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, 9. april tor 1000. gang: Hva ,UJl;I!,
var WinstOn Churchills plan? I'!/t,. 'N·

prØver
Morgel
klargj12

om eb

hjelp til Finland,efter finsk foreta1
kapitulasjon under henvisning
Av advokat
til tysk landgang, som ble antatt
Arne Getz
å ikke finne sted nord for stav- Av SVE
Terje Baalsrucl skriver jo så sant anger. Hitler hadde nok liten lyst Gjerult
og riktig om mange ting, ikke . til å angripe i nord.
minst om 9, april.
.
.
Men når han skriver at Hitlers
Jeg kan
okkupasjon av Norge ikke hadde Dristigste
har lykke
noe
med
planer
omm~r
eletsvevende
samme åallierte
gjøre,
Forøvrig vel militærhistoriens og godt d
korrigerte jeg .dette for 1000. dristigste storoperasjon - før ~an rier. Den
gang!
hadde vunnet over Frankrike. ulønnsom
De allierte syslet nær sagt fra Da ville jo o~så resten av Vest- han etabl'
første dag med tanken på å gjøre Europa falle l hans hender som som gårn
Skandinavia til krigsteater _
Han ble. tvunget i dag er a
I «theatre o( war», for at tyskerne \til dette
sldesprang,
nan ble hjelp tra t
skulle t l1g
til å spre sine provos.ert . Bortset~ fra professor
vi es i Vest var svært Skodvmd, er alle historikere klar Poenget
krefter. Pr,essen
poenget
opptatt arv dette, og meldinger over dette.
(Dvs.
tusener av fagfolk genbladet
og rykter iflØt utover, og Quisling
bekreftet I hva tyskerne nok' kan man SIkkert oppspore en Og. godta at
hadde en mistanke om: At Norge ann~n med. markenngsbehov.) ... somme or
ikke vill,e gjøre motstand mot
Bjørn BjørnSen har fO,røvng steder me
engelsk besettelse, som av hen- levert en
overbeVlseIl:de
Innfører
syn til. amerikansk opinion dokum~ntasJon l boken Narvlk. kan vi ris
måtte skje
først
under
dekke
av
.
Som
Jeg
har
7
slden barnsben, Hitler blrr lkke for sonent
I,
noen bedre malm på grunn av' bedrifter
. \
,dette. Churchill, som var priplUS . vil Albre}
deres vilk
Ær'~sordet
~motor(ogfo~senere
å lo~ke.
""
).over
til flitier
Hellas),nor~blir

~

~odr.e fruk~r.
bl~nt

SN
O

t?tal~
skr~vet n~r ~agt

og
....
flukt
.u. auds
.
G, .

hkke noen mindre mann. TV'ertimot, hans målsetning var bare
ufattelig for nordmenn i fortid og
nåtid; han ville vinne og for å
oppnå det måtte han bruke
Av R. Uassøe
I artikkelen i Morgenbladet om brikker, som til syvende og sist
general ~uge og det militære ville være takknemlig for sluttæresord ~vdes det at general resultatet. Norge var en brikke,
Giraud rØ te om natten, anta- Hellas var en brikke. Tyskerne
gelig fordi da gjaldt ikke æres.or- kunne ikke slåes i sentrum, men
det.
de kunne vinne seg ti.! ~øde,
sin
Flukten \ fant sted kl. 10 om utmattes ved å spre rustning formiddag~n 17. april 1942. Ge- dustriens produkter tynt ,over
neralen ~hffJ.dde på forhånd inn- stadig større deler av klopen,
viet sine rnedfanger, blant dem inntil sammenbruddet måtte
også Ruge', i sin plan. De billiget komme. Churchills strategi, som
den, .enkelte frYktet dog faremo- vi må være evig takknemlig for,
. mentet. i
er en forlengelse av hans ide fra
Dette har generalen forklart i Verdenskrig I hvor han ville
sin bok «Mes Evasions» hvorav unngå blodbadet på Vestfronten
vi i en årrekke leste et utdrag i og angripe gjennom Balkan, i
franskttmeme i gymnasiet. Det er prinsippet riktig.
~.l. se at et æresord må Det er bare fortrengningsme~ vanskelig
respekteres: om dagen, men kan I kanismen som har forhindret at
K brytes om ,natten.
. alt dette er opplest og vedtatt
.
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