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Tysklands opptage6e i NATO. 
Men dessuten har man under de
batten om det framtidige europe
iske forsvar på enkelte hold rdst 
sppr::.målet om en utvidet norsk 
og dan.:;k dellagelse i fellesforsva
ret. 

- nar vi tenker 
virkninger dette 
å fpre til: 

på hvilke uhyre 
ville komme til 

L d l 
,Ai:J f, 

on on-avta en 
Det er lenge siden verden }w.r 

mottatt et så betydningsfullt bud
skap sorn det u1Ulertegnelsen av 
London-avtalen betegner. Som 
ARBEIDERBL.ADET skriver i 

sin kontme'rttar: Hvis den (LVtalen 
som man er blitt enig om på ni
maktsjorhandlingene også blir 
godkjent av de re,-pektive nasjo-
1Lit!jorsamli'llger, kommer dert til 
å markere et nytt tidsavsnitt i 

I dag kommer utenriksminister 
Lange hjem for å drøfte saken 
med storting og regjering. Det er 
StorUnget som har det avgjøren
de ord Od det er hen.:;ynet til 
vårt la~dso sikkerhet som må bli l 

bestemmende for den beslutning 
Stortinget tar til den situasjon 
som underskriften i London har 
skapt. 

Flunkcforsvaret 

Frankrike ville bli den skade
lidende part, i et forsvarsmessig 
svekket Vest-Europa, og bli gjen
stand for sterk indrepolitisk uro. 
Løsnin.gen på London-møtet av 
et av de vanskeligste storpoJi,tiske 
spørsmål den vestlige verden har 
hatt å kjempe mm, er eHer ali å ~ 
dprnrne heldig og b}5r lede til yt
terligere avspenning. O.,; det sam
arbeidet som n.å er innledet med 
Vest-Tyskland, vil forhåpentlig 
vise seg å bære rrke frukter i det 
lan;se lpp - vest-tysk demokrati 
har fått en ny stor chanse. 

. E tiropas etterkrigshistorie: 
Avtalen betyr ikke bare at man 

skal sette definitiv sluttsh'ek un
der krigen og godta Tyskland som 
en suveren og like berettiget makt, 
skriver bladet videre. Den betyr 
også at man skaper større trygg
het og sikkerhet, og sveiser Vest
Europa sammen i høyere grad enn 
det har vært noen gang i den ny
ere historie .. Nyordningen gjelder 
forelØbig og i første rekke det 
forsvarsmessige og militære om
råde, men det som nå skjer vil 
nodvendigvis trekke etter seg et 
n~er samlet Europa også på andre 
områder. 

Norges stilling 
AFTENPOSTEN framholder at 

Norges - og DannuLrlcs - stil-\ 
ting i fellesforsvaret kan 1«rmme 
tinde-r nye syns-vinkler etter det 
som er skjedd 'i London: 

For det første vil vi måtte kom
me til å ta standpunkt til Vest-

MORGENBLADET sb-iver at 
det som nå skjer betyr en vesent
lig styrkelse av Gmidta,vsnittet» i 

den atlantiske frontlinje: 
Da gjenstår det å oppnå en til

svarem:le utbygging av flankefor
svaret, og her er Norge direkte 
interessert i forsvaret a'V nord
flanken. A oppnå en slik videre 
utbygging også av dette frontav
snitt må være ledetråden for den 
norske regjerings deltagelse i de 
kommende forhandlinger. 

Utenriksministeren må så hurtig 
som mulig gi Stortinget den npd
vendige redegji>relse for den nye 
brsvar:;situasjon i Vest-Europa 
O" for Norges plass der, og våre 
videre interesser. Særlig vil man 
vente på hans standpunkt til Vest
Tyskland som A-paktrnedlem og 
til den stØrre Bryssel-pakt. 

Vest-Tysklands nye store 
chanse 

V.-tRT LAND fin'Ite'Y det Ute 
sannsynlig at nasjorwlforsnmlin
!]ene vH forkaste London-avwlen 

Fire norske U-menn begravd 
på Æreskirkegården på Ekeberg 

irranser fra Reichskommissar Terboven 
og ministerpresident Quisling. 

l går. 

,ved en ~nkel so~gehøytidelighet 11 deretter opp navnene på de falne, og 
gJl' ettermIddag pa den tyske æres- omtalte deres pliktfølelse og tapre 
kirkegård på Ekeberg, ble fire norske innsats. 
H-mcnn begravd i ell fellesgrav. ,D~t . Befehlshaber der Ordnungspolizei 
,-ar H-Unterschg,tiuhrer Ben:::. fr- III Norwegen, takket de falne for de
H-Jager Walmsnes og. -Jager Zach,a- res trof~ste arbeid og heltemodige 
nas"en, som var falt l kamp med 11- kamp pa vegne av Reichskommissar 
legale krefter. H-UnterscharHihrer Terboven og General der Polizei Re
Larsen døde av sine sår på lasarettet. di ess. 

Tilstede ved høytideligheten var Over graven ble det så fyrt av tre 
minister Axel Stang. representanter geværsalver, og musikkorpset into
for Politikompaniet, . Germanske H nerte «Ich hat' ein' Kameraden». 
Norge, NSUF. og andre norske tor- Til s!ult fant kransepålegging sted, 
rnasjonel', og fra tysk side sås repre- Fra IVrmlsterpresidenten ble det lagt 
~2nt",ntel' for RCich.>lwmmissar, jf ned l;:rans ved minister Stang, fra 
vg politiet. Relch;;.kommissar Terboven ved Be-

:Et musikkorps "pilb:) under seremo- f.ehlsh:lber der Ordnungspolizei, fra 
r>te;1. Avdeilnger av norsk Ol! tvsk ~er: Høhcre ff und PolizeifLihrer Nord. 

l . -" It Obergruppenfilhrer und Gener~l 
TO ;tl, frontkjecm;:>ere og NSUF. stod -
.ucs\"akt om:,r::}g graven som var (~er POlilCi Rediess, fra NSUF., ff C! 
(]:cI;;:':;t av granb:ll". lJIieIt over ","ra- Germanske 7f Norge og fra norsk og 

1 " t tysk poli ti. ven _" eIe tyske h:rigsflagg, hvorpå 
hnltc cn 77-hjelm. Dessuten ble det lagt ned kranser 

fra familie og venner. 
l\Iusikkorpset spilte en sørgemarsj Rcktor Bang holdt en kort talc, 

Jn'o,'ctter en ff-mann leste et vakkert hvoretter sørgehøytideligheten ble 
cil;t over de falne. En li-offiser leste avsluttet med en tysk soldatersang. 

Frontkjemperne. 
øns!{er i k~(e borger
.~ I{rig. 

Jeg tviler ikke på at det finnes h
natikere som har tilegnet seg et be
stemt syn og som tviholder på dette, 
uansett hvordan krigen har utviklet, 
seg. og forutsetningene har endret i 
seg. Situasjonen er no engang an-! 
nerledes i dag enn i 1941. 

Vi' som meldte oss frivillig 1 1941, 
gjorde det av idealistiske grunner. Vi 
trodde at vi dermed bidrog til at Nor
ge .skulde vinne sin frihet tilbake. 

Meget har vi lært i disse årene og 
meget rart har vi sett, som jeg ikke 
skal komme inn på her. Først og 
fremst har vi lært krigen og dens 
elendighet å kjenne og sett hva som 
følger i dens spor. 

Vi er forblitt nordmenn, ja, ved 
s?mværet med de andre nasjonalite
ter og ved opphold i andre land har 
vi mer enn noensinne :ært å holde av I 
Norge og folket vårt. Derfor ønsker 
vi ikke at krigen igjen skal herje 
over norsk jord og legge nor::ke hei
mer øde. Vårt folk er et fredselsken
de folk, og jeg er sikker på at stør
steparten av folket vårt heller vil 11;1 I 
fram til en fredelig utvikling og ord
nede forhold så snart som mulig, et
ter 5 års krig, splid. uro og ødeleg
gelse, og har ikke interesse av hver
ken åpen krig' eller borgerkrig, skri
ver Ex-frontkjemper i Aftenposten 
i dag. 

(NTB). Vargen har 1 vinter 
vært til større plage for reinei
erne pi Fosen-halvøya enn n08n 
gang tidligere. Det er brakt pa 
det rene, skriver Adresseavisen, 
at udyrene har revet i hjel flere 
hundre reinsdyr. 
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