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"rigshistorisk supplement: 

syndebukkers Fra Hir~shima -pilotens NS-FOLK's 

KAPTEIN GAALAAS 

Det er det sanselØse skryt 
av enkelte priviligertes brag
der og fortielsen av politisk 
straffede NS - folks og 
av andre norsk og nasjonalt 
J.J:a,liUjW..n~rilw ... 
under kampene i :Norge fra 
9/4 til 10/6 1940 og den derav 
voldte urett - som har frem
kalt denne artikkelserie. Vi 
er taknemlig for yttel'ligere 
opplysninger i denne materie 
fra våre lesere. 

Den usaklige tendens hos 
de ansvarlige politikere had
de overhode i mange år før 
9/4 1940 gjort det norske for
svar diletantisk og uskikket 
til å lØse sin oppgave, som 
kun var den strengt mill
tær~ å verge landets grenser 
mot en nØytralitetskrenker! 

Efter en heseblesende agi
tasjon - usann og urettfer
dig - ble den statsunder
støttede og statskontrollerte 
Leidangen - Frivillig Norsk 
Forsvar avviklet som stats
institusjon 27/3 1936! Under 
ledelse ,aven offentlig opp
nevnt ne/Vnd og med assi
stanse av fremragende, tnili
tære instruktører sØkte Leid
angen sommer som vinter 
gj ennom praktiske øvelser å 
fylle det påtrengende behov 
for frivillig utdannelse av be. 
fal, spesialister og lagfØrere. 
Bare for den første oppset
ning av linjen manglet det 
over 1 000 stridende befal av 
sersj an t- og høyere grad. 
Fremst mot det makabre og 
forsvarsfiendtlige tiltak for å 
ødelegge det praktiske arbeid 
med å fylle hullene i Norges 
forsvarsb~redskap - stod at
ter den store kjemper i man-

og andre 

innsats i krigen i Norge hemmelige dagbok 
Fra ~iidtskogen 9-10 april 1940 

ge år i Stortinget, Gabriel I 
Moseid! Til forsvarsminister
ens «redegjØrelse» om Leid
angen sa Moseid bl. annet: 

«Det er en meget feilaktig 
'fremstiUing av de faktiske 
forhold den ærede forsvars
minister nu har gitt». 

Motarbeideisen av forsvars
viljen, av frivillige Øveiset", 
neglisjeringen av viktige tek
niske detaljer viste sine bitre 
frukter allerede i nattetime
ne og på den fØrste dag av 
det - sansynligvis med visse 
nordmenns vitende - av 
vestmaktenel .fremkalte tys
ke tiltak mot Norge. 

Det ml minnes om at ial-

sats under den rådende des
orientering er gjort av NS
folk og andre uglesette nord
menn. 

Natte;n til den 9. april dri
ver således lØytnant August 
Ronsak batterieksersis med 
den komplett uØvede betjen
ing av hovedbatteriet på 
Oscarsborg. Dessuten med
virker han til to fatale tref
fere i «Bllicher». 
Karsten Hagen 
som «ener» ved kanon 
nr. 2 på Kopås-batt~riet ved 
DrØbak det fØrste skudd i 
«iBllicher», med det neste 
skudd senket han «Brummer». 
Samme dag tvinger den selv
lærte mitraljØseskytter Alex. 
Andersson vekk et tysk fly på 
Kj eller som gj Ør seg klar til 
å angripe toget med Konge 

skutt ved Midtskogen om 
natten stopper kapteinene 
Mikal Gaalaas og Oliver MØY
stad flyattache Spillers selv-

Claude Eatherly ville reise til 
Nu rnbergprosessen 1945 

I «Deutsche Soldaten-Zei- 11949 oppsøkte han kjente le
tung» finner vi følgende mel-I ger efter at to advokater i 
ding fra Washington, under- 1946 hadde advart ham mot 
tegnet Fred. O. Bergman: bare å offentliggjØre en ene

Lagretten i Waoo, Texas har 
påny bevitnet at den ameri
kanske krigshelt og tidligere 
major Claude Eatherly led av 
en «schizofren reaksj on». Han 
kom for niende gang i syke
hus for der å la seg behandle 
av berømte psykiatere og psy
koterapeuter. Bad- og hvile
kurer skal «helbrede» Claude 
Eatherly og få ham til å glem
me at han engang fØrte atom
bomben til Hiroshima og at 
han kastet den slik at tilin
tetgjØrelsen var total og full
kommen. 

Eatherly har ikke bare vært 
på sykehus 9 ganger siden 
1950, men allerede i 1947 og 

organiserte raid for å ta kon
ge og regjering tilfange. 

Kaptein Spiller ble dØdelig 
såret og dØde på Hamar syke
hus den 10. april. De av ham 
på gatene i Oslo sammen
bragte ca. 100 tyske soldater 
returnerte fra Midtskogen, og 
treffer på veien en betydelig 
norsk styrke under komman
do a v oberst Meinich og dep 
nuværende sjef for Hæren. 
Den norske aVdeling overgir 
seg spontant til de relativt 

Forts. ride 6 I 

ste linje av sin dagbok. Til 
professor dr. Morrison sa pi
loten fra Hiroshima: «Jeg er 
skyldig i å ha utfØrt en ord
re! Jeg har rett til å anklage 
meg selv offentlig! Og som 
anklager har j eg rett til å ta 
med meg på anklagebenken 

(,.,. . .;de 2) 
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Sen terpartiet 
Rolvsøy 

Som medlem av partiet, 
tillater jeg meg å foreslå 
følgende 3 ord inntatt i 
valgprogrammet for 1961: 
Revisjon av rettsoppgjøret. 

Når jeg foreslår dette, så er 
det blandt annet av følgende 
grunner: Jeg tror ikke det 
er bra for et folk å leve på 
falskhet og lØgn. Sannheten 
er jo i korthet fØlgende: Ny
gaardsvold, Torp, Gerhard
sen og deres menn arbeidet 
intenst i 25 år fØr 1940 for å 
få ødelagt og nedlagt for
svaret. De nektet å mobili
sere i tide, tiltrods for at 
store organisasjoner, fremstå
ende menn og spesielt de 
høyeste militære sjefer ustan
.selig forlangte det. Mot sin 
egen offisielle proklamasj on 
av 3. sept. 1939, mot folkets 
Vilje og bak folkets rygg, 
gikk de hen og utleverte 
Norge og det norske folk til 
bruk for de alliertes krigfØr
ing, og rømte derefter fra 
landet. 

Det er da sådant vi i alle 
år har kalt for landssvik og 
landsforræderi! 

Hele krigen i Norge ble le
det fra London gj ennom den 
britiske sendemann i Oslo 
kaptein Dormer. Han hadde 
kortbølgesender på ambas
sadebygningen, hvilket er 
helt ulovlig etter diplomat
iske bestemmelser. Om kvel
den den 8. april sendte han 
sin militærattasje til admi
ralstabens kontor og fikk 
forhindret mine utlegning i 
Oslofjorden. 

«La tyskerne komme inn 
OSlofjorden» sa han. Da re
gjeringen reiste fra Oslo, 
fulgte kaptein Dormer med, 
og hadde da montert kort
bØlgesender på bilen. Konge 
og regj ering hadde ingen rett 
til å utlevere folk og land på 
den måten. Noen allianseav
tale fantes ikke. 

Jeg er helt overbevist om 
at det norske folk ville vært 
utenfor krigen slik vi hadde 
vært det i generasjoner, slik 
vi var det under fØrste ver" 
denskrig, slik Sverige var d~t 
under begge verdenskriger. 
FØr regjeringen rømte fra 
landet den 7. juni 1940 be
sluttet den kapitulaSjon. 
Kapitulasjonsavtalen ble un
dertegnet i Trondheim den 

10. juni 1940 av menn som 
hadde fullmakt til å gjøre 
det fra den norske regjering 
og fra den tyske. I § l står 
det: Samtlige norske strid;
krefter legger ned sine våpen 
og må ikke igjen gripe til 
våpen mot Tyskland eller 
dets allierte sålenge den nu 
pågående krig varer. 

Den 28. mars 1940 ble det 
i de alliertes øverste krigs
råd i London tatt den ende
Hge beslutning om at det 
forsvarslØse Norge skulle 
trekkes inn i krigen. For
slaget ble stilt av den fran
ske utenriksminister, som 
fØlte seg ille berØrt over alle 
de tyske diviSjoner som ble 
satt opp. Hovedsaken yar 
å få så mange tyske 
divisjoner som mulig in~ 

i Norge og bort fra Tysk:.. 
land fØr kampene på vest
fronten skulle begynne. Det 
ble besluttet å besette sta
vanger, Bergen, Trondheim 
og Narvik. Dagen blEl beslut
tet til 5. april, forandret til 
8. april. Den 2. april 1940 var 
sikre opplysninger om denne 
beslutning kommet til Ber
lin. Storadmiral Ræder holdt 
en lengre utredning for den 
tyske regj ering og fremholdt 
at hvis de allierte fØrst had
de besatt Norge ble den tys
ke marine sperret inne for 
resten av krigen. 

Det ble da besluttet :\ gå 
til motaksjon. Dagen ble satt 
til 9. april. 

Vi som senere meldte oss 
Inn i NlS gj orde det i første 
rekke for å redde det som 
kunne reddes. Det er så at vi 
imellom måtte gjøre ting som 
vi ikke hadde lyst på, men 
av to eller flere onder må en 
jo som bekjent velge det 
minste. Jeg tror bestemt at 
vi reddet store dele av det 
norske folk fra hungersnØd 
og undergang. 

Det styre Norge hadde i 
okkupasj onstiden var like 
lovlig som noe Storting eller 
herredstyre fØr krigen. Lov
lig i henhold til lover vedtatt 
av det norske Storting lenge 
før krigen; nemlig folkeret
tens lover, som automatisk 
trær i kraft ~ed krig eller 
okkupasj on. 

En tid etter at regjeringen 
var kommet til England· be
gynte den en intens agita-

Bjørneboe' i --
(Forts. fra s. li ."'l'!. li 1jsom \1ttalf.e. seg (~ttfu.holdet., 

I Med et interessant foredrag a~le dem som direkte eller in-Il, Den tidl~ere m',!l.1or og flyv 
SØ& vi komme. tilbake til . dIrekte lot 100000 mennesker 14:apteinT. W: fØrte' til proto

drepe, en by knuse til ruiner konS: «mt avsnitt i 1'it.atherlY$< 
For' fullstappet Studenter-·. og pulverisere,. skjØnt det ik- dfl:ltbok har særlig prerftetseg 

samfUlirl holdt forfatteren i ke fant:s noen forklaring, im. l, i meg. De~ lØd: Da. alle 
.l ens BJørneboe Sl;)m, våre nØdvendIghet en~ forsvars- ur ble til støv og det ikKe ble 
lesere brant an~et vil huske grunn til at så. skjedde!» Det en skygge igjen W!T menneske
fra boken' «Under en hå.rdere . lyI--<kedes dr. Mortison under ne i HirOShima, renket det 
himmel» si;$t lØrdag et; inte- ?ppbydelse .av .heles~ ~urtd- mØrke" forheng a'V en stor· 
ressant foredrag med ædres- Iske skarpsm~ilghet a hmdre skyld~· over min samvittig-' 
se til noen og hver. Fore- Eatherly i å, of:fenWggjøre het. AH~eru; på flyturen til
draget hadde fått tiMen sitt «8lnklagesk.,-ift mot de an- bake, be1i. jeg mine leber til-' 
«Svikeren» og det ble lagt frem svarlige». Han arg?menterte! blods. Noe .•• i mitt indre stiv
interessante synspunkter om med at,. det bare. vllde skade net til st(}'tl,. Da jeg far fØrste 
avvikerne, opprøreme,«svi-' de levende og, statien og også' gang så m:~g i speilet igjen, 
kerne» som brøt ut fra flok- hans. egen. samvittighet" som syntes jeg ru se Satans ansikt. 
ken og flertallet og gikk den han lkke_ kunde rense på. den Jeg tror sfu:dig at j eg bare 
vei samvittighet.en bØd dem. måte. husker dert fØrste setning, 
.ForE1draget hØste~ stor app- * men når jejg; har uttalt den, 
laus, noe en kanskje også: i I 1945 slo det ned~, som en så sprudler resten automatisk 
kan ta som en sympatier- l'bombe i den amerikanske frem. Det Eætherly skrev har 

klæring til BjØrneboe, som i rhær, da venneravmajoy Ba- opprørt og grepet meg dypt~. 
disse dage er under forfølg- tt~erlY meldte at piloten fra Dette sa en tidligere Crew-· 
ning for å ha angrepet poli_lI1rOShimarustet s€lgtil å rei- kamerat. 
tiet og vår gamle uvenn kri- se. til NUrnberg. Harv. vilde Sinnssyk? L Eatherlys nær
minalsjefen.sØrge for sensasjonen under meste omgiveJiser heter det: .. 

Vi synes foredraget. byr på prosessen mot. ~ovedkrigsfor- Han ble st~mplet. som sinns
så mange interessante syns- rbryterne. Han vIlde skaffe seg syk. At han: led under en 
punkter og at dagspr€(Ssenadgang og oppfordre, Qe fire spaltet perSOllillghet, er ikke 
har gitt et så dårlig referat :hovedanklagere til å dØmme noe rart, i betraktning av 
av det, at vi skal komme ut- ham. også. I den hensikt for- selvbebreidelsene, den sjeleli
rørlig tilbake til det i de fattet Claude Eatherly: et an- ge belastning og skyldkom
kommende numre. klageskrift på 125 sider og plekset. Det stemmer også at 

reiste i dette også selvanklage den robuste tidligere flyfØrer 
. I'«for utførelse aven forbry.t- ofte r~st~ som~ en vanvittig. 

sJon over radio og: forledet I e,Tslt ordre og tusentalhg ~a stIrret han ,hatefullt, på. 
mange av sine landsmeIm til mord». Ved. at de foresatte og sme medmennesker og kniste 
å bryte straffelovens, folke~ !Etterretningstjenesten fikk skrekkinnjagende slik at alle 
rettens og kaPituIasjOnsav_l'beSkjed i tide; kunde Eather- vek bort fra ham: «Hi, hi, 

t.a.le .. ns. pa.ragrafer .. utE ..... n ... den. _lyS .... Nurn.bel'Wt .. 'ksjon .forh~nd- naturligvis er.jeg forrY .. kt! De
ne agItaSjon hadde· vi. neppe res. PIloten fra HIroshIma re har beonfte.t meg til å, 
fiat· . noen Oritrlf'ahger 'Og' D:liIltte unde.l'kaste seg mnge Qf4lB'~".q.omQ.~F;U~~&J'Jl-4 .. 
Sachsenhausenfanger. forhØr. Dengang lot han seg dere er normale! Og jeg -er 

Da krigen og OkkupaSjonen ennu skremme~. da. det ble be- gal, for jeg gjprde det, ikke: 
var slutt og regjeringen Ny- tydet ham at hvis han sa et sant!?» 
gårdsvold og dejres 'menn. eneste ord, vilde man la ham Ofte tok Eatherlyet stykke 
kom hjem, lot de henrette erklære sinnssyk og anbringe kritt og :malte forvirrede 
en lang rekke av sine polit- ham i en anstalt. S'elvankla- tegn på en tavle. «Resten av 
iske motstandere, lot 30 til geskriftet ble beslaglagt. Hiroshima», skrev han under 
40000 innsette i konsentra- Claude Eatherly fikk forbud det. Ukevis lukket haTh seg 
sjonsleir i mange år, tok mot å lage nye opptegnelser inne for å arbeide på, en 
stemmeretten fra omkring om atombombeinnsatsen i Hi- «liste». De. personer som er 
100 000 og gikk så til valg. rosohima og Nagasaki. opptegnet ur vil dat; entlU 
Det er da ikk~ denne frem- Men det finnEls en hemme- finnes en rett som skal «dØm
gangsmåte vi her i Norge Hg dagbok av piloten fra Hi- me». Noen sier at det er me
mener med demokrati! Hv.iS roshima. Han leste ofte opp to de i EJatherlys galskap. An~ 
valget i 1945 og senere var av den for venner i årene 1948 dre kaller ham en beklagel
blitt fremmet på lovlig og til 1950. Han oppfordret sin sesverdig schizofren sinnssyk 
demokratisk måte, hadde bror til å være seg behjelpelig eller psykopat, «som blir syk 
valget fått et ganske annet med å få offentliggjort dag- av det han ikke engang har 
utfall. boken og skaffe tilbake selv- sett». Eatherly har brØlt til 

Hvis det lykkes å få Revi. anklageskriftet fra 1945. folk på gaten at han vil inn-
sjon av rettsoppgjøret inn på James Eastherly vilde imid- kalle «den store krigsrett>, 
programmet, vil partiet fil lertid ikke vite noe av det. og han skrek: «Men kanskje 
minst 100000 nye i'ltemmer «Det skader Amerika», sa han. vil jeg da ikke finne noen 
som det ellers ikke får. Men «Du kan ikke endre noe. Det uhildet dommer! De har 
hvis det ikke lykkes, da tror som er skjedd er skjedd. Av vært med på det alle sam· 
jeg ikke senterpartiet har hensyn til dit eget vel og og- men!» 
noe særlig mere for seg enn så andres, må jeg råde deg til Hver gang piloten fra Hiros
bondfUlartiet. aldri å la noen offentlig inn- hima hold~ på å bli glemt, 

Tilslutt vil jeg bemerke at stans få hØre noe om dine opp- foretar han seg noe. Blir han 

Årsmøte i A/L Folk og LaDd 
holdes på kontoret i Kierschows gt. 5, Oslo lØrdag !5. 
februar fk. kl. 12. 

jeg var med og startet te;gnelser». Myndighetene har arrestert og forhØrt, så sier 
. bondepartiet i 1921 og var i mellomtiden ni ganger lett han: cJeg erkjenner meg 
partiets formann her i byg: efter Eatherlys dagbok, men skyldig! Hva vil dere mere? 
dal mesteparten av mellom- de fant ikke gjemmestedet./SjekkfortalSkning, innbrudd, 
krigstiden til sept. 1940. Så forhØrte de hans venner, (Forts. s. 3). 

, 

Andelshavere innkalles til å møte personlig eller 
med skriftlig fullmakt til en annen andelshaver. 
Til behandling foreligge r bl. a. regnskapet for 1960 
og valg. OLAF HOLM, 

styrets formann. 

axzOOLAllD LØRDAG 11. FE!BRUAR 196.11 

Sendes samtlige senterpar-
. tiets bygdes tyrer i Østfold, 
Senterpartiets stortingsgrup
pe m. f. med anmodning om 
å gå' inn for dette. 

O.Omberg, 
Okkupasjonstidens ordfØrer 

( Rolvsøy. 

Willy Brandts bok 
<Forbrytere og andre tyskere» vil en abonnent gjerne 
ha fatt!. Norsk, svensk eller tysk utgave. 

Ekspedisjonen anviser. 
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Æres:den som 
æres bør STORTINGETS STORTALER 

Et 

GDC MEl.SIQM, &U!f~ 
ALEX»DEl LANG E 

rimelig krav 
lUens som kjent alle NS-folks hjerter og nyrer ble 

gransket og veiet og naturligvis funnet for lette i 1945 og 
utover, så er det noen i dette land hvis mørkets gjerninger 
ikke må trekkes frem i lyset, og det er de mange som dels 
på eget initiativ og dels efter ordre, begikk mord og sabo
tasjehandlinger med tap av menneskeliv. Vi er de første 
til å ville tilkjenne også disse folk de åpenbart formildende 
omstendigheter som forholdene og de opprørte fØlelser til
sier. Fordømmelsen bØr i første rekke ramme de politisk 
ansvarlige som lekte med Norges skjebne, som spilte under 
dekke med England og som også harunddratt seg å stå til 
ansvar for sine gjerninger; Men, ingen er tjent med at 
ikke alle kort kommer på bordet. 

I en helsides annonse i de 
ledende Osloaviser skryter 
Moralsk Opprustning (alias 
Oxfordbevegelsen) av de vel
signelser som har fulgt i be
vegelsens spor rundt om
kring i verden, bl. a. i Kon
go, hvor «dEl kongolesiske 
ledere» spesialinnkalte en 
l\1;RA-styrke. To utsendinger 
fra denne styrke appellerte 
to ganger daglig i kringkas
tingen til de innfØdte i pro
gramposten«Et svar til 
krisen». 

Vi sY'n~ begivenhetene selv 
har gitt det beste svar både 
på krisen og på MRA's inn
sats. For er det ikke frem
del,es slik at på fruktene 
skal treet kjennes? 

GODE NYDEMOKRATER. 

La oss overlate til de israelske terrorister og agitatorer De politiske partier, som på 
folkets vegne har tilranet seg 

dette å skrike om hevn og mere blod, nye straffer og ny makten i dette land, nekter seg 
hetsing. Slikt kan ikke føre til annet enn det som vondt er, såvisst intet. Nå er det det mek-
og skal en tro Bibelens ord så vil det til syvende og sist tigste av dem alle, selveste Ar

vende seg mot dem som fremkaller stormen. Det er i denne beiderpartiet, som setter rekord 
forbindelse forferdende å se hvor blindt og tilsynelatende! i uanstendighet. I en kunngjØr-
." ing om at Handal går av som 

skJebnebestemt og søvngJengeraktig det jØdiske folk fort- forsvarsminister, angis grunnen 
satt går på denne vei langs avgrunnen. å være at han «skal .søke>' stil-

Det vi tenker på når vi sier at alle kort må komme på lingen somfylkesmaim i Opp

bordet, er at ikke minst hensynet til de omkomnes minne land. SlkjØnt stillingen ikke er 
og efterladte tilsier at det blir foretatt ~n virkelig politi- avertert ledig ennu, tror vi nok 

eventuelle an.søkere >bestemmer 
undersØkelse av alle disse sørgelige hendelser under okku- seg for å spare portoen til en 
pasjonen med påfølgende rettergang mot de skyldige. På. søknad, Lor er det tenkelfg at 
den annen side er vi av den oppfatning at domfeideisen den snilde og folkelige Gerhard-

> cc~(tj!J;;~. 4~~,M:$:.f~rlØ;P.IlØf v:~r«; ~ymbol~~.(U~.ef~rtøIJ~ SflIl ·vil ~~fe.,sill- statSrå~ aa.n~; 
av benådning. Om ikke for annet, så fordi vi en gang må dal så sterkt at? han ville ut-
bl ' f d" d dis. t" llevne noen annen. l er 1ge me . se mg. 

Hittil har taktikken som kjent vært hysj, hysj! Det var 

Foran meg Ugger «Forhand
liJnger i Stortinget nri. 352. Det 
er i denne trykksak Sverre 
LØbergs aksjon mot Forbun
det for Sosial Oppreisning er 
referert. LØbergs grunngitte 
spØrsmål til justisministeren 
lØd: <Er JustiSdepartementet 
oppmerksom på de skriverier 
som i den siste tid har ver
sert 1 pressen omkring F'or-
bundet for Sosial Oppreis
ning, og har Justisdeparte
mentet foretatt seg noe i 
sakens anledning~. 

Som bekjent overlot Justis
departementet til bonde Haf
skjold det som skulle foretas 
i sakens anledning. Og med 
det resultat at Oslo Byrett 
ga Morgenposten og hr. LØ
berg )svar ifj or hØst. LØve 
LØberg ble skinnfell. 

Det e.r dog visse ting a v 
interesse blant det hr. LØ
berg nevner, som en begrun
nelse for interpellasjonen, 
og for å hisse Justisdeparte
mentet på Forbundet for So
sial Oppreisning og Folk og 
Land. 

Jeg ska sitere: «Men de 
som gjennom de siste årene 
nøy~ har fUlgt med i det som 
etter hvert har vært skrevet, 
og sagt, og som kj enner 
mentaliteten.hos dem som 
har tilkjempet seg ledelsen i 
forbundet og bladet -' og 
bruker den _ har forstått 
at fØr eller senete måtte sØ
kelyset bli rettet mot virk-

somheten som helhet. Ikke 
så m~et kanskje av hensyn 
til de noe eldre i landet som 
har hatt anledning til å fØl
ge utviklingen siden krigen, 
men der gror opp unge men
nesker som på grunn av den 
hardkokte propaganda 
som for eksempel ved Alex
ander Langes foredrag 1 
Trondheim nylig - kan la 
seg forlede til å trekke den 
Slutning at der er grunn til 
tvil om det nasj onale grunn
lag for landets - Kongens og 
Stortingets og Regj eringens 
- holdning i -1940 og senere. 
Det vil bety meget i mange 
familier om ungdommen 
skulle bli offer for en direk
te historieforfuskning». Sitat 
slutt-

:V~d4eler hr. LØbergs be
kymring, da vi forstår at ik
ke bare ungdommen har 
faut som offer for historie
forfalskningen, men Øyen
synlig hr. LØberg selv. Vi er 
derfor gla for å vite at han 
hØrer til dem, «som gj ennom 
de senere årene nøye har 
fulgt med i det som etter 
hvert har vært skrevet og 
sagt (i «Folk og Land»). Vi 
må da bare håpe på, at LØ
berg og hans kolleger pl\ 
Stortinget vil fortsette sine 
studier av avisen. Der kaJa 
nok være meget å lære ennu 
om historieforfalskning og 
rettssvik., iDer er store om
råder på dette felt som er 
tilb~keliggende. 

Hvorfor foreslår ikke hr. 
LØberg at der reises sak mot «krigsnødvendig» å foreta )mordene og ugjerningene, til- Modstandsbevegelse foretog 

tross for at det hverken var krig eller nØdvendig. Selv mot - prØves i Rettens Lys, og 
Hiroshima-piloten - dem han mener forfalsker 

kommunistene, som handlet på egen hånd og ofte direkte det har man jo bidtil fra (Forts. fra s. 2) 

i strid med andre motstandsgruppers ønsker, blir det ikke Motstandsbevegelsens Side tyven, alt hva dere vill Hva 
gått til aksjon med samme tåpelige begrunnelse. modsat sig:.. Og bladet fort- betyr det 1 forhold til min 

dåd i Hiroshima? l» Claude 
Det er forØvrig ingen undskyldning for å begå mord setter: «Et Retsopgør nu - Eatherly vil stadig påny j 

at en påstår at det er krig. Iallfall har ingen norsk myn- 15-17 Aar efter vil være fengsel. <Når jeg ser gitteret, 
dighet og ingen norsk avis påstått det når det gjaldt tys- smertelig, og vi forstaar ik- så vet jeg at det er her jeg 
kerne. Da krever en rettergang og offentlige undersøkelser. ke, hvad man vil opnaa der- hører till, Han regner ethvert 
Hvorfor skal så de norske mordere gå fri? Hvorfor skal ikke ved. Men tvinges det igennem 
ansvaret fordeles på dem som gav ordrene og dem som ut- i en Sag, maa formentlig 
førte dem. Og er dette ærefulle patriotiske bandlinger, flere fØlge efter~. 

hvorfor skal så ikke æren og berømmelsen åpent og offent- Vi kunde kanskje antyde 
lig tilfalle både de som satt bak og trakk i trådene og de overfor det danske regjer
stakkarer som ble sendt ut på de blodige marker? ingsl~.Iad, at det man vil opp-

opphold i fengslet som et «av
drag på sin store skyld». Han 
overtrer med hensikt loven 
for gjennom nye dommer og 
nye fengselsopphold «å skaf
fe seg litt lettelse og for å 
komme bort fra alle de ting 
som minner ham om atom

Dette kravet om anstendige undersøkelser l forbindelse nå, blant annet er frisk luft massemordet,. 
med mord- og .voldshandlinger kommer en naturligvis ikke i lumre saker, å gi de myr- <Min fortid vil komme over 
forbi selvom en sier hysj, bysj! aldri så meget. Det dukker dede den oppreisning de så dere>, truer Eatherly ofte. 
stadig frem. Verdens Gang, selveste heimefrontorganet, ofte har krav på, og å brin
trakk selv dette forhold frem i forbindelse med den arre- ge teorien i overensstem
sterte skapsprenger, som i sin tid badde begått et slikt meIse med praksis. For når 
ustraffet patriotmord. bele pressen enstemmig kre-

Og i Danmark, hvor forholdene artet seg på samme vis, ver at tyske soldater til og 
har kravet om slike undersøkelser aktualisert seg i for- med nå i 1961 og ofte for 2. 

Den hemmelige dagbok har 
han senket ned et eller an
net sted 1 en vanntett kiste, 
som inneholder mange «bevis 
mot de skyldige:.. Deriblant 
er det også 3 000 brever fra 
Japan, fra mennesker som 

bindelse med offisersaffæren, hvor en navngitt offiser ble gang skal stå til ansvar for hater denne Eatherly. Noen 
vil med lyst kvele ham med 

beskyldt for å ha vill~t likvidere sine kolleger ipatriotis- sine bandlinger under kri- sine egneatomforbrente og 
mens hellige navn. gen, så må da i all anstendig- forkrøblede hender. Hvor er 

Men all denne blesten, delvis i rettslige former, bar hets navn norske eller dan~ denne kiste forankret? I Mis.
også ført til at til og med regjeringsbladet «Skive Folke- ske sabotører . iallfall . en I SissipP. i.,. en elv eller havet? 
blad» nå krever lys kastet over a 11 e disse gamle mord og gang stå til ansvar for· det Ettersøkningen har hittIl 
redselsgjeminger.Bladet skriver kort og godt at <skal den- de gjorde i noe som fOlke-I vært forgjeveø. Vil verden 

noensinne få vite hva det 
ne Sag .røres .frem til den bitre Ende, som det nu synes, retten iallf~ll ikke anerkjen-st{lr 1, da,gboken til dØdspi-
saa bØr alle Likvideringer - ogsaa dem, den aktive ner som krIg. loten fra Hiroshima? 

historien? Er han redd for 
at det skal gå som med Mor
genposten? Der lever jo en
nu noen som kan krysseksa
mineres i forbindelse med 9. 
april. Det ser ut som disse 
klokelig velger å tie til ber 
skyldningene, hvor ærekreril
kende disse enn måtte fore
komme for hr. LØberg. 

N ei, tingene ligger ikke! 
slik til rette, at Norges hi
storie kan luftes i en dom
stol. Da faller Dovre l Prisen 
som man må betale, nemlig 
å tie er billig. De kan føle 
Dem forviS6et om;" hr. LØ
berg, at den historieforfalsk
ruing, som blant annet De 
har slått Dem til ridder på. 
netppe er av holdbar natur" 
De hørte vel hva professor 
Frede Castberg mente om 
det aller mest storartede, 
<Elverumsfullmakten~? Kort
huset synker sammen og be
graver etterhvert alle dem, 
som har spunnet silke på å 
skrive $ historie som skul
le bortforklare Norges største 
skam og skjendsel. Og for l\ 
redde noen stakkars parti
politikeres levebrød. 

H. Franklin Knudsen 
Kaupang. 

• 
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BAK KULISSENE: OLA FURUSETH: 

Frankrikes sammenbrudd 

Uventet ankomst 

"Sannheten" 
om l1akekorset 

ovlarrasket ~ I inn. De må presse seg godt sam-
mannskapene: men Ifor at alle skal komme med, 

Ch hill H l,'" flor utenom minåstrene og offise-urc , a llLax, • 
rene er det ogsa med flere folk 

Beaverbrook, Il1on- fra Scotland Yard, som har an-

Filmen av dette navn er for tiden på vandring 
rundt i Norges land. Her er Ola Furuseths reak
sjon p:', den: 

side? De hadde in- svaret f,or beskyttelsen av her-
gen ane~ om at 

de skulde komme 
hit! AUe kommer i 

heftig bevegelse -

offiserene får på 

ren:e. 
«Kjør til prefekturet !» roper 

kaptein Ferrand til de to franske 
sjåfører. De hever hånden til 
tegn på at de har forstått, og 
de høYe Vlogner fra syndflodens 

seg bandolærene t.id skum!per ivei. 
og griper efter lu- tR.eåseili til Tours, som ,ellers 
ene, så iler de over bare tar noen minutter, blir til en 
flyplassen hvoc ren lidelse _ for i den del av 

gruppen a.v eng
elskmenn allerede 
kommer mot dem. 

r-rCjeKluret z :i ours hvor møtet mellom den 
franske regjering og den britiske delegasjon med 
Churchill i spissen fant sted. 

Hilsning, presen
tasjon, OPJl1'"ør te 
spørsmål fra eng

elskmennene: 
«Men venter da 
i~ et mennesk.e 

18. juni 1940. F[yveplassen ved o,SS her?! Man kunde da ha. sendt 
Parcay, som ligger i nærheten av en eller annen hit Ifor il. ta imot 
den Ifranskie by Tours, er tom. I /JSS!» 
denne middagstime er soldatene Man trekker på siruldrene, be
som skaloovokte den, på samme klager _ de har ikke hØrt ~ 
måte som mekanikerne og flyver- om de høYe herrers ankOIIl$t. 
ne opptatt med å spise middag. Reynaud har riktignok bedt 
En meka.niker som sitter ved vin- Churc:hill om å k.omm.e hit, men 
duet i kantinen ser opp mot him- har i fovvirringen ikke tenkt på 
len - den er grå, skyene trekker noe mere. Chiurclilll raset" av 
lavt og det regner: nok en grunn utålmodighet _ dmlIDe·gang er 
til å oppholde seg innendørs. Så han til lOg med uten sigar. «Skaff 
ser han fly - det er to og de oss i det mindste et par bUer! ~i 
blir ledsaget av Seks andre. Hans må hurtigst mulig tål Tours!" 
første tanke: «For Guds skyld, 
tyskerne kommer!» Men så gjen
kjenner hans øvede blikk flyene 
som Hurricanes. «Engelskmenn!» 
roper han og peker ut. Så blir 
det tydelig at disse engelBk:e fly 

vil lande på flyplassen her: de 
kretser søkende ov.er den store 
flate, de senker seg i glideflukt, 
og nå ruller maskinene over 
marken. 

Mekanikerne i deres blå over
alIs går nå likevel ut i regll1et, 
men de slentrer hare langsomt 
bort til f:lyene. DØrene har åpnet 
seg og det har steget ut noen si
vile og noen militære herrer. De 
står litt hjelpelØse der - de ser 
seg om, som om de egentlig ven
tet å bli nmttatt. Det ser og'Slå 
ut som om de ikke rikt"g vet om 
de er kommet til rette sted. R?g-
net faller uavbrutt. 

Nå har mekanikerne nådd 
gruppen og en av offiserene sier 
til dem på framsk: «Si til ~om
mandanten på flyplassen at den 
britiske premierminister Chur
chill, utenri~minister Halifax og 
luftfartsminister Beaverbrook er 
kommet sammen med general 
rI1onside!» 

Hvor skal en få fatt i en bil 
fra?! De er alle på, farten. Man 
måtte telefonere - da koIIllIle'r 
en løytnant til å tenke på noe: 
bakerst i garasjen står det jo et 
par v.o~er, urgamle kasser, som 
ingen mere vil bruke - - - t 

De haler frem disse gamle VfOg

ner, som ser ut som gammel
dagse bryllupstriUer fra landet, 
som tilfeldigvis er blitt motori
sert. Det blir hurtig fylt på ben-
mn, og så stiger engelskmennene 

byen som ligger nord for Loire 
møtes fire veier som fØrer orver 
Loire på broer, og på alle dis~ 
veier beveger det seg en endeløs 
strøm av flyktninger, som bilene 
med engelskmenn nå må inn
pa.sse seg i. Nå kan Churchill og 
Halifax med egne øyne se hvilken 
navnløs elendighet deres krig har 
bragt over mennes~ne! I denne 
spøkelseskolonne kjører elegante 
perSonbiler som h.e.r madrasser 
sta.blet på taket og ellers er fylt 
med lru!ferter, pakker og husge
råd. De er parisere på flukt. Det 
er imidlertid også boIl,devogner, 
lastet med mennesker, husgeråd 
og smådyr. UopphØrlig går dette 
tog, i utallige tusener er de opp
skremte mennesJrer underveis, og 

hvor engelslcnennenes sjåfører 
med ville rykk forsøker å bane 
seg hurtigere vei, skriker flykt
ningene forbannelser og skjells
ord efter dem. Hva vilde de ha 
gjort hvis de hadde visst at i 
de latterlige gammeldagse bilene 
satt de menn som var skyld i 
denne krig? ! Det er forståeilig! 
som en av de franske sjåfører 
senere fortalte, at både Churohill 
og Halifax trykket seg lengst mu
lig bakover i bilen for i~ å bli 
gjenkjent - -

Nå for tiden går det en 
film, sansynligvis på alle ki
noer verden over, som heter 
4.Sannheten om hakekorset). 

Vi ser masse hakekorsfaner 
og flagg på filmen, men vi 
får ikke vite noe om haktt
korset, sannsynligvis fordi 
filmprodusentene selv ikke 
vet det mins~ om dette ur· 
gamle symbol. 

Det har sikkert vært en 
billig film å fremstille, idet 
nesten alt er tyvlånt fra ar
kiver, så det er billeder fra 
virkeligheten vi ser. 

Vi får se billeder fra krigs
utbruddet i 1914, da de over
statlige makter dirigerte alle 
til krig mot keisernes Tysk. 
land. Det het seg at det ikke 
var tyskerne de ville ødeleg
ge, men det var keiseren, 
Wilhelm den 2. som ved kri
gens første oppmarsj befant 
seg på ferietur, (i Sogn), som 
var den som måtte ødeleg-

Engelskmennene har steget ut 
og beveger seg mot det høye git
ter, hvis port er blitt berømt for
di den stammer fra koret i et 
gammeLt ahbedi En offiser for
søker å åpne den - men for
gjeves. Den er lukket. Påny står 
engelskmennene der hjelpeløse i 
regnet. Nå forsøker en annen of- I 
fiser sin lykke ved en liten Slide
port, og sannelig - den lar seg 
åpne. De trer inn på gårdsplas-

ges. 
I den 2. verdenskrigen var 

det heller ikke tyskerne de 
allierte fra hele verden ville 

det heftige regnvær har de ingen 
lyst til å betrakte bystene av de 
romernke keisere som er stillet 
opp her på søyler av rØd mar
mor. Det interesserer dem helier 
ikke at bygningen opprinnelig iVar 
et slott som tilhØrte Richelieu -
Churchill vil bare hurtigst mulig 
snakke med den franske regje-

Ødelegge, men Hitler og na
Sjonalismen. 
Verdensm~trene i hykleri. 

vil de ikke fortelle at det var 
den voksende tyske makt og 
velstand de var avindsyke 
på. Tyskerne var flinke, litt 
fer flinke, kanskje også litt 
brautende i medgang, det 
kunde ikke verdens herre
folk la seg by. [)erfor ble Eu
ropas sentrum forvandlet fra 
å være et bosted for flid og 
livsglede til å bli noe i likhet 
med en ghetto hvor sult, dØd 
og elendighet herjet. 

FØrst i 1918, siden i 1945. 
Første gang lovet den så

rede og gassforgiftede frivi~_

lige soldat, Adolf Hitler seg 
selv å ofre alt for Tysklands 
gjenreisning. Og han holdt 
sitt IØfte~ han avskaffet de 
syv millioner arbeidsløse, 
han gjenga hele det tyske 
folk troen på seg selv og 
fremtiden. 

I fUmen får vi ikke se no. 
en av de goder Hitler skaffet 
tyskel1le. Yl får se (>RPm,ar· 
sjer,' vi hØrer Hitler og hans 
menn taler, med skrikende 
stemmer, som vi som hØrte 
dem i live vet ikke er deres, 
men av produsentene er 
gjort ubehagelige. 

Vi ser billeder fra Warza
vas ghetto, av ulykkelige. 
menn. kvinner og barn som 
sulter og ikke ser noen utvei. 
Men vi ser ikke noe av den 
elendighet som rammet mil
lioner tyskere i 1918 og 1945. 
da noen hundre tusen kvin
ner, barn og gamle sultet 
ihjel grunnet at blokaden 
fortsatte et år efter at kri
gen var sluttet. Vi hØrer el
ler se,r ikke noe til at halv
parten av Tyskland ble pris-

Forts. side 6 

Da b:ir det endelig litt fart i 
gruppen av mekaniJQere, som hit
til har gitt seg ,så gOd, tid. Noen 
skyver flyene inn i de beskytten
de ha,ngarer, andre løper over til 
offisersmessen. Herrene er like 

Lord Halifax 
delegasjon som 

ring, hvis ministerpresident Rey

hørte til den naud igår i høyeste nØd telefon
oppsøkte de;n isk hadde bedt ham om å korr-:

franske regjering i Tours og 
hvorunder de dramatiske scener 
som her berettes utspilte seg. 

me og som nå ikke syntes å bry 
seg noe om den ventede gjest. 

HammarskiOld- besØkte for noen tid siden SØT-Afrikasambandet 
og Deutsche Wochen-Zeitung bringer i den anledning dette bilde 

og følgende tekst: 

4 FOLK OG LAND (Forts. s. 7) 

«Hvorledes iallverden er De kommet på den ide å ville besk1!tte 

der. hvite rase? 
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OkkupaøjoBshi.toriea bak kuli.sene: HANS E.GE.DE. NISSE.N: 

Nasjonal Samling 
og arbeiderne 

Vo;:t-linjen 
Man kunde av og til ønske 

at Per Vogt var leser av 
FARMAND. Men han er bare 
medarbeider, som forresten 
nå og da hopper paradis i 
Verdens Gang i kjellereta.
sjen. 

Av SIEGFRIED 

Nasjonal Samlings program var partiets ledetråd g Ad" o Su; un er ok-
kupasjonen - - _ 

m. I sterkt anstrengt. En måtte 
Jeg nevnte i forrige artik- fare varsomt med ordene 

KeI et stort såkalt opplær- men jeg tør nok si at den: 
ingsmØte som ble holdt for slags tale med dobbelt bunn 
:partiets tillitsmenn i stor- som de store patrioter efter 
Oslo tidlig på året 1944. Mø- senere forklaringer benyttet 
tet ble holdt på Colosseum, seg av, behØvet vi dog ikke 
.som var fylt til siste plass. å fare med., Vi forsøkte å stå 
Det var Også. adsklllige rap- opp for det vi' mante var rett 
]>Ortører fra okku\pasjons- og for norske interesser, for
:makten tilstede, blant annet di vi nA. engang var de ene
.e:;t , ~ekke.SD-~gl~., Når Jeg ste som kunne gjøre det like
.selvholdt et langt og' om- overfor den tyske 'okkUpa.-

"fattende foredrag på dette sjonsmakt. 
:møte nettopp om eNasjonal Vi mente også det var nØd
Samling og arbeiderne:., så vendig å Øve et så sterkt 

-var det som representant for press som mulig på tyskerne 
LO-Iedelsen. 1 disse spØrsmål ved å gjøre 

Det var naturligvis en noe våre krav til et virkelig om
:kinkig affære å komme inn fattende partikrav, Og derfor 
:på slike brannfarlige proble~ var dette møte av så stor be
mer i ~t foredrag som haddfl tydning. Enda større betyd
et visst offisielt preg _ en rung fikk det fordi deltag
visste jo sjelden hvorledes erne så enstemmig og de-
den tyske okkupasjonsmakt n:onstrativt gav tilkjenne 

'her i N!orge vilde reagere. sm enighet. 
Dertil kom at forholdet mel~ iDet lar seg naturligvis ik~ 
lom partiet og Okkupasjons- kegjøre her å gjengi fore
makten på denne tid var ~raget, som!. varte adskillig 

over en time, men enkelte 
utplukk vil gi et inntrykk av 
a t det var temmelig åpen 
tale som ble fØrt både når 
d,et gjaldt sosialpolitikken 
og når det gjaldt den tyske 
politikk i de okkuperte land. 

* 
Innledningsvis ble det i 

foredraget nevnt at hvis en 
så nøkternt på norsk sosial
politikk, så så nok alle sam
men at det var langt frem 
at det var overveldende me: 
get som var galt og alt an~ 
net enn nasj onalsosialistisk. 
Det er både vår rett og vår 
plikt å kjempe for å rette på 
det vi ser er galt ut fra vår 
nasjonalsosialistiske grunn~ 
oppfatning, men det er også 
vår plikt å huske på at vi 
bare er et lite ledd i dep. 
store sammenheng. 

Under e,n av Vogts siste 
pennefeider, nemlig i Ver-

Klippe - Klippe -
man kanskje si at det over~ dens Gang 2/11 1960 kom 
hode er hensiktsløst å snak- man rent uvilkårlig som kon
ke om nasjonalsosialistisk trast til å tenke på hva for 
sosialpolitikk. Men så enkelt eksempel overlege dr. Johan belt gå til angrep på Tysk
er det ikke. Det nytter lite å Scharffenberg og professor lands østersjøkyst. Her må 
bekjempe bolSjevismen ved Skeie med dyp innsikt og man erindre at kong Haakon 
fronten, hvis man samtidig saklig grundighet har utre~ vn i 1907 som presumptivt 
på grunn aven stivbent so- det og fastslått som histor- kyndig/ i engelsk utenriks
sialpolitikk åpner bakdØren isk og folkerettSlig sannhet. politikk, uttalte til den 
for den samme bolsj evisme. Her møter man ikke myter, s1je:n'ske utenriksminister 
Kampen mot bolsjevismen og legender, her er ingen in- Giinther at England i tilfelle 
fØres jo nemlig ikke bare på teresscbetonet erindrings- krig sannsynligvis vnde be
slagmarken, men i hvert forsky;vning. Nei, her møter sette syd-norske havner. 
eneste menneskehjerte. Der- man sannheten sine qua non. Dette var da utregnet den 
for er også hvert ejrieste men~ Og man spØr seg selv hvor- plan som den engelske led
neskehjerte en slagmark for for al1 denne dikteriske fri- else satte iverk i april 1940, 
oSl:1, og disse slagmarker er het, hvorfor så megen cselen- og som tyskerne stoppet ved 
kanskje mere betydningsfuI- tifie fiction> omkring ting å komme engelskmennene 
le enn mange har øynene som allerede er dagklare? noen timer i forkjøpet. 
åpne for idag. For når undtas at regjerings- Men det var en offentlig 

Foredraget kom så inn på protokollene for 1940-45 sy- hemmelighet at i tilfelle av 
hvorledes krigen slukte og1 nes å være brent og at det en engelsk okkupasjon av 

forbrukte verdie" at den fremdeles er en del mystikk havner i Syd-Norge, skulle 
derfor også tæret på det vi omkring Nansen og hans det norske nøYtIrall!itetsvem 
kaller for levestandarden. fetter baron Fritz Wedels bare gjøreSkllm:Umou;ta~ 
Det var det intet å gjøre mange opphold 1 London fra.slik som det fremgår av 
ved, men spørsmålet var januar 1905 for A. forberede Stratforceplanen, som er 
hvorledes byrdene skal for- unionsoppløsningen medeft.i fremlagt 1 IV., tyske hvitbok 
deles både' innen det samlede relsk hjelp før stortiJlget 7. om felttoget 1 1940. 
europeiske rom og på de for- juni i en bisetning avsatte Det har altså fra 1905 
skjellige grupper innen de unionskongen, så vet vi idag foreligget en eller annen 
enkelte' folk. Skal alle fA. sin praktisk talt alt som er nØd- hemmelig avtale, et Iyd-o 
levestandard skåret ned, el- vendig å vite, se!vom general rike-punkt blant andre, så 
ler skal man efter god gam- Ruge ønslte!r å gå i graven faktum blir at vi fra' å være 
m~ kapitalistisk målestokk uten å tone rent flagg. 1 union med vårt broderfolk 
bare tenke på den gruppe Fridtjof Nansen, Bom også giret over til å bli en engelsk 
mennesker som kalles arbei- underhandlet fra 1905 til dominion. Foruten oven
dende? 1907 med den engelske re- nevnte bevis er det nyttig å 

Det ble så pekt på at det gjering på Norges vegne om huske at den norske handels 
~marbeidende Europa som en nøytral1tetstraktat med flåte ble utlevert til England 
kjempet under Tysklands stormaktenes garanti, arbei- allerede 11. november 1939, 
ledels~ for å redde Kontin~ det forgjeves mep. denne sak. men ikke mindre viktig er 
entet fra undergang, er satt Det hele munnet ut i en pla- det faktum som overlege 
sammen av en rekk~ ulike tonisk integritetserkIæring, Scharffenberg peker på i 
faktorer, fordi den sosiale som endelig kom istand i MORGENBLADET 13/1 1948: 
utvikling var kommet hØyst ,slutten av 1907. Denne er- MalmutfØrslen over Narvik 
forskjellig i de forskjellige klæ~ng var ikke verd det til Tyskland under fØrste og 
land. Når alle disse lØsrevne papI~ den var skrevet på.. Sa~ annen verdenskrig var ikke 
stumper av land med hver ken var den at England vilde i strid med folkeretten eller 
sin lCiVestandard, hvert sitt holde åpen adgang til i til- nØytraliteten. Men allerede 
sosiale nivå, hver sine mang~ felle krig med Tyskland å etter krigsutbruddet 3. sept. 
ler og hver sine muligheter ?esette s~d-norsk havner for 11939 begynte de (engelsk-

Forta .•. , a korke SIstnevnte land inne mennene) å Øve press på 
____________ og via Øresund og store- (Forts. B. 7) 

Under slike forhold som f 
MI1V1S'J.'l!:R LIPPPESTAD 'verdenskrigen har Skapt k De ,', ,an tte element av kriminalitet er påvei til å bli en glObal affære 
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KRIGSHISTORISK SUPPLEMENT - - «Sa.,hatt.» III 

(Forts. fra. 8. 1) 

fåtallige tyske soldater. Man 
kan nu gjøre seg det tanke
eksperiment: Hvis den norske 
avdeling, som overga seg uten 
motstand, hadde vært fØrt av 
befal som var eller ble med
lemmer av NS - hva hadde 
da blitt vedkommendes 
skjebne? 

I (Fort,. /ra l. 4) 

Da d.ette var gjort fikk vi Kaptoia Spiller ordret som- sjef for stYrken, gitt de rØde horder fra Asia. 
smørbrød og kaffe, samt en I som ble delt i to grupper med til plyndring og voldtekt. Vi 
matpakke hver. Så. holdt ramm.. kaptein Oliver MØystad og får ikke vite at drepte barn. 
oberst Ruge en tale hvori han FØrste buss stopper like kaptein Barlind som tropp- ble frambudt og solgt på. 
gjord.e oss kjent med at Kon- foran oss på 10-15 meters sjefer. Hele styrken ved Midt- svartebørsen som kalvekjØtt. 
gen og Regjeringen og en del hold. En ung offiser i tysk skogen bestod av ca. 50 be- Det nevnes heller ikke at 
av Stortinget var 1 Leiret og uniform sprang ut på veien; fal og 15 m~ige. Bevebnin- med et delt og okkupert 
at tyskerne var på vei fra så på bilsperrtngen vår og gen var Krag-JØrgensen rifle. Tyskland har Europa ingen 
Oslo over Hamar til Elverum, ropte: ~esuten hadde vi to mitral- sjangse mot Sovjet-Asia. Det 
og at d~t for oss gjaldt å «Hier ist gesperrt)! Så rop- Jøser. . . nevnes heller ikke at d~ 

Alexander Lange. hindre dem i å komme frem te han en ordre inn i bus- Vi kJØrte i buss frem tll vestallierte avslo Himmlers 
dit. De skulde stoppes på sene og så smallt de fØrste Midtskogen, hvoro jeg ga ~y- tilbud om fred i vest og fel
Midtskogen. Et rekruttkom- skuddene fra Botheims og stad ordre om a ta stilling les front mot øst. Kaptein Møy.tad. be

retning om hendelsene pani av Garden var allerede NØrstebøs lag ved låvebroen med sin tropp ved gården Ser de som profiterte på 
sendt ut mot Midtskogen, og og offiseren seg sammen. vestr~ Midtskogen,(Lysgaard) krigen spØkelser og hakekors 

Den 8. april 1940 om lå plasert på. forskjellige Men da ble det liv! Tyskerne som llgger like ved veien, og i drØmme? Har de bruk for 
morgenen var krigsryktene sA punkter på veien fra Leiret - skrek: «Mord! Mord!:., og åp- ~v~r d.et ~ar god anledning avledning fra sine nye. 
sterke at jeg ring~e opp til Midtskogen, de fleste ved net momentant en voldsom til lldVlrkmng mot veien for- skumle hensikter? 
regimentskontoret og spurte Midtskogen gård. automatild, samt skjøt en de' an sperringen .. Ba. rlind fikk «La dem skrike» skrev Alf 
om vi skulde mobdlisere. Fen- .., dr ått 11 d i Oberst Ruge sluttet sin lysbomber som opplyste hele or e om. . a s l l~g me s n Larsen i «Farmand» ifjor. 
rik Holter, som svarte i tele- tale med fØlgende ord: Lysgaard. TyskernElj i buss nr. t~opp ved jernbanelmjen ~om Jeg mener det må være 
fonen, sa undvikende: «Nei - '«Jeg ønsker dere en glad 1 som vi beSkjØt, lØp ut av gar ca. 100 m. syd for velen. grenser for hva vi lar oss by 
jo - muligens». På mitt direk- natt>! bussen på den motsatte si- Ild skulde åpnes såsna~t tys- av påvirkningsmonopoler. 
te )spØrsmål om jeg skulde Vi gikk så straks opp i de den og besvarte ilden kraftig, kerne stoppet ved sperrm~en. Selv om filmen er godt. 
møte svarte han: ventende busser og var 20. mens to mann lØp som opp- Jeg tok selv plass ~ed Midt- oppbygget, og det er mulig 

- «Tja, nei du behØver Ik- min. sene{l:e på Midtskogen. klaring mot Midtskogen gård skogen østre, hvor Jeg hadde Hitler bygget sitt syn på 
ke møte»! Vår kompanisJ'ef Gaalaas ori- (Efter hva senere er OPPlyst: et mitraljøseilag. D~ tyskerne menneskene efter påvirkning' 

Jeg festet meg dengang ik- kom (ved Y: 2 tiden) ble enterte oss sammen med kap- blandt annet av budeien på .' o 2' fra Lanz-Liebenfels«Ostara» ke ved det undvikende sva- Id t ft droln Ty tein Rognes og plaserte trop~ Midtskogen gård, lØp de' ned l en apne e er or ,,\,," s- så er den ensidig ute efter-
ret, mepsa at jo, jeg kominer kerne kom seg raskt ut av 

Pene. Kaptein Barlinds tropp til grinden hvor Gardens ene . . å fordØmme dem som verget straks. Så tok jeg. på meg . ble e be te en h ftlg 
uniform og reiste ned på re- ved jernbanestoppestedet mitraljØse lå. (De)Il hadde l n " gyn . e seg mot den jØdiske komm:u:-
gimentskontoret og meldte Midtskog . .T~g fikk fØlgende visstnok fått -ladehemning skytning og sendte stadlg op~ nisme og utplyndring. 
meg for regimentsJ'efe:n ordre som Jeg husker ord- fordi oljen var frosset). De små lysbomber. iDe forsøkte a Vel var det brutalt å be~~ 

, . t t k Id te 'kk å omgå MØystads tropp ved å h dl i' oberst Hiorth og bataljOns. rett: «Kaptem MØystad med. o ;Ys e so a r gl SOPP " o an e. en m nontet slik som 
· - .' . I sin tropp tar stilling på Lys- alleen langs med Gardens gå mn l skogen pa nordsiden jødene ble i de a t skerne 

sJe~en, maJor SandVik. Ved i gaard (ca 200 m foran stilling og over gårdsplassen av veien, men de.tte ble hin-besatte områder, :ne~ JØde
reglme~tskont?ret forelå, som If vest for' Midtsk~genstillin- og inn i fjØset hvor de hjalp dret ved at MØystads folk ne har vært utsatt for lig-. 
d~ sa, ~gen t~ng. Jeg: kunde g' en)' Såsnart 'ho an s'kJ'Ønner' gaOrde' ns folk m'ed å redde be- trakk seg fra. gården og inn-
bare relSe hjem igjen og I' .' -.' .... .' . er" skogen Det var åt ne nende mange ganger fØr i 

'-. atd .. et. er tyske.rn.e som ko.m- s .. et.n.mg .. en ut. av d.et brennen- ov. l ... ' -.' .. v s. historien. S'talin vilde arre~ komme tilbake ,dagen efter. . : , . . . ..' -. " '0 " •••• tilknæs og således trangt og 
Hvilket jeg også gjorde ,1det mer, skal h~Il_~pneUd Og, p% de fjØs. Sag*.k ~e tIlba~e ,-. . stere:alle jøder, men de SOm 
. .. '. .'" d~n 'rilMeJ1 t.ingfr-tyskemeu't'samm~ "O'eitilbtIsS.en- Uall_vaIl$keJ,ig å beVege seg.: Efter: teUet . har:, sikk.ert· ·k.omme1#-Jeg meldte meg på regiments- .' . '. .' . en' stunds forløp ble lOven på 
kontoret tirsdag 9 .. april ved av bilene; Nfiir de er _kommet tastet). , Midtskoge' n' østre ,sa kutt . seg over til USA og er der 

. .: .'. _ '. .' .' ut av kjøretøyene skal .hanFra dEfu bakre buss lØp de . ' I med på å forberede den nes-9-tlden.·- . '. .: .... _ . ': . '.' .... - . .' ......-.. . brann, og, ,\Tl måtte derfor 
_ Her var forelØbig intet å. trekke seg tilbake over slet;.; tyske soldater tvers overjor- .' .. ' . ··tekrig og den hvite rases; 
· '. '.' '. ten tU_ M;.dtskogengård og det mot gjerdet ved skog- !ortre~ke fra g~rden,over et endelige undergang. 

gjøre, ingen soldater· og fore- ...' ". . - .' . -' ..' .. . . åpent ·Jorde. og lnn i skogen . . . forene seg' med dem som 'er kanten og vadet gJennom '..... . . Har generalmajor Cherep lØblg få befalingsmenn. Vl·· . .... '.' . . ._. . '. o Tyskerne fortsatte inn i' '. 
fordrevtiden med å hilse på der. St1l1mgen på Lysgaard sneen for å omga oss. Jeg sa k t kk f Spiridovich urett når han 
de offiserene som møtte opp skal altså ikke holdes».' dette, men så samtidig at det s ogenet s.y e, men ?r- sier at alle kriger og revolu. 

o Jeg gjentok denne ordre og lag som jeg hadde postert for sØkte ikke a forsere sperrm- sjoner i de siste to h~ndre 
efterhvert ~g med å se pa efter Gaalaas's be' kreftelse av I å oppfange en slik omg"'ende gen på veien. Ved %3 tiden å ti' d ? bilene som l løpet av dagen . . <Ai var skytnl'ngen sl' tt . r er sa t gang av Jø er. 

. . at den var riktig oppfattet bevegelse haddE) forlatt sin . u og Vl Hakekorsets historie taper' 
kom med Konge og RegJ~- gJ'entok jeg den hØyt for mi~ post og sluttet seg til de andre hØrte motordur som tydet på sP.g i fortidens mØrke. Ingen 
ing. Intet hendte før om . . . t t skerne kjØrte tilb k '1 

kvelden 9. april da jeg ble tropp og spurte om alle had- ved lå~ebroen. Nu anså Jeg a o:pgave var å stop;~' vet vel med sikkerhet hvor ... 
praiet aven bil' med noen. de forstått. Hertil svarte alt t~den m~e til å trekke. oss ker e dnet ble . rt Vei YS-r' fra det kommer, men det er· 

. befal ja! Jeg marsjerte så opp tilbake, ldet også Barlmds n og gJO. va et faktum at det finnes over·, 
offlserer, som spurte om jeg . . ' herunder så heldige at alle 
vilde være med å stoppe tysk- til Lysgaard og fordelte mine maskingevær skjØt mot Lys- alt på j orden. Det finnes på 

. lag' Botheim og NørstebØ på gaard (Efter en del vider- kom fra det med livet, kun «'Snoldelevstenen», og er så-
erne som var I!å vel mot Elva.: hve'r sl'de av laovebroe' n. Eggen verdig heter fant Wystad 2 mann ble såret (en i brystet It rum. Jeg hoppet straks opp l .!'" og en i armen) ledes også et eldgamme 
bilen, og vi kjØrte til Ter- ved skogkanten på. vestsiden tllbak~. ~ Gaalaas). Møystad . nordisk symbol. Det ble kan-
ningmoen. Her fikk vi ut- av låven med ordre om å opp- slutter sllk: Antiklimaks skje opptatt som merke av-
levert et gevær uten bajo- fange de tyskere som event,!:. Fra der vi stod, så vi nunasjonalsosiaa'istene, for<U 
nett og 20 patroner. Vi ble ellt vilde krin.ggå oss. ~g- at brannen stilnet. Vi hørte Kaptein og gårdbruker 011- det er tegnet for raseforny-. 
så bedt om å møte opp i øst- føre.rne åpner lId på eget mi- tyskernes busser rygge, kjøre ver MØystad ble nOE1Il dage else. 
re Messe for å få instruksjon. tiatlV, såsnart de forstår at tilbake og at ble stille ...... senere ,arrestert fordi han fØr Ras~blandingen var langt 
Her var oberst Ruge, majo~ det er tyskerne so~ kommer. 9. april hadde vært medlem kommet i Tyskland, d~ var 
HeIset, kaptein Rognes og no- 4. lag reserve. på Mldtskoge~. Kaptein M. Gaalaas' av NS. Sammen med 17 andre på vei til å bli et bastard~ 
en flere fra Skyteskoien. De Derefter va; Jeg nede på vel- beretning likeså hederlige og fØrsteklas- folk, slik som jØdene skal, 
frivillige var håndreknings- en og så. pa at kaptein Rog- ses nordmenn, ble han under være det. 
mannskaper fra Skyteskoien nes sperret veien mellom Lys- Det befal som var sam- uverdige forhold transportert De siste har nå byttet for-
og det viste seg da avdelin~ gaard og Midtskogen med let i messen på Terningmoen til Rena-Tynset. Her ble han 
gen var O'pp' satt at mange l.k- biler. Q"~7t k l l f d...J dr 17 tilsI tt l tegn, det var deres hensikt. var..-,y es o ens e ever og ra og '" an eus up- at tyskerne for de kommen. 
ke hadde lært å lade, sikte Det kom nu noen diplomat- I.R. 5, supplert med endel av pet lØS efter inngripen av dt: år skulle bære jØdefol. 
og avfyre et gevær. Major biler - franske og engelske, SQt~kolens håndreknings- oberstløytnant Gaustad. kets tragiske skjebne. 
HeIset utpekte kaptein M. samt noen norske notabili- mannskaper (ikke-stridende) Det er interessant å notere 
Gaalaas som sjef for detkoItt- teter som vi hjalp frem så og noen skytterlagsmedlem- seg at arrestasjonene ifØlge de I 1939 var Danzig det stå-
pani som ble satt opp, m~d godt vi kunde. Alle de sivile mer, og skulle lØse oppgaven, opplysninger politiet senere ende spørsmål, i dag er det. 
kaptein MØystad som sjef fot var sterkt opps.kaket og spur- som var å stoppe tyskerne gav, skjedde efter anordning Berlin. Okkupert, delt mel-
1. tropp og kaptein Kristian te hvor langt det var til ved Midtskogen. Daværende eller ialfall .tilskynnelse. av lom .AlSia., Vest-Europa og 
Barlind som sjef for 2. tropp. -Sverige., .. Men så nærmet major. Heiset, som var nest- regimentsjefetn oberst Hiorth, Amerika. 
Jeg delte min tropp 14; lag: to store bUsset seg med lys- komm. ved Skyteskoien, fore- som selv.l li~et med MØY- Amerikas grenser går ved 
1. lag fenrik Eggen (Steine kastere på. De kjØrte' lang- tok inndelingenavstyrken og stad hadde vært NS-medlem Rhinen, sa .. Roosevelt i 1-936. 
Vik), 2: lag:kapMinBotheim somt, og mellom: buSsene så fdrdelingen tU.'MidtskOgen og ~:og også lagfØ:rer i_Elverum I dag går Asias grenser 
(Lesje). 3. la.g: fenIikk NØr~ jeg en privatbil. Jeg fØlte at Sagstua, Til Midtskogen-ble lag., ,En får altså være glad fOI:bi; Berlin, og Roosevelt 

. stebø, 4;lag:feI1rik'~ -? nu kdmde. > - .., tatt ut det vesentlige avbefa- for at han ikke arresterte har nok ikke liten andel i 

• LØRDAG 11. FEBRUAR 1961' 
let og endel _ håndreknings-I seg s~v. det. Han var en. flink strå. 
mannskaper, og jeg ble be- A. L. mann for sine herrer, de-
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Bak knli.~~.n~: .VOlrt_-,llDieJl'. 
(Forts. fra a. 4). er ikke her nå!», sva'rer 'den ver- . .'. ,c', .. - .. 

-
Det gamle slott ligger der for- dige mann bebreidende. (Fort«. trø. lUN 5) 110m brØdrefolket på halvØya ne, men politikere, og blant 

ladt som om det skulle være et Churchill :miSter tå1miOdigheten, Norge for, å få tvunget og den eneste sikkerhet dem hyppig forbrytertyper. 
eventyrslott. Fra plassen lyder en <<Damned hell!» banner han, og malmbåtene til å gå uten- Norge hadde, nemlig å stå 'Ber ikke Vogt-linjens tals
dump larm av den menneske- Lord Halifax, den fromme mann for norsktertitorialfarvann, sammen med Sverige, gikk menn hvorhen det hele bar~ 
mengde som er ,samlet der. En- som ikke tåler å høre banning, så de kunne bli oppbrakt el- fløyten. ker i vei efter at de sammet;l 
gelskmennene står fremdeles råd- rykker til. «Hvor er da Reynaud?» ler senket. Fra januar 1940 Sannelig har Vogt-linjen med sine combattanter Chur
løse på gårdsplassen i regnværet Men den gamle oppsynsmann I ble det britiske utenriksde- vært en kostbar linje for oss chill, Roosevelt, Alger Hiss, 

Plutselig hører en underordnet lar seg ikke bringe ut av fat- partements krav at Norge alle. Man må rent minnes Qhambe,rs, Gulosten, Osvald 
embetsmann at det banker hef- ning. «Herr minis:terpresidenten skulle legge ut miner for a kjerringa mot strømmen og og lysfornekteren; Berggrav 
tig utenfor. Han arbeider har middag nå!» svarer han tål- tvinge malmbåtene ut hva Andre Bjerke sier om så grundig har ladt Europa 
fremdeles i middagspausen på modig - disse elendige utlendin- internaSjonalt farvann så henne,: To fingrer dannet få et bad av den amerikan
kontJoret fordi han ikke hadde l ger vet naturligvis ikke at man i truende at utenriksminister klippende en saks, så drev ske Morgenthau og «uncon
lyst til å gå ut i regnet. Han ser Frankrike ifølge en hellig lov ved Koht tilslutt fant å måtte hun opp mot strømmen som ditional surrender» og tutti 
ut og oppdager en engelsk offi- middagtider går til dejeuner ~ gi etter. en laks, og over fossen lå hun quanti? 
ser som banker som en gal på og slik vil dert være selv på dom- Saken er nevnt i Under- samme aften i suveren pro- Det er bare ett som er 
en dør, som embetsmannen vet medag. søkeiseskommisjonens inn- test mot tyngdekraften. Så- visst, og det er at enden for 

. il(}{e har vært åpnet de siste tyve «Er det da ikke et menneske stilling bilag 7, side 172, vidt jeg husker brukte Win- Europas rest blir å spise sup-
år. Han går ut for å meddele den her?» spØr offiseren som opptrer note 2. ston Churchill også to fing- pe med pinner på kineservis. 
fremmede herre dette. som tolk. Så langt dr. Scharffenberg. rer som V-tegn! Hvilket vi vil anbefale Vogt-

Engelskmannen er helt ute av «Herr minister Mandel er her», Det er til evidens klart at Vogt-linjen, som kronisk linjens målsmenn allere,de 
seg over endelig å oppdage et svarer hvitBkjeggen. «Herr mi- Elngland ikke betraktet hindrer vårt folk fra å oppgi nå å Øve seg i. 
levende menneske. «Hvor er den nister Mandel er her, dag og Norge somi en nØytral stat, troen på alle disse myter, le- Mens jeg beskjeftiger meg 
franske regjering?» svør han nattJ» , og så åpner han en dør: men som et lydrike, som gender og sagn som har fØrt med Per Vogt og hans dØds
opprørt. I Churchill, Halifax, Lord Be- man etter forgodtbefinnen- oss ut på vidotta politisk, linje i norsk utenrikspolitikk, 

Den lille embetsmann hører til- aNerbrook og general lronside de kunne råde over. De hem- Økonomisk og ikke minst som har kostet Norge frihet, 
talen på fransk, men med engelsk I trer inn og ser innenriksminister melige avtaler fra 1905 psykisk, burde legge seg al- selvstendighet og integritet, 
aksent, ser på skikkelsen i den I Georges Mandel sitte der bak et gjaldt fremdeles og norsk vorlig på sinne Lord Chatams for ikke å snakke om nøy
fremmede uniform ovenfra og stort skrivebord. Han tar akku- nØytralitet var bare en mu- ord i parlamentet: <Er vi tralitet, så ser jeg av Verdens 
nedad og sier så glad: «De er rat en bit av et smØrbrød - for sjon, en synkverving. D~nne ærlige bare en time, så er vi Gang 6. januar at en nær 
den fØrste engelskmann jeg ser!» som den eneste franske minister innbildning om norsk nøy- fortapt i all evighet!~ slektning av Per Vogt, nem
Skriveren har nemlig i hele sitt l er han istand til å spise og ar- tralitet ga folket en falsk ~n liker ikke Bernard Hg Benjamin Vogt, er ute og 
liv ikke vært utenfor Tours. beide samtidig. Han springer opp. trygghet, - de innvidde var Shaw og Lord Morley her til gråter over at hØyrepartiet i 

«Hv'or er den franske regjer- «GudskjelOV at De er kommet, nok aven annen mening, lands. Men det er ikke av Norge mangler førere. Han 
in ? 'ff h Ch hill ' h H selv om de forvekslet sl'n J'am klo' g .. » spØr o iseren rasende, og err urc·.» roper an.« er veien å huske på hva Lorden rer og ager sa VI synes 
nå ser embetsmannen at det ute er alt kaos!» himmelblå pasifismes luft- sa i 1914: Innenfor det rent synd på ham og hØyre-
i regnet står en hel gruppe ~ «Ja, det ser slik ut!», svarer kasteller med en infantil tro britiske kabinetts fire veg- partiet, som efter Benjamins 
sannelig, der er jo Churchill _ Churchill og trekker av seg den på britiske lØfter fra 1905, ger er de største forbrytelser (smertens sØnns) mening er 
han kjenner ham igjen fra bilde- dyvåte kappen. og Koht lystret som Scharf- og dårskaper begått! Og Pal- så uhyre svakt nettop fordi 
ne! _ og den lange mann der, Prefekten, som har overladt fenberg påpeker «His merston sa: Vi har skiften- det mangler dugende ledere, 
d t . d . s·tt k to til M d 1 b' Master's Voice». På samme h ilk t l ka e ma a. VISSt være Halifax ~ l on rane, or l an- de venner, men evige, inte- v· e man ve n være 
«Vi skal til ministerpresident nen etasje i huset, og kbmmer lydrikeplan lå likeledes resser! hjertens enig i. Det er be-
Reynaud», sier offiseren for- nå ned for å ta imot de engelske statsmyndighetenes tillatelse Både Vogt og vi som har tagende, ja gripende å lese 
tvilet. gjester. En tjenestepike har gitt for engelske og franske vært ofre for Vogtlinjens demokratens hyldest til fØ-

«Da er De kommet galt av- ham beskjed om ankomsten. Han offiserer til å inspirere hav- opportunisthske og uviselige rerprinsippet, som Per Vogt 
sted!» svarer embetsmannen, «det er av middels størrelse, tykkfal- ner i Syd-Norge med tanke utenrikspolitikk kan finne raser imot i VG. Vi lar Ben
er på den andre siden!» Og han len, et klokt hode med et spisst på å fØlge Stratforceplanens meget godt i FARMANDS jamin Vogt få ordet: En fen
hjelper dem på vei: han åpne'r skjegg, noe i likhet med den av- opplegg. England lar seg ikke gamle årganger. F. eks. i nr. gende politikk er i stor ut
en dØr under en stor balkong og dØde politiker Ploincare. Han var binde av hensyn til små na- 39 1950 side 19: _ Vi må strekning et spØrsmål om 
viser de å dØ D t tidligere rektor ved et gm .... n"'''l·um sJ'oner sa Churchill. k t m s en ny r:« e er ... ~~ venne oss til å forstå at det mar an e personligheter. Eu 
prefektens rum!» Så trekker han i Paris og gjorde sin politiske Norges kjenslernessige inn- dreier seg om et element av politisk leder (fører?) skal ha 
seg tilbake. Efter lSin egen opp- karriere under Blums folkefront- stilling til England minner forbryterskhet som har holdt evhen til å ramme så det 
fatning har han nå gjort det regjering. Alv den grunn kaller mest om konen og koneplag- sitt inntog i verdenshistorien svir, til å bli hatet så bølgene 
han bØr . mange ham for «Blumchen». eren. Da konen i retten blir o l d . . over_en bred front. Lordene gar over an og strand. Han 

Engelskmennene står i en tem- Mens Churchill straks har kastet spurt om hun forlanger hus- Chatam og Morley blant an- må til tider kunne. våge å ta 
melig mØrk korridor og treffer på seg ut i en politisk samtale med bonden dØmt, svarte hun dre briter, har stillet diagno- de mest upopulære stand
en oppsynsmann. «Vi må tale Mandel, spør prefekten de brit- henfØrt: Kjære dommer, sen for Englands vedkom- punkter. Den som ikke har 
med herr Reynaud!»: sier offl- iske herrer 10m de har noen øn- mannen min kan være så mende. evnen til å bli virkelig hatet 
seren. - «Men, mine herrer, han skeI'. Det kommer straks frem at snild, bare han ikke drikker, ;Belgia, USA, Cuba, Algeriet av sine politiske motstandere 

de alle er sultne. «Det blir ikke De må ikke sette ham i og Kongo gir aktuelle bidrag - det er ingen ubetydelig ev-
lett å få fatt i noe», bemerker 

som tjener penger på kriger prefekten, for strømmen av be
og revolusjoner. midlede flyktninger og dertil den 

De erklærte krigen for å store inkrvartering fra Paris har 
hjelpe Polen. Fikk polak- fortært alt, men hvis noen kan 
kene noen hjelp? skaffe noe, så er det hans gene-

Verden har ikke fått noe ralsekretær, vet prefekten. Han 
nytt Versaillesdiktat, men er fullblods franskmann selvrom 
det kommer nok. Like stiv- han bærer det tySke navn FeId. 
hent og dumt som det for- Den nyttIge mann blir hentet og 
rige og like fullt av årsaker han bringer engelskmenIiene til 
til nye kriger og elendighet «nærmeste hus», som er Grand 

Så viselige er de overs tat- Hote!. Den franske statssekretær 
lige makte,r, at de tar de i utenriksdepartementet herr 
mest ergj errige, :dumme og Baudoin, slutter seg til dem. 
ansvarslØse til folkenes topp- (Neste gang: Hva nå, herr 
gurer. Men de har ikke mer Churchill?) 
li si enn en utstillingSdukke 
i et motemagaSin. 

Så males det hakekors av 
lakeier for monopolistene. Ber'" l-ura .... ebyrA 
bet lages film for å sverte Y" ~ 114 

hakekorsets makt. ALT I J' O R 5 I KRI N G 
Tro om de, har oppnådd 

.t;;in hensikt? 

Ola Furuseth. 

fengs~! Sa konen, som sto til understrekning av det ne som skal til - vil heller 
bandasjert etter rovdyrets faktum at dette element av aldri bli beundret og elsket 
behandling. kriminalitet er underveis til av sine tilhengere. - En po-

Dette er Vogt-linjen i å bli en global affære. Det er Htisk leder må føles av vel
.norsk utenrikspolitikk, i vel ikke til å komme unda germassen som en levende og 
norsk opiniondannelse helt den kjente( russisk-amerika!- kontinuerlig kraftkilde, og 
fra det ulykkens år 1905, da ner, sosiologen professor So- hans nærmeste medarbeiderre 
jernteppet ble trukket mel- rokin (Harward) når han er- må også ha evnen til å kom~ 

IfI.tDrtsar l' 2 

m. "41. 

klærer i ><The Crisis of Our me på folkemunne. 
Age»: Den vesterlandske kul- Såvidt Benjamin Vogt. Enn 
tur har opphØrt å være en ikke Goebbels eller Rosen
selektiv organisme. Isteclen- bE:1rg kunde i sine skjØnne da
for er den blitt en kulturell ger ved Aranjuez svinge seg 
sØppeldynge, hvor alt blir hØyere opp i retorikkens 
kastet uten hemning. Den æther enn Vogt gjør her. Det 
har mistet sitt eget fysiog- blir jo rent Ibsen i Peer Gynt 
nomi, tapt sin sjel og sin ev- opp igjen: Peer, Du lyver! 
ne til å skjelne sin sans for Ikke underlig at han i en 
kvalitet. annen forbindelse i samme 

1\ Jf Jf • L I ti E P J\ • OWOg Sorokin fortsetter, idet kronikk kaller hØyre et prin
han erklærer seg prinsipielt slpielt statsbærende parti. 
E1nig med FARMAND nr. 39 <Ringen sluttet» heter visst 12 hi 'Ill sa. 'fnIIIl"I_ 1950: Det er ikke lenger en roman av Knut Hamsun. 

EItlIIIt' ....... l • - Y. La4e- statsmenn som styrer rike- Hans Egede Nissen! 
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NS og arbeiderne 
(,ørta. frt!. .ule 5) 

skulle arbeides sammen til 
et hele, så er det klart at 
det ikke kunne skje uten riv
ninger, uten at vi alle sam
men fikk fØle sammensmelt~ 
ningsprosessen hardt på vår 
egen rygg. Det var heller 
ikke til å undgå at det i før
ste 'omgang ble noe skj e
matiSk over det hele og at 
det ble begått både feil Og 

dumheter som vi idag lider 
under. 

Jeg pe:kteså på at Tyskland 
hadde rett til å kreve at og
så vi deler byrdene med det 
Øvrige Europa, og at det og
så hadde makt til å tvinge 
oss til det fordi vi var et 
okkupert land som tenkte 
mere på smøret enn på ka
nonene. M~n IØnns- og pris
politikken må ha som grunn
lag at alle arbeidende men
nesker i et land iallfall må 
tjene så meget at det kan 
kjØpe seg de varer som er 
nØdvendige for at de kan 
oppholde livet og sin ar
beidskraft. SpØrsmålet er da 
om alle nordmenn virkelig 
kan det idag. 

Landsorganisasj onen h"'" 
på dette punkt foretatt en
del undersØkelser og .har inn
hentet. husholdningsoppga
ver fra en lang rekke arbe!
dere. På basis av disse un
dersØkelser, må det dessver
re sies at det ikke kan være 
tvil om at store grupper av 
norske arbeidere, i fØrste 
rekke de som har stor for
sØrgelsesbyrde, .med de nå
vær~de lØnninger ikke kal?
skaffe seg tilstrekkelig til å 
oppretthold~ sin arbeids
kraft og sin helse. Og da be
gynner situasjonen å bli be
tenkelig. 

Vi har en gruppe mennes
ker som særlig er i en van
skelig stilling, og det er de 
som er skrevet ut til nasjQ
nal arbEfidsinnsats. Nå kan 
man si at denne arbeidsinn
sats er en slags arbeidets 
verneplikt, som enhver må 
ta på seg uten å kny, at det 
er et skippertak man må 
ta for landets skyld. Slik som 
arbeidsinnsatsen hittil har 
vært praktisert har det 
imidlertid ikke vært spØrs
mål om en tidsbestemt inn
sats, men om en slags per
manent utskrivning. De, ut
skrevne har fått sine arbeids
pålegg forlenget, og vet ikke 
lenger når eller om de noen
sinne blir ferdig med denne 
tjeneste. Det er ingen grunn 
til å legge skjul på at ar
beidsinnsatsen sett ut fra et 
sosialistisk synspunkt har 
vært en bitter skuffelse. Og 
dog skulde man synes at det 
måtte være mulig å kunne 
finne frem til en ordning 
med fast og regelmessig av
løsning efter utløpet av den 
fastsatte utskrivningstid. 

Når vi nå kjenner til de 
vanskeligheter grupper av 
arbeidere har å kjempe med 

idag, så kan man spØrre om 
alle mennesker i dette land 
har det like vanskelig. Har 
de det, så er det kanskje in
tet å gjøre ved saken. Da får 
vi bær€1 savnene og sulten i 
.~Jlesskap så godt det 'lar 

seg gjøre. 

NASSER UTVIDER. i 

Det var svare til jammer 
og gråt i de vestlige land -
samt Israel naturligvis 
dengang Suez-kanalen ble 
nasjonalisert av Egypt. Alt 
ville gå pokker ivoll, sa 
man, og den in ternasj onale 

IKKE SA TAPELIG. 
En av USA,s hØyesteretts

dommere, William O. Doug
las har oppfordret regjering
en til å slutte en avtale med 
Sovjetsamveldet om felles 
forsvar mot det rØde Kina. 

* 

Men det er jo faktisk ikke 
tilfelle. Enhver kan se at det 
er overflod av penger blant 
enkelte grupper av folket. 
Aldri har det vært slik om
setning som nå når det gjel
der pengelotteriet, tra vba
ner, forlystelsessteder og re
stauranter. Bankene flyter 
over med penger, gammel 
gjeld betales. Svartebørsen 
har stor og livlig omsetning, 
/ma1erier og kunstgj enS/tan
der omsettes til utrolige 
priser. 

skipslfart "bli alvorlig truet. MEN ROCAMBOLE VAR 
Og så har det gått så forsme- IKKE nøD --

Her må det være noe galt, 
og her er det noe som stri
der både mot nasj onalsosia
listisk rettferd og mot det 
krigen krever av oss: at vi 

delig at forholdene har bedret Deutsche Wochen-Zeitung 
seg sterkt. Fra nå av vil forteller at dr. Joseph Goeb
skip med en tonnasje på beIs hadde en søster, fru 
opp til 47000 tonn kunne I Maria Kimmich, som frem
gå gjennom Suez-kanalen. deles lever og er bosatt nær 
Siste år brukte det egyptiske MUnchen. Hun hever fort
kanalselskap 51 millioner satt honorar for utgivelsen 
dollars på utvidelsesarbeider av Goebbels-dagboken, og 
i kanalen, mens det gamle det får en si er pent i be
brukte 57 millioner - men traktning av hvor forfalsket 
riktignok i lØpet av 87 år! , den synes å være på mange 

* punkter. 

skal ordne oss på en fornuf- ikke behØve å betinge. 
tig måte som gagner produk- Vi meper at dette er et 
sjonen og holder arbeids- rettferdig krav, et nasjonal
ydelsen oppe. sosialistisk krav og et krav 

Jeg synes heller ikke det som så langt fra å skade 
er så vanskelig å se hvor krigens interesser tvertimot 
feilen ligger. Den som tenker vil gagne dem. 
alvorlig over problemene vil J eg har pekt på et par a v 
måtte bli klar over at vi de mest aktuelle) problemer 
fremdele~ på mange måter som gjelder dagen krav og 
opererer med gamle kapita- vanskeligheter, men ut over 
listiske begreper når det det må vi 'jo også bygge på 
gjelder å fordele krigsbyr- fremtiden. Vi må gjøre oss 
dene. klart hva det egentlig er vi 

Et av fundamentene i den kjemper for alle vi håndens 
naSjonalsosialistiske lære', er og åndens arbeidere i Europa. 
dette med folkefellesskapet, Jeg vil formulere det slik, 
dette at vi skal gå inn en for at vi kjemper om og for et 
alle og alle for en. Det er nytt tidsskifte. 'Borgerskap
vel og bra dette å sette opp ets samfundsidealer - slik 
bedriftsfellesskapet og folke- som vi idag finner dem for
fellesskapet som rettesnor kalket i de liberal-kapital
for oss, men menneskene istiske samfundsformer, -
kan ikk~ leve av slagord, har mistet sin kraft og sine 
selvom de er aldri så vakre. utviklingsmuligheter. Det er 
De må omsettes i praksis. den tankeverden og de ide-

Da må man også se lenger aler som springer frem fra 
enn til kretsen av arbeidere arbeiderskapet som betyr 
når det gjelder IØnns- og redningen for vår kult}lr og 
pt"~politdikken, da må man som påny kan sette utviklin

ikke bare påny og påny fore- gens hjul igang. 
ta en inIl!b~rdes utjev~ng Dep. nasj onalsosialistiske 
mellom de forskjellige ar- lære bygger da også alt ves
beidEirgrupper, men fordele entlig på de ideer som gjen
byrdene på det hele folk. nom årene har utkrystalli-

ut fra dette syn er det at sert seg i arbeiderskapets 
Landsorganisasjonen på veg- kamp for en ny verden. Dis
ne av 300 000 organiserte ar-, se tanker har ofte vært på 
beidere krever at dette spØrs- villspor, de har blant annet 
mål nå må lØses før pro- også forvillet seg inn i den 
duksjonen tar varig skade. I (marxji.stJisk~ blindgate, men 
Det må bli en levestandard- I idag begynner vi igjen å 
utjevning på det hele folk, komme på sikker grunn. Na
ikke bare på arbeiderne, og sjonalsosialismen bygger på 
det må skapes nasjona!- arbeiderskapets ideer om so
sosialistisk rettferd gj ennom lidaritet, om fellesskap, om 
et system med lØnnstillegg åndens seir over maskinene, 
eftler forsørgelsesbyrden. Vi om kamp mot' kapitalistisk 
mener at en slik utjevning sosialØkonomisk overtro. 
delvis kan skje ved at Sta- Heller ikke nasjonalsosia
ten utbetaler dette forsØr- lismen fant straks, eller har 
gelsestille.,gg til de lavest IØn- for den saks skyld fremdeles 
nede, og at utgiftene kan funnet frem til den endelige 
dekkes ved et skattetillegg i avklaring. Den stod .frem på 
likhet med alderstrygdavgif- nasjonal grunn i Tyskland 
ten. På det vis blir den sam- og ble derfor naturlig nok 
lede lØnnsmasse den samme bragt inn på snevre nasjo
og noen inflasjon skulde det nale baner, som ikke helt 

tilfredsstillet arbeiderskapets 
krav om felleseuropeisk! og 
internasjonalt samarbeide. 
På dettE) punkt har imidler
tid den pågående krig bragt 
en radikal endring. Nasjo
nalsosialismen ser og erkjen
ner idag sin internasjonale 
misj on og setter opp som det 
fØrste og klare mål i den 
retning et europeisk samar
beide i faste og regulerte for
mer med like rett og like 
plikter for alle de nasjonal
stater som vil medvirke 10-
j alt og uegennyttig i et slikt 
samarbeide. Og dermed har 
også arbeiderskapets gamle 
drØm om internasjonalt 
samarbe~d fått nytt og reelt 
innhold. 

Men det skal heller ikke 
legges skjul på at den videre 
utvikling på dette område, 
en utVikling som kan danne 
et fast og urokkelig grunnlag 
for fremtiden og for seiren, 
er avhengig av at de tyske 
nasjonalsosialistiske ledere i 
stort og smått forstår den 
vanskeligste kunst som fin
nes, den å vise nasj onal re
signasjon og sant internasjo
nalt ansvar. 

Til avslutning ble det i 
foredraget nevnt at de nor
ske arbeidere spent fUlgte 
utviklingen. Deres innstilling 
var avhengig av hvorvidt de 
norske NS-folk ut over, det 
krigen krevet også hadde 
kraft nok til å vise sosial 
forstand og sosialt fremsyn. 
Det avhenger også av om 
den. 1:jyske okkupasjonsmakt 
forstår å innrette seg over
ensstemmende med norsk 
tenkemåte og) norsk retts
fØlelse, om de forstår å vise 
sant vennskap og sant na
sjonalsosialistisk. kamerat
skap i stort og i smått. 

A,......t 

BU8T.D 
:BI8nImav. 6, e. lIl1em 

'1'e1eIon lill. - 0Il0 

DIALEKTISK 
KATOLISISME 
Det fortelles at en polsk 

diplomat i et av de vestlige 
land fikk dette sjørsmål: 

_. Er De katolikk? 
Troende, men ikk.e

praktiserende. 
- A, De er kommunist?! 
- Praktiserende, men ikke 

troende. 

* ISLAND FRABER SEG 
NEGERSOWATER. 

I det belgiske blad <L'Eu
rope Re,elle» finner vi en 
notis om at det bekreftes at 
det eksisterer en hemmelig 
avtale mellom Island og USA 
om at det ikke skal være 
farvede soldater blant de 
amerikanske tropper som er 
stasjonert på Island. Avsl~lr

ingen har naturligvis vakt 
«en storm av forbitrelse!> i 
venstreradikale kretser i USA. 
Men vi tar hatten av for 
vårt våkne frendefolk! 

* 
DEN GULE FARE 

Elf ter hva eksperter anslår, 
er det allerede 1800 kinesis
ke «Beratere» i sving i de 
underutviklede land. Ingen 
annen stat har naturligviIs 
et tilnærmelsesvis så stort 
antall slike agenter. 

* ØST-TYSKE ANGREP 
PA ISRAEL 

Også Øst-Tyskland har nå. 
tatt til å Skjelle ut Israel -
i den hensikt å skaffe seg 
politisk og Økonomisk inn
flydelse i de arabiske land 
på bekostning av de vesttys
ke israelsvenner. En sparer 
heller ikke på uttrykkene: 
«Israel er et kreatur og en 
agent for imperialism~n», ut
talte den øst-tyske visestats
minister Heinrich Rau under 
et besØk i Cairo nylig. Nå. 
oppdager vel snart det nor
ske blad FRIHETl'ElN det sam
me. Bladet pleier j o ellers å 
være svært lydhØr for «His 
Master's Voice». 

FOLK OG LAND 
Kier8ChowstJt. 5, Oslo 

Telefon 8'77696 
Boks 3114 

Abonnementspriser: 
Kr. 30,- pr. år, kr. 15,- pr. 
halvår i Skandinavia. ut
landet forØvrig: kr. 35,- pr. 
år, kr. 17,50 pr. halvår. I 
nØYtralt omslag kr. ~,- pr. 

år, kr. 20,- pr. ha.lvAr 

I.øssaJg 75 øre 

Annonsepris : 

32 Øre pr. millimeter 
over en spaJte. 

Bruk pestgtr.om:. lMH. 

utl/lNt" A/L Fol1t' flØ LADCf 
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