krig, og hvor selv formannen, Slam ellers er så 
lite dette tall er, vet ingen bedre gemytlig, ser rystet ut. Men Guy 

Luftfartsministerens frue Cora enn De, herr minister!» la Chambre er ikke bragt fra 
Madon var en tidligere sanger- Guy la Chambre er blitt blek. konseptene. «De tall som dere 

inne fra et lite nattlokale. «Enr..u et ord og De vil bli be- nettop har hØrt er fUllstendig 

4 
gale. -!» roper han ut i salen I Luftfartsminister Guy la Cham-

FOLK OG LAND LØRDAG 28. MAI 1960 og sa oppvarter han med andre. bre, som vi hører om idag. 

Forfatterinnen Olga v. Ba
renyi holdt så foredrag om 
emnet: Prag - symbol og ad
varsel. Med enkle og varme 
ord minnedes hun det første 
tyske universitet i Prag, som 
etter 700 års velsignelsesrik 
virksomhet ikke består lenger. 
Hun skildret tsjekkernes rov 
av insigniene og massemorde
ne på tyskere i skyggen a v 
dette universitet. «Jeg fra
kjenner dem som har forbe
redt og gj ennomfØrt dette 
mord på hundretusner retten 
til å snakke om tyske gru
somheten, sa hun. Hun gav 
noen sidehugg til den bayer
ske kringkasting, som hadde 
bragt skolesendinger over 
Prag. I disse sendinger hørte 
en dessverre intet om Tsjek
koslovakias rundt regnet I3DO 
arbeidsleire (les: konsentra
sjonsleire), om de mange tys
kere som arbeider under de 
forferdeligste forhold i uran-

Tort.. side f 
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:Fi ks pater ord ner 
opp for fallentene 

Slik er det • 
I Gaza-om rådet 

Brev fra en dansk soldat, den tidligere frontkjemper Wagner Christensen 

Rieber-Mohn garanterer «retts»oppgjørets «renslighet» 

overfor de norske studenter! 

Så har da den katolske pa- Han vil heller gjøre som hin 
'ter Hallvard Rieber-Mohn Pilatus, som toet sine hender 
ydet sitt verdifulle bidrag til og som spurte «hva er sann
fremme a v sannhet og rett og het?» 
kristelig humanisme, og påny Men, pateren vil også noe 
har jesuitismen vist sin over- mere. Han vil at «vi» - og 
legne forstand. dermed mener han vel da da-

Pateren har talt til de nor- gens demokratiske ledere av 
ske studenter i Kroa, disse de forskjellige partier - skal 
under den berØmte konserva- «skaffe oss betryggende psy
tive ledelse, og han har gjort kologiske og juridiske garan
det som måtte gjøres i den tier for at vi aldri mere - om 
pinlige situasjon alle gode en lignende situasjon skulle l 

jØssinger er kommet opp i oppstå - vil la oss bevege til ' 
fordi lØgnens murer brister noe slikt igjen». Araber/lyktninger i Gaza-området. 
hist og her. Han har innrøm- Noen mere garanti enn den 
met noe, han har oppgitt de som eksisterte fØr 1945 blir det 
uholdbare posiSjoner, for så vel uråd å skaffe til beskyt
til gjengjeld å forsterke de telse av de demokratiske le
-gjenværende. Og hvem tror dere når deres time kommer 
ikke på ~n slik edel mann som og det skal måles med det mål 
vedgår (de andres) gamle de selv målte med. For de ga
synder åpent og ærlig! Og må rantier som straffelov og 
<en ikke med den aller største grunnlov og anstendighet og 
tillit høre på ham også når moral dengang gav, den feiet 
han uttaler seg om det som de seirende partipolitikere 
ikke gj elder slike a vslørte vekk med noen pennestrøk. 
synder! Det vil sikkerlig deres etter-

I en verden av ond forføl- følgere og dommere også gjø
gelse og den mest kompakte re _ det er visst liten grunn 
tåpelighet, har tidligere NS- til å tvile på det. 
folk lett for å være takknem-' Det er ellers de samme be
lig for de små smuler av san~- kymringer alle de engelske, 
het som faller fra de åndelIg franske og amerikanske gene
rike pateres og andres bord, raler har i disse tider da den 
men det er i sannhet dyre nye store krig er kommet så 
smuler hvis en må aksepter~ bekymringsfullt nær. Skal de 
Rieber-Mohns blanko garantI måtte dele skjebne med de 
for «retts»-?ppgjørets «ren~- tyske kolleger de lot avlive i 
lighet» for a få en offentlIg Niirnberg? Skal de måtte 
uttalelse om og fordØmmelse drikke sin egen bitre drikk? 
av det blodbad de gode halv- Vi er redd den forsinkede 
og heldernokrater foranstaltet o 

-. lØ t v tre år fra 1945 til anger av den sort ~om na ser-
l pe a veres av mange Rleber-Moh-
1948. tId t ner rundt Onikring i verden 

«Man lo seg e e av s em- kommer en smule for sent. 
ningsbØlgen», sa pateren, og 
den bølget altså da temmelig * 
lenge; men ellers ville han na- På det at ingen skal tvile 
turligvis «absolutt ikke trek- på at pater Rieber-Mohn er 
ke i tvil at de 45 naziledere og en god nordmann og demo
torturister som ble skutt etter krat - skjØnt han tilhører 
krigen var skyldig i det de ble den ikke så helt demokratiske 
dømt for». / katolske kirke, forsikret han 

Nei, han vil vel ikke det. sine tilhørere om «den sam-

Etter at Folk og Land bragte noen meddelelser om hvorle
des de danske FN-soldater ble lært opp til å opptre overfor 
araberne, ble det også i noen av Oslo-avisene reist klager 
over de norske Gaza-soldaters Ødeleggelse av klær og mat
varer som flyktningene så inderlig vel trengte. Det kom en 
rekke dementier - naturligvis. For å gi våre lesere et inn
trykk av forholdene iallfall innen de danske styrker, gjen
gir vi her et utdrag av et privatbrev fra den danske soldat 
Wagner CHRISTENSEN (forØvrig også tidligere frontkjem
per) til en dansk venn. Bre vet er riktignok skrevet i 1958, 
men forholdene har vel neppe forandret seg synderlig siden 
den gang: 

«Hernede bliver der gjort 
alt for at skræmme os for 
«Palæstina-Araberne». Man 
må ingen Steder gå uden at 
Være stærkt bevæbnet. Kom
mer vi ind til Byen Gaza, må 
vi kun færdes på Hovedgaden. 
Færdsel i de små Sidegader er 
- fortæller man os - den 
visse DØd. Vi må ikke gå en
keltvis uden for Lejren og må 
ikke besØge Araberne privat. 
Jeg har overtrådt alle Forbu
dene og har over alt mØdt 
venlige og smilende Arabere. 
Det eneste, der har irriteret 
mig er mit mangelfulde 
Engelsk. 

De danske Soldaters OpfØr
sel hernede er - som FØlge af 
den Lære vi får - under al 
Kritik. En Araber blev skudt 
her ved Grænsen kort for Jul. 
Danskeren, der ha vde skudt 
ham, gik hen og så på ham, 
og gav sig så til at sparke ham 
hensynsløst i Ansigtet - hvil

I ke han den Dag i Dag går og 
-praIer med. 

Vi blev fortalt, at Araberne 
var dovne. Men når vi ser, 
hvad de får ud af Ørkenen 

med deres primitive Redska
ber, får man et andet Syn på 
den Sag. Da vi kom her i Ok
tober lå det hele gråt i gråt. 
I Dag er det meste frodigt spi
rende Kornmarker • som her 
og der afbrydes af sirligt plan
tede og pænt vedligeholdte 
Appelsinplantager med snor
lige rækker af Træer. Araber
ne arbej der fra Solopgang til 
Solnedgang, og til hvilken Tid 
vi end møder dem, har de al
tid et venligt Smil tilovers. 
Den Fattigdom, som endnu er 
her skyldes den pludselige og 
voldelige Omplantning, som 
man ikke regnede med skuI de 
være så permanent, som den 
er blevet. 

På den anden Side af 
Grænsen praIer JØderne med 
deres Traktorer og Land
brugs-Fly. Men for dem er det 
jo ingen Sag. Jorden var opp
dyrket, da de stjal den. Og 
med den Støtte, de får af 
U.S.A.-Jøderne, kan alt finan
sieres. JØderne i U.S.A. slip
per nemlig for at betale Skat, 
hvis de i Stedet sender Peng
ene til Israel. Det er småt 

I ~~""'" med Spisevaner for Araberne, 
hvorfor BØrnene, såvel som de 

funnspest som nazismen var». voksne, er glade for de Rester, 
Tja, det var nå ikke mere der falder fra Soldaternes 

samfunnspest enn at den kat- KØdgryder. Men det er des
olske kirke sluttet konkorda- værre en yndet FornØjelse for 
ter både med Hitler og med UN-Boldaterne at spytte i 
Mussolini, ikke mer enn at de endnu halvfulde Dåser _ 
katolske biskoper gjorde «na- eller putte Sand og andet Af
zihilsen» både titt og ofte og fald deri - for at kunne stå 
ikke verre enn at katolske og more sig over at se Flykt
geistlige bad for at samfunns- ningene dØje med at pille sligt 
pestens leder Adolf Hitler I ud, inden de spiser Indholdet. 
måtte bli bevart. Men dette er vel et Udslag 

fuld af Tiggere, hvortil Tu
risterne kunde smide de Små
penge, som de alligevel ikke 
bruger, hvis der ikke i Hong 
Kong var Kulier, der sved
dryppende IØb med deres 
Vogn, hvori der lå henslængt 
en fedladen Europæer, hvis 
der ikke i Arabien IØb spedal
ske og andre syge Menesker 
og samlede det op, som Euro
pæerne smed i Grams, hvis 
ikke al den Elendighed var til, 
så vilde en moderne Europæer 
ikke ha ve oplevet noget i sin 
Ferie. Hvordan var det Villy 
Reunert og Sven Alkærsig 
sagde efter en. Rundrejse i 
Italien ? - «Mussolini blev 
slået, Demokratiet sejrede, og 
Tiggerne kunde igen gå frit 
omkring og tigge» ... 

Det er denne Indstilling, 
der er slillet igennem blandt 
de danske UN. Soldater. De 
har lært ikke at regne Arab
erne for mere end det Skidt, 
de træ der på. 

Når jeg kommer hjem vil 
jeg prØve på at skrive en Af
handling om disse Forhold. 
Og så håper j eg at få Lov til 
at holde nogle Foredrag om 
Forholdene hernede for på 
den Måde at gøre Folk op
mærksomme på de virkelige 
Tilstande hernede . . . 

Med nordisk Hilsen fra 
østen. 

Wagner. 

Et vel begrunnet 
spørsmål: 

Ovenstående klipp er hentet 
fra VG. Det viser som en ser 
den berømmelige fhv. justismin
ister, nåværende sendemann i 
Moskva O. C. Gundersen. Det er 
VG som spØr om han har dårlig 
samvittighet, Og det er det så
visst all mUlig grunn til å gjøre. 
Mer:: hva han har eller ikke har, 
så er de iallfall vel fortjent at 
han nå steker i sitt moskovit
iske fett og offentlig sjikaneres 
av fader Krustsjov, som sier at 
han leser både det ene og det 
annet i øynene hans. Det gjorde 
v i også i sin tid da han gras
serte som værst i det hjemlige 
justisdepartement. 

- katolske biskoper gjorde «nazihilsen» både titt og o/te. 

Og er det ikke også slik at I af den Degeneration, som den 
den fjerne slektning av na-I hvide Mand synes at have An
zismen som har slått seg ned i /' læg for. Hvis ikke Venedig var 
Spania og som fremdeles for- ___________________________ _ 
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Skal filmen tjene historieforfalskningen? 
(Forts. fra s. 1) I mann Vidkun Quisling fore-

sin bok på et norsk forlag be- stod ute i marken. Og jeg skal 
geistrede ord om dette hjelpe- gi ordet til noen av dem som 
arbeid i hans hjemland uten virkelig vet noe om. saken -
med et ord å nevne Quisling. noen som forteller om sine 
Den boken kom for et års tid personlige opplevelser og inn
siden, men jeg tviler på at trykk. 

som Quisling klarer å gjøre I 
sin karriere i et samfunn 
som det der hjemme. Vi 
journalister vet jo hvor his
sige de som skal lage karri
ere for seg, er efter .å kom-
me i avisen». 

Evensmo har utviklet seg syn- La meg da begynne med 
derlig ut over det som var god noen dagboksnotater aven La oss, etter å ha kastet en 

medlidende tanke til den sto-
latin da. kjent norsl':: journalist, som 

Men kanskje det bare er jeg omtales i dr. Eyvind l'vlehles r~ psykolOg. Sverre Hartmann, 
som overdriver? Kanskje ikke kringkastingsverk om Vidkun gl ordet ~ll. en annen, s~m 
ukrainerne selv var klar over QUisling. Journalisten var på I møtt.e QUislmg under deut~ 
hvem deres redningsmann tokt i de katastrofeherjede I arbeId. I London kom det l 

var? områder og så naturligvis på 1938 u~ en bok som het «In-
Foran meg ligger en foto- det hele som «godt st~ff». ternatIOnal Tramps. From 

statkopi aven skrivelse fra «Kaptein Quisling gjorde et Chaos to Permanent World 
Peace». Boken var av T. F. 

Ukrai~s Røde Kors fra 192.3. dypt inntryltk på rn.eg. Km:-
Skrivelsen er stilet til «M-r skje kom det 3,1' det han 
Quisling, Representant ph~- fortalte, kanskje lwm det av 
nipotentiaire de la Haute Mis- ham selv. Vi har senere 
sion du Professeur Nansen en snakket litt om ham. 

Johnson, som var «Late as
sistant High Commissioner of 
the League of Nations for Re
fugees and for fifteen years 
Executive Head of the Work 

Ukraine», og i et av avsnittene Hva er det mon som har 
i denne takkeskrivelse heter drevet ham til å reise ut for Refugees». Vi gjengir et 
det i oversettelse: her? Det kan ikke være van- avsnitt i oversettelse: 

«At det av Nansen-kommi
sjonen utfør~e arbeide, det 
som det ukrainske Røde 
Kors fikk lov å medvirke til 
i egenskap av mellomledd, 
er blitt så vellykket, fØrer vi 
for stØrstedelen tilbake til 
Deres personlige egenskaper, 
som til Deres takt og Deres 
uegennyttige og oppriktige 
kjærlighet til vårt land og· 
vårt folk». 

Men Evensmo og Norsk 
Film og dagens russiske makt
ha ve re klarer kanskj e likevel 
å lage film om dette hjelpe
arbeid uten å nevne QUislings 
navn!? . 

Men så var det vel bare 
noen småfolk nede i Ukraina 
som. var imponert over Quis
lings innsats? Den kjente 
norske journalist Albin Eines, 
som selv dengang tilhØrte og 
omgikkes lederne innen Kom
intern og som blant annet var 
innehaver av Leninordenen, 
forteller gripende historier om 
innsatsen og gjengir avsnitt 
a v en «varmhj ertet og ærlig 
hyldestadresse fra den ukra
inske regjering - bestående 
av bolsjeviker» - til Quisling. 
Adressen ble da han så den 
oppbevart i Revolusjonsmu
seet i Moskva. Den henger ved 
siden av Churchills ordre om 
å skj erpe blokaden a v Russ
land». 

Hg eventyrlyst eller trang til 
sensasjon, for jeg merket 
meget godt at han så p1\ 
meg med en viss tvil da jeg 
sØkte å få journalistisk in
teressante ting fra hunger
strØkene. Selv risikerer han 
livet og har gjort det i snart 
et halvt år nu, og jeg så at 
han hadde tårer i øynene da 
han fortalte om de redslene I 
han måtte være vitne til der i 
nede i Ukraina>. I 

«Så fremragende var Nan
sens personlige medarbeide
re, at det ville være galt å 
nevne dem annet enn 1 al
fabetisk orden. De var pro
fessor Noel-Baker, «former
lyassistant to Viseount Ce
ei!, later Parliamentary Un
der-Seeretary to the late 
Arthur Henderson, Foreign 
Seeretary in the·Labour 
Government of 1924, and his 
personal assistant· when 

ble kjent, da Quisling sjel
den sa noe. Han var så for
skjellig fra Gorvin (en bri
tisk representant for Nan
sen i Moskva) som det var 
mulig for noen å være, men 
klarte ikke desto mindre å 
bevare lIke gode forbindel
ser med russerne og il. ut
rette noe for hungerhjelpen 
under de mest krevende og 
vanskelige omstendigheter. 
Et eksempel på denne hans 
seige utholdenhet er illu
strerende. Det var et spØrs
mål om liv og dØd for noen 
tusen russere i en del a v 
landet hvor det hersket 
hungersnØd. For å kunne 
sende uunnværlige forsy
ni.nger trengte Quisling 
minst ett tog med flere vog
ner, og han oppsøl{te nær
me3te stasjonsmester (Sta.ti
on Commandant) for å fo
relegge sin rekvisisjon. Sta
sjonsmesteren var sympatisk 
innstillet og taklmemlig for 
Quislings gode hensikter, 
men det var umulig 1\ skaf
fe noe tog. Han holdt på 1\ 
bli forrykt over hvorledes 
han skulle kunne oppfylle 
de inntrengende og byden
de instrukser fra Moskva om 
å sende store militære for
sterkninger til den polske 
front, noe han ikke kunne 

«Ukrainas hungrende be
folkning kommer aldri til å 
glemme at det fØrste ropet 
efter hjelp og de fØrste 

lYImzscerpres,dent QULsting inspi serer norske frontkjempere, s om blant amwt kjempet for be
frielsen av Ukraina. 

sannferdige rapportene om 
stillingen her hos oss kom- - - - l 

~Mottok idag brev fra Quis- l 
mer fra Nansens represen- ling som meddelte at han I 
tant, hans venn og lands-
mann, kaptein Quisling». ingel:l filmer hadde. Jeg kan 

tenke meg at dette edle og I 
Men, er det likevel glemt i uselviske menneske synes I· 

dag? Av de russere som Norsk at jeg er en hjerter-å jour-
Film skal samarbeide med? naUst-faen SOnt vil lage se:1-
Og av alle Evensmoene - som.' sasjon av ulykl:~en. Forresten 
for alt jeg vet aldri har visst I er Quisling selv så beskjeden I 
det? * Il at han ikke e~lsang har 

oppi'attet. den s;iluse til be- li 

Jeg vil i hvert fall ogSå yde I rØmmeIse hC"n ville ha hatt 
et lite bidrag til filmmanU-\ med meg som historieskriver I 
skriptet om Nansen og om det til de nordiske avisene. J'eg I 
hjelpearbeid som hans lands- I gad vite om et menneske! 

-6----F-O-LK-OO--LAND-----r.ø-RD-AJ-O--2-S.-M-A-r-19-s-0--! 

President of the DiSarma-j 
ment Conference, Edoard 
Frick - - -, and Quisling», en 
nordmann, som arbeidet for I 
Nansen i «the Russian Fa-j 
m~n~ Relief, for. the Repa- l 
tnatlOn of Russlan Refug- I 
e.c:, a~d f~r the SChe~e for I 
tn" C,eaLon of an Almen- . 
ian National Home l' Eri-l 

van». (Side 163). I' 

«Quisling var en landsmann 
som Nansen vercf.satte meget i 
hØyt. En mente alltid at, 
Quisling gav uttrykk for 
Nansens oppfatning, men 
jeg vet ikke hvorledes det 

klare på grurtn a v· mangel 
på rullende materiell. Hvis 
Quisling kom igjen om noen 
dage, kunne han kanskje 
være istand til·· å hjelpe 
ham. Quisling sa ikke mere, 
men satte seg bare ned i 
stasjonslnestercns knntor. 
Tlden gikk o~ stasjonsmes
teren sendte bud på te og 
sigaretter, ide: han håpet at 
Quislins ville fog;tå vinket. 
C.lkene ble tatt imot med 
t~~~:knernligllet, rnen Quis-
1hZ satt fremdeles uhevege
lir; og stum. Innimellom av
sindige samtaler med Mosk
va gikk stasjonsmesteren fra 

tid til annen bort til Quis
ling og forsikret ham om at 
så snart han fikk et tog fri 
fra militærtransportene, vil
le han. underrette ham. Men 
Quisling bare ofret en be
merkning på ham om at 
han ble værende der til han 
fikk sitt tog. Og han fikk 
det faktisk: hans sfinx-lig
nende trussel gikk så på de 
frynsete nerver til stasjons
betjeningen at selv truslene 
om fryktelig straff fra 
Moskva syntes små i sam
menligning» . 

Dette er skrevet på et tids
punkt da Quisling allerede var 
kjent ute i verden SQm leder 
av Nasjonal Samling og for
fatteren har tydeligvis liten 
sympati for hans politiske 
innstilling. Desto verdifullere 
er ovenstående beretning. 
Forfatteren fortsetter slik: 

Quisling har senere blitt fa
seistleder i Norge. For meg 
ville hans taushet være uen
delig mere skrekkinngyden
de enn den hysteriske brØ
ling fra de andre fascist
ledere!» (Side 165-66). 

En av QUislings medarbei
dere i Ukraina, dr. Alexander 
Ritter, Sofia, skrev blant. an
net om sin sjef: 

«Det har vært meg en sann 
glede at det ble meg forundt· 
å lære to store nordmenn å. 
kjenne: Fridtjof Nansen. og 
hans venn, ·major Vidkun 
Quisling. Nansen var den 
fØrste som FGenf=toktll
orde for den internasjonale 
hjelpekomite for det ut
hungrede russiske folk, og 
Quisling gjennomførte det 
praktiske arbeid med hun
gerhjelpen i Ukraina i årene 
1922-24. Vi, hans få med
arbeidere, har i QuiSling 
lært å kj enne en mann som 
vi måtte beundre mere og 
mere under hans daglige ar
beid. Selv under de davær
ende forhold i landet (Ukra
ina), hvor den mest krasse 
byråkratisme hersket blant 
myndighetene, og hvor man 
ikke tok det s1\ nøye med 
punktlig arbeide, forstod 
Quisling overalt å gjøre seg 
gjeldende. Han viste ved sitt 
gode eksempel i arbeidet 
hva man kan skaffe seg med 
god vilje og hva det betyr 
for hungerhjelpen bare 1\ 
forsØmme en halv dag eller 
noen timer, noe som kunne 
koste tusner av mennesker 
livet». 

«Allerede i året 1922 var den 
sosiale tankegang fremher
skende hos QUisling. Bare 
det at han tok på seg å hjel
pe lidende mennesker 1 et 
fremmed land, taler for seg 
selv». 

«Quislings gode hjerte var 
ikke kjent bare av oss hans 
nærmeste medarbeidere, 
men av hele det ulykkelige 
folk i Ukraina. Et menneske 
1 nØd som kom til ham gikk 
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'Tysk ungdom - - Fiks Pater ~IRetisoppgjørets anDen side -
(Forts. Ira s. 4) minnes ofrene i Prag «an Ort (Forts. fra side 5). 

bannes a valle gode norske und Stelle». Vi vil hilse kirke- I grubene i Joachimsthal og demokrater, arbeider temme- i 
som synes å være helt glemt gården med de tyske graver Hg intimt sammen med den: 

. fra Olga v. Barenyi. . I av Bundesregjeringen. katolske kirke? Kan vi ha tatt I <,Denne byer en del av min I «Tsjekkoslovakia er Sovjet- så uhyre feil? Eller hva me-j 
b · sjel», tilstod hun, «men den samveldets ivrigste medar el- ner pater Rieber-Mohn sånn I 
d har ogsa drept en del av min der og en farlig motstan er. på tomannshånd når han ik-j 

Utallige agenter smugles inn sjel». ke må gi konsesjoner til nor-
-e~- l i Bundesrepublikken derfra ... ske konservative studenter! 

og forsynes her med en pas- ! med kokardene på, for å tale I 
sende stilling slik at virksom- De R3sjsnale ungdoms- I1 med DraChma~? I 
heten lØnner seg». Fru v. Ba-
renyi hadde fler~ gar:ger ~jort I gruppers påskeiiir I Pater Rieber-Mohn ve~ Og-I 
oppmerksom pa slIke mn-I • . i så il, fortelle sin verdIfulle I' 

smuglede agenter, som for ek-I I Nordtyskland . I mening om Vidkun QUisling. 
sempel og~å ~rbeide~ ved den . +.~" 'N ~." I Han var utilregnelig, sier han, I 
bayerske Krmgkastmg. Men I TIl lang" l?'"' nao.t klal'B Sa,.- og han begrunner dette med I 
en hører ikke på «nyfascis- gene rundt Ilden l teltene. De ! at QUisling ikke forstod at et I 
ter». Inntil en med ett blir erstattet alle ord og taler, de I utakknemlig folk ville kreve 
meget forbauset når den for- var uttrY~k :~r en stormer~de I hans blod: han var <dullsten-I 
dektige person plutselig for- trang ett",r f.lhet hos en ska~ dig uten begrep om hva han I 
svinner og senere opptrer i re unge tyske mennesl{er .. Sa I egentlig hadde gjort seg skyl
krIngkastingen i Prag. forst.um:net de og det ble stlll~ dig i, og hvordan reakSjonen 

Foredragsholderen omtalte het l leIren. Den første dag I I på dette måtte bli når krigen 
ogSå sin «hØyærverdige store Bund Nationaler Jugends PåS-,1 var over». 
kollega Eugen Kogon (-con), keleir gikk tilende. Det er kanskje ukjent i de 
Professor, Doktor». Hun beret- Den var blitt innledet .. med. luetser hvor pateren henter 
tet om denne manns avslØr- en kort tale av G!Up~efUhre~ ! sin viden om okkupasjonen å 
ende uttalelser under skue- «Erpel» : «Dere VII a .. lerede • i ha god samvittighet slik som 
prosessen i Munchen, under korte samtaler som dere ~ar I Quisling tydeligvis hadde, _ 
hvilken det ble klart at Ko- ført, ha blitt klar over at aet I men vi synes det er noe kom
gon hadde hørt til hin ille- er meningsfo~S~jell .her. og prQmitterende for både pate
gale leirledelse i Buchenwald, der. Det er Imldlertld lkke ren og den kirke som har opp
som medvirket avgjørende ved hensikten med denne leir at fostret ham at han forveksler 
revolusjonen i Prag i 1945. - dere skal anta vår mening - det med utilregnelighet! 

"Det uhyggeligste som hendte 
under landssvikJoppgjøret var 
likevel at den unge bondegutten 
Haaland ble dØmt til dØden og 
skutt. Den blodskyld kan et 
rettssamlund aldri Id vasket 

av seg». 

over frontkjemperne som han 
kalte for de beste blant na
zistene. Drevet av misforstått 
idealitet og til dels en dyktig. 
propaganda dro de til fronten, 
og nå dØmtes de mye hardere 
enn dem som satt heime. 

Undertegnede vil som sup
plement til dette berette hi
storien om en unggutt fra 
Østlandet. I april 1940 hadde 
han ikke fylt 16 år. Foreldre
ne sluttet seg til NS, og sØn
nen ble uten videre meldt inn. 
De overtalte ham til å bli 
frontkjemper, og 16-åringen 
dro til Tyskland der han gjor
de aktiv krigstjeneste i fire 
år. Han ble flere ganger så
ret, fikk en rekke utmerkel
ser for tapperhet og avanser
te til lØytnant. 11945 kom han 
heim til Norge og fikk en dom 
på 2 % år. Forelderene satt i 
fengsel da han slapp ut, og 
han ble sett på som en paria. 

Sent en vinterkveld opsØkte 
han undertegnede, og det ble 
en samtale av de sjeldne. Den 
unge mannen kunne ikke rik
tig fatte hva galt han hadde 
gjort. Men han skjønte jo at 
det ikke var fotfeste å finne 
her heime, det gjaldt om å 
komme seg ut av landet og 
prØve å starte på nytt. 

«Herr Kogon medgav for Øv- eller at vi betingelsesløst skal • (Forts. Ira ride ZJ. 

rig», sa hun, «at hans bok godta deres. Selv om denne Men også en blomst i knapp- Oslo i september 1947. 
hadde bare seks feil. - Og det meningsforskjell ligger mel- hullet skal pateren få tilslutt, kom til kraftige utfall 
er jo ikke meget>. Denne bok, lom oss, så er det dog ett som hvis han da bryr seg om den. landssvikoppgjøret. 

Og for å gjøre en lang hi
Det storie kort: Han ble elev ved 
mot en teknisk skole i TySkland. 

<Der SS-Staab,er en av de binder oss alle sammen: stre- Han sa en åpenbar og in dis- Byfogd Rivertz tok således 
største historieforalskninger ben etter frihet for vårt fe- kutabel sannhet: «De presse- fatt både på rettsoppgjøret og 
etter 1945 og er aven bayersk dreiand, .. etter et >yerdifullt ~~,,80Jn. .'.e~ ~i8&atstraHeutmAlingen~Han had-

--""T'eF>1t±t~~sfullt kart· en 'grunnlag" foi ·vårtfo1ks ·ut:': mest hatsk krevet dØd over I de ikke møtt en som ikke var 

I dag er han ingeniØr i hØyt 
betrodd og ansvarsfull stil
ling, og han er en pryd for 
sitt nye fedreland. 

<pamflett». Vikling. Hensikten med vår nazilederne, er i dag de som! blitt verre etter fengselsopp-
Prag - symbol og advarsel! sammenkomst er å diskutere her tillands har ropt høyest i . holdet og soningen. Landssvi

La meg også få gjengi litt 
a v et brev som en ungdoms
venn sendte meg ved en an
ledning i 1950: « - - bygdens 
nasjonale bØnder som alltid 
hadde vært varme forsvars
venner, ble i mai 1945 arre
stert som «landssvikere» av 
heimefrontmenn som hadde 
vært militærnektere og gått 
med det avbrutte geværs mer
ke. Ingen av de arresterte 
hadde gjort noe straffbart, 
men de ble innesperret uten 
lov og dom.-

La oss håpe at vi en dag kan med hverandre og å forsøke protest mot henrettelsen av kerne var kommet mer for-
gjensidig å forstå hverandre. Caryl Ohessman». Han unn- herdet tilbake til samfunns

aldri bort med tomme hen
der. Det falt QUisling lett å 
se inn i det rusiske folks 
sjel fordi han hadde et for 
en europeer beundrIngsver
dig kjennskap til det rus
siske sprog». 

Det ser sannelig mørkt ut for lot bare å tilfØye at nettopp livet enn da de sto i tiltale
Tysklands fremtid hvis vi - på grunn av dette åpenbare boksen. «Vi som i 1945 advar
d.en nasjonale og f~drelands- misforhold mellom liv og lære I' te mot den form og det om
smnede ungdom Ikk.e kan _ noe som kanskje har vek- fang landssvikoppgjøret fikk», 
Op?bY . mot. og kr~ft tIl å gå ket mange sovende _ måtte sa han, «vil ikke i dag ta skyl
emge m~ 1 fremtIden».. pateren ordne sjakkbrikkene den for den feilbehandlingen 

Med dlsose ord hadde leIren I igjen til neste parti i sann- som har vært brukt mot de 

• 
begynt. Na søkte man beskyt- hets-cupen! avsporte». Straffeutmålingen 
telse mot nattens kulde un- Sokrates. var heller ikke ensartet, sa 

Vel, la så dagens humanis
ter og helter med store ord 
prØve å lage en film om hjel
pearbeidet i Ukraina, det som 
reddet livet på millioner, uten 
å nevne QuiSlings navn! La 
alle dagens menneskevenner 

der en haug av tepper og sov ..- byfogden, det var forskjell på 
til neste dag. De kommende Vestfold og Buskerud. Han 
dager smeltet de unge, som men til et godt kameratskap. kritiserte skarpt dommen 
var kommet fra forskjellige Enten det nå var «erobringen» 

- Jeg ble forelagt 90000 -
nitti tusen - kroner i bot og 
erstatning, 6 måneders feng-steder i Nordtyskland sam- av fanen fra en motstands-

DET ENGELSKE NORGE sel og tap av borgerlige ret-gruppe, den daglige heising 
~~ av det sort-hvitt-røde flagg I Dagbladet skriver en innsen- tigheter i 10 år. 

der: «Er vi allerede blitt så stort Hva skulle jeg erstatte for? 
illlderbruk av de engelsktalende Jeg har ikke voldt noen skade 
land at vi ikke lenger kan aver- hverken mot min bygd, mitt 
tere ledige stillinger helt ut på land eller noen enkeltperson. 

«redde» negere i Sør-Afrika sjevismen nede i Ukraina 
og vende den kolde skulder til støtte på mennesker som und
de utdrevne tyskere og ara- rende og gledestrålende sa: 
bere! La dem gråte over den «Er De virkelig landsmann av 
amerikanske voldsforbryter kaptein Quisling!» 
Chessman, mens de skriker om OgSå Ukraina har forgjeves 
dØdsstraff for «uyfascister>, ført sin frihetskamp, og den 
og mens utalte millioner sla- føres fortsatt videre av noen 
ver i de konsentrasjonsleire ukuelige frihetshelter. Gang 
som en jo skulle utrydde sam- på gang har landet forsøkt å 
men med Det tredje Rike! skaffe seg sin selvstendighet. 
Quislings innsats for lidende Som Quisling reddet det 
medmennesker kan dagens ukrainske folk fra sult og syk
små pennehelter og filmlage- dommer og nØd, slik prøvet 
re ikke stryke ut av historien, norske frontkjempere å gi det 
dertil var den for ruvende og ukrainske folk et fritt land. 
for uforglemmelig for alle Mange av dem hviler nå i 
dem som opplevet redslene og Ukrainas jord - glemt av sitt 
som har latt beretningene om eget folk og ukjente for det 
den store nordmann Quisling folk for hvis frihet de blant 
gå videre til sine barn og annet kjempet. Som Quisling 
barnebarn. i etterkrigstiden. 

Gang på gang hendte det Men heller ikke de er glemt 
at norske frontkjempere som for evig - - -. 
tok del i kampene mot bol-I Sieg!rie4. 

eller diskusjoner ved leirbålet 
som bidro til dette. Det bidro 
vel alt sitt. 

Den siste aften ble avslut-
tet med innvielse av noen 
vimpler. Tause stod kamera
tene i dunkelheten i halvkrets 
foran teltene. Ennu en gang 
holdt «Erpeb en kort tale. 
Han viste til hensikten og 
meningen med en fane og 
oppfordret kameratene til all
tid å følge fanen trofast og 
standhaftig, og aldri å forlate 
den vei som de mente å måtte 
gå. 

Da man begav seg på hjem
veien dagen etter, forlot man 
hverandre med vissheten om 
å ha funnet nye kamerater og 
venner for en felles kamp. 

W. 

r.orsk språk? I La gå at jeg vurderte den po-
Ja, er vi ikke det? IlitiSke situaSjon feil - - » 

- - Det Uhyggeligste som 
hendte under landssVikopp-

BergsAsstrnllslbyrå g!::~!g:~~;~kev~aa;l:~~ u~~: 
dØmt til døden og skutt. Den 

.AL TlF O R 5 I J( R ING blodskylden kan et rettssam-
funn aldri få vasket av seg. 

Det er blitt sagt at prØven 
A r li i • Il 8 g t. l - 44 4 9 "4 

på uavhengighet og sannhets
Wien, som ubarmhjertig er sØkende rettsvesen vil være 
kastet i fengsel for å ha skre- om feilvurderingen blir gjort 
vet en artikkel myndighetene godt igjen hvis nye undersø
ikke likte, mens hans unge 11{elSer tilsier det. 
kone og barn sitter tilbal{e i Om dette ikke kan skje på 
nØd og elendighet. - Er det I fredsbasis overfor landssvik
noen som ser seg utvei til å I oppgjøret, så må rettsbevisst
hjelpe dem på noen måte kan beten likevel erkjenne sam-

* . .. de fa oppgitt adressen i Folk I funnets skyld i en rekke til-
I denne forbmdelse VII VI og Land. feller. 

ogSå nevne den unge tYSk-I 
Østerriker Konrad Windisch i lØRDAG 2~. lILAl lQM :FOLK CO LAND 7 
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Apartheid eller raseblanding? 7~ ~T~ ..ii( ., ~ 
(lI'orta. tr- •. 1). For å hindre dette er der- fl~~ -L.IIJ~~ ~ 

--- .:---
grunnlag, og siterer Paulus' for alle verdens «demokra- ~. 4d 'f,f,I'f;;I~' ~ 
~~~~~:«~ff~~~i~~m~~~~~~~_~·I-~-.I-~-.·.M •• ~ •••• L~l~/~'~-~~J.~_~~l~~:~=~~ 
jØde eller greker ... I er alle fordømmelse og forfølgelse av __ 
like i Kristus». At Kristi rike Sør-Afrika. Det lykke des HETSERE PA KRIGSSTIEN 
«ikke var av denne verden» Amerikas president å knekke 
tas ikke så nøye. Og at Pau~ Tyskland og la kommunismen Det er ikke bare Dagbladet 
lus mente et ikke jordisk rike få halve Europa. Det vil nok s6m iherdig fortsetter sin 
med ordene sine, nevnes hel- lykkes for Amerikas president hets mot alle tidligere NS
ler ikke. å knekke Sør-Afrika slik at folk det bare kan komme 

Denne retning har den -po- kommunismen kan få Afrika over. Også andre venstre
Htiske makt i hele den vest- også, og raseblandings-poli- aviser går i den rØde broders 
lige verden, og kaller seg hu- tikken kan fortsette i Ameri- spor, således Sunnmørspost
manisme og demokrati. ka. Men ifølge Mendels arve- en, som 7. mai gikk til et 

Mot denne retning har det lover må den dagen komme kraftig angrep på en bok ut
siden 3D-årene reist seg en da Amerika langsomt, men gitt av Embla F'orlag, Oslo 
ny livsanskuelse som bygger sikkert blir forvandlet til Mu- «Norge - vikingenes land» 
på Mendels arvelover som vi- latt-Amerika. med tekst på norsk og eng
denskapelig grunnlag, og som At mulattene i Amerika vil elsk. Bladet har funnet ut at 
mener at menneskene er uli- stå på et hØyere kulturtrinn illustrasjonene er laget av 
ke og at de opptrer i arvelig- enn de nåværende amerika- Damsleth og så skriver det 
hets grupper som bør holdes nere tviler vi ikke på. Men vi hyklerisk: «Damsleth har sik.
fra hverandre, og som bør tviler på at de vil ha noen- kert sonet sin straff, så for
dyrke sin egenart. Dette livs- somhelst interesse av å dØ for såvidt er det ingen grunn til 
syn kalles «nazisme» og blir Europas demokrati. å trekke navnet hans frem i 
i dag forfulgt over hele jor- Derfor tror vi at russerne lyset 15 år efter krigen, hvis 
den av de herskende. med letthet vil innlemme res- det ikke hadde vært for et 

I den senere tid har disse to ten av Europa i Sovjetsam- annet forhold», nemlig kort 
livssyn fått politiske uttrykks- veldet. Men, og det er den sto- sagt dette at Damsleth frem
former som «Raseblanding» re forskjell, etter Mendels ar- deles tegner og ikke pusser 
og «Apartheid». velover skulle raseblandingen stØvler eller selger aviser. 

I Sør-Afrika er makthaver- her fØre - ikke til mulatter Særlig ilde er det naturligviS 
ne gått inn for Apartheid. I - men til prøysere! Prøyser- hva bladet understreker, at 
Amerika er de gått inn for ne er nemlig en blanding av «det er de samme «ariske» 
Raseblanding. germanere og slaver. ansiktstrekkene, de samme 

Det er en klar sak at hvis Et blikk inn i en ikke så gule hårlokkene som flagrer 
Apartheid-politikken skulle fjern fremtid viser oss da et i vinden, de samme rØdgule 
lykkes i Afrika, så ville denne humant og kristelig mulatt- fargene som Nasjonal Sam
bevegelsen få oppblussen og- Amerika, og et marxistisk og ling gjorde til sine». Ja, er 
så i Amerika. ukristelig prøyser-Europa. det ikke for galt! La oss få 

For så interessant er livet noen negre eller buskmenn 
"""""''''''''''''''\t\I'VV\I\.'''''~ at den logiske konsekvens av som kan -symbolisere ~orge 

at Apartheidpolitikken taper av idag! 
«Bak kulissene» i Afrika er at raseblandings- * 

politikken ogSå seirer i Ame- NOE FOR SKOLELÆRERNE 
(Forts. fra s. 4) rika, og det vil igjen fØre til' 

rettet _ synes De ikke det er at kommunistene erobrer Eu
Deres plikt å si noe her til kom- ropa. Den dagen den kristne 

kirke gikk inn for rasebland-
misjonen ?» 

DØdsstilhet. Alle ser på den 
hØye offiser som Robbe snakket 

ingspolitikken, felte den dØdS
dommen over den kristne kul
tur og utleverte Europa til 
kommunismen. 

Europas eneste redning er 

minister arbeider med forfalske- at kirken forlater rasebland
de tall eller ikke _ _ ingspolitikken og går i alli

anse med Europas quislinger 

til, han i hvis hånd avgjØrelsen 
er lagt på det uhyggelige spØrs
mål om den franske luftfarts-

og går inn for Apartheid
politikken. 

O. K. 

Da sier generalen med liden
skapsløs stemme: «Mine herrer, 
hvis jeg måtte svare på et spØrs
mål dere stiller meg, så vilde jeg 
måtte komme med tall i forhold 
til hvilke konunandant Robbes 1\IV\I\t"""""'~""'''''' 
katastrofale fremstilling vilde sPØr han endelig. «Vet De at 
virke optimistisk!» generalen gav meg rett? At vir-

Guy la Chambre,' luftfart&- keligheten er enda verre enn i 
ministeren er fullstendig til- min skildring - for generaler. 
intetgjort. Kommisjor.ens med- har jo større oversikt enn jeg! 
lemmer er tilmote som om de Herr Daladier, vi driver mot en 
alle sammen opplevet et forfer- forferdelig katastro!e! Deres 

Mens de norske lærere i 
stor utstrekning er beskjeft
iget med «det svineri» som 
Folk og Land presterer, er 
en i utlandet, nærmere be
stemt Tyskland opptatt med 
den undervisning norske læ
rere øyensynlig driver til 
fremme av fred og forståelse 
mellom folkene. Allgemeinen 
Deutschen Wochenzeitung 
<{Der Fort8chritt» skriver så
ledes 1. april iår: «I Trond
heim i Norge ble gymnasi
astene i de hØyere skoler 
spurt om hva de mente om 
de forskjellige folk. Svarene 
er et avskrekkende tegn på 
de tvilsomme metoder disse 
skolebarn blir informert på 
om andre folk. Det overvei
ende flertall av dem som ble 
spurt holdt nemlig: 

delig mareritt. luftfartsministers tall er falske! ~""'~~~ 
Noen fage senert får kom- Jeg har skrevet det til Dem og 

mandant og deputert Robbe en De har ikke gjort noe med det der kan gjøres - -» sier han 
tjenestlig skrivelse. Den inne- _ nå sier jeg det til Dem rett tilslutt. «Jeg vil sørge for at-» 
holder ingen beordring til Afri- opp i ansiktet! Men jeg vil ikke Robbe orker ikke å høre mere 
ka, men en innbydelse til å opp- høre - forstår De det herr Da- på denne hjelpeløse stammingen. 
søke ministerpresident Daladier. ladier! - jeg vil ikke hØre at det Han springer opp. «Herr Daladi
Han treffer ham i han arbeids- skal bli sagt 1:oe slikt som at er!» skriker han opphisset
værelse i krigsministeriet, og mine kamerater ikke vil kjempe «De har i år hatt ansvaret for 
han blir hos ham halvannen ti- mere ~ nei, de vil kjempe, de landsforsvaret - og den dag vil 
me. Han sier til den tause mann komIner til å kjempe _ men komme da det frenske folk kre
alt det han har på hjerte - han senere vil man komme til å se ver Dem til regnskapb> 
sier det uten hensyn til de følger på dem som de skyldige! Det I Nå springer 05_" Daladier opp. 
det kar. ha for ham, han taler kommer til å hete: «De flØY jo Han har fått et av ,sine berømte 
ikke, nei han vrenger ut sitt ikke, vi har ikke sett noen fly!» raserianfall og han brøler: «Og 
overfylte hjerte, han skriker til Herr ministerpresident, de kan De - og De - er De klar over 
~annen ~om si~ter der ubevege-\ ikke fly fordi det ikke finnes hva De gjør nå?! De driver meg 
hg bak SItt sknvebord sine kla- noen fly!:/> ut i en ministerkrise!» 
g~r og sine anklager. «Har De l Daladier sitter der ubevegelig (Neste gang: En ny soldat-
fatt protokollEtr. fra møtet?:» I som en sten. «Jeg skal se hva sang). 

amerikanerne for intelli- kallet til å verne grunnloven 
lige, engelskmennene for og de demokratiske rettig 
hjelpsomme, storstilte og heter. 
arbeidsomme, russerne for 
krigerske, brutale og makt
syke, tyskerne for enda 
verre enn russerne. 
Vi overlater kommentare-. 

ne til Oslo Lærer- og Lærer
innelag! 

* NY FORDØMMELSE AV 
NORSK RETTSVESEN 

Nå har ogSå Hambro i lik
het med Øverland oppdaget 
hva en gjorde HØyesterett -
eller overhodet norsk retts
vesen - til i 1945, da en 
satte lov og rett og ansten
dighet tilside for å få straffe
dØmt politiske motstandere. 
Den tidligere HØyrefØrer 
skriver i sitt blad «Akkurat» 
bl. a.: «Et av de meget be
kymringsfulle problemere vi 
står overfor idag i vår trang 
til å fØle at vi lever under 
betryggende forhold i et 

* ANSTENDIGE FOLK 
De selvgode nordmenn har 

sikkert noe å lære av et lite 
kommunestyre i Østerrike 
hvor det slett ikke er så en 
keIt å fØlge anstendighetens 
veier bestandig på grunn av 
et ubehagelig naboskap. I 
dette kommunestyre foreslo 
kommunistpartiet at en skuI 
de fj erne bildene på veggen 
a v tre borgermestere fra den 
nasj onalsosialistiske tid. ,Fler~ 

tallet i kommunestyret er 
klærte imidlertid at alle tids 
epoker, også feiltagelsenes. 
hØrt med til historien og ik
ke ganske enkelt kunde stry
kes ut. ForØvrig hadde de 
tre omhandlede borgermestre 
ikke foretatt seg noe som 
støtte an mot menneskelig
heten. 

hØyt sivilisert land, er den A N N~E L ISE P A RO W 
stadig synkende tillid til TANNINNSETNING 
Høyesterett». Hambro peker 
videre på betydningen av Trondheim 
igjen «å sikre Høyesterett en Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade-
mere uaVhengig stilling enn moen kirke - Voldsminde 
den kan ha som et ensidig 
regjeringsoppnevnt orgaa1i»\. 
Hambro burde i større grad 
enn de fleste vite at når en 
gir en viss mann lillefinger
en, så tar han hele hånden 
Så HØyre og de andre borg
erlige partier kommer nok 
til å bli presentert regningen 
for rettsforrederiet i 1945 
påny og påny. 

* BESKJEDEN HERREMANN 

TANNLBGE MAAMOEN 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 

--------------------------------------------Tannlege 
MARTIN IUBM)AAS 

Han:steensgt. 2 

Tlf. 44 7554 

Arkitekt 

HUSTAD 
Bærumsv. 5, ø. Ullern 
Telefon 55 61 29 - Oslo 

Den samme herr Hambro er 
ellers en beskj eden og tekke
lig herremann. I samme blad 
skriver han: «Når stortinget Oslo Stigefabrikk 

Inneh. ALF T. LUNDE, har kunnet akseptere hr 
HØnsvald som president og 
hans parlamentariske belær- Mosseveien 8, Oslo 
ing, er kravene stemt så langt Tlf. 6188 17, priv. 670779 

ned at den ærbødighet man 
har vært vant til å føle for Skyvestiger oljet m/ cadi-
Storinget er forsvunnet både merte beslag. Takstiger aV' 

i salen og utenfor salen». Vi jern, maJertrapper og heis
skal ikke bli uenig med Ham- bare loftøtrapper. 
bro om HØnsvalds kvalifika
sjoner, men når det spesielt 
gjelde dette med parlamen
tarisk belæring og ærbØdig
het for Stortinget, så tenker 
vi UVilkårlig på en annen 
stortingspresident, som i 1940 
grovelig tilsidesatte storting
ets vedtak om forhandlinger 
med tyskerne, som i årevis 
har levet hØyt på en forfal
sket fremstilling som kalles 
«Elverumsfullmakten» og 
som i 1945 slett ikke fØlte seg 

Daglig friske blomster 
Kranser til alle priser 

SYNNØVE LIE 
Blomsterforretning 

Frognerveien 30, Os l o 
Tlf. 442230 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspriser: 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50 pr. 
halvår. Sverige og Dan
mark: kr. 29,- pr. år, kr. 
14,50 pr. halvår. Utlandet 
forØvrig: kr. 33,- pr. år, kr. 
16,50 pr. halvår. I nøytralt 
omslag kr. 35,- pr. år, kr. 

17,50 pr. halvår. 
Løssalg 65 øre 
Annonsepris: 

32 Øre pr. millimeter 
over en spalte. 

Bruk postgironr. 16450. 

utgiver A/L Folk og Land 

Sambandstrykkeriet 
Oslo 
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