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Denmystiskeproftlen 
Vår profil, v~ 86 pg:~- ba om å få håndhUsepå 
mel. Piken han hadde den ti mann store ekseku-
truffet, var bare 2ll år sjonspatruljen. Det ble be-
gammel. Han falt for hen- vilget. Så ba han om å få 
ne med dunder og brak. slippe bind for øynene, 
Bortsett fra at hun hadde men det ble avslått. Han ., . 
flott utseende, hadde hun , ble bundet til en påle, 
også nere andre gO(\e kommandoropene gjallet, 
egenskaper som han satte skuddene falt. Vår profil 
pris på. Hun var stille, in- ' ble stående ved pålen som 
telligent og hygJelig å om ingenting hadde 
prate med ,. ",." hendt. 

Det var urolige tider da Men han var. død. Seks 
de traff hverandt:a. Vår skudd hadde truffet ham l 
profil var på et ansvars- hjertet. Han hadde benyt-
fullt opprdrag i fremmed tet seg av sin matematisl 
land. Foruten sitt arJ>elde ke begavelse til en siste I 
hadde h~" • :'e nø~H k~ han klare. lqUkyle. Han hadde balan-
interesser. EU\ a . Vå.l'"·"~,,en'till'eøQyp. sert kroppen og stllt seg: 
kunst. V~ pr . ~Ha.l\'~~ ptk~ og varme- som en statue. På den 
merkelig ma . kom getPl4~hØldep me<! ~l~~'i'l',Pl~ten unngikk han å bli. 
til å prøve seg; .' .. skjeI- . hol. ffims ar~de førte . "~tet overende av skudd
lige yrker i sitt :meget av" ham t11 mange freml1led~ " øalven.Det hadde vært be-
vekslende liv. I sin ung- land.14rene192 ..... 1925; dre om han hadde blitt 
dom drømte han o:m å bli arbeidet han for Nasjone. matematiker i stedet for 
lærer eller prest, men de nes Forenmg på Balkan- politiker og landsforræ-
planene ble det dessverre 'halvøy-. ~ par år senere der. 
ingenting av. Han hadde finner vi ham som Stor- Hvem var han? 
en særpreget matematisk britannias representant l Anders Palm 
begavelse. Allerede i Moskva. Det var åtte år 
gymnaset ga han seg l' efter den russiske revolu-
kast med høyere mate- sjonen. Forholdet mellom 
rilatlkk, helt på. egen England og Sovjetunlo-
hå.nd. Han regnet frem en nen var nedkjøl~ til fryse-
alternativ løsning på. eI\ punktet, og det ledet til 
vanskelig ligning. Det brudd l de diplomatiske 
kunststykket ble senere forbindelsene. Vår profil 
omtalt l en fotnote 1 den IiInakket flytende russisk 
høyere skolens matema- og fikk rykke ut for å. vok-
tikkbok. Han var også in- te Storbritannias interes-
teressert i slike ting som ser. Denne jobben hadde 
kvanteteorien og atom- han i over to·år. Engelsk-
kjernens sammensetning. mennene var meget for- ' 
Hans lærere mente at han nøyd med hans innsats. 
absolutt burde bli naturvi· Som et bevis p4 deres an-
tenskapsmann. Og det erkjennelse ble han Com-
var synd han ikke fulgte mander of the Order of 
deres råd. Vår profil var the Britisb Empire .. ,. 
ingen lathans. Han likte Sovjetunlonen kjente 
friluftsliv og kunne løpe _ han fra før, det var der 
seks timer i strekk i sine han traff sin hustru. 
unge dager. Under sin ml- Høsten 1946 ble det 
litærtjeneste gjorde han holdt en stor rettssak mot 
alene en vinterutmarsj på. ham. H~ ble dømt ~l dø~ 

. 65 km under vanskelige den. 24. oktober ble han 
forhold. Han hadde god hentet i sin celle og ført til 
helse og trengte kun seks en' gammel festning der 
timers søvn pr. døgn. l han skulle hFettes. Han 
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