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Vil Otto Skorzenys me - " anti . . kotntn unisDle "
toder prege neste krig?
o

Russerne har iallfall gjort 2 forsøk på a kidnappe ham
kors, en gallesykcJom som kom
til å plage ham i mange år og
en :::ttestom at, han var
uskikket til fronttjeneste,
men brukbar på et kontor.

Det er for tiden mye prat
og skriveri,er om atombomber
og a~omraketter som kan
sendes ivei ved trykk på en
knapp .og som kan uts1etite
hele stater og hele kulturer.
Men der tales og skrives nestell ikke noe om det verden
kan}ære av kaptein Ottio
Skorzeny, som med sine gudsforgåene knekter kidnappet
et par st? tsoverhoder og saltte
hele verden i skrekk eller begeistring. - F:or slikt kan
hende igjen. - Tenk om Eisenhower, kamerat Krusjtsjov eller statsminister Gerh.ardsen forsvant i tomme
lufta! - Det ville) ganske sik_
kert skape rØre og virke sterkt
pa verdenspolitikken.
Men da ideen er ny vil folk
flest bare si: «TØYS! Slikt kan
ikke hende, og slett ikke i det
skikkelige lille Norge!>

*

O

Det er bare det å bemerke
at liknende ting; har hendtlog
det pr ikke noe i veien for at
histOlien kan gj ent.a seg. Det
får Man ianfalll et bestemt
inntrykk av ved å lese den
b!":tiske journalist Cha,rles
FuIeys meget interessant.e
bok: «Commando Extraordinary», en bok der handler om
Otto Skorzeny og hans absQlutt fantastiske bedrifter.

O··ler nytt år HH:~ ga Hitler
ordre om at G0r skulle opprettes enskoleavcIeling til utdannelse av konlmandotropper. Han hadde sett hva de
britiske «commandos» hadde
gjort ved st. Nazaire, Dtinkelk og i Lofoten og mente
at slike avdelinger måtte tyskerne ogs:'\. ha. - Over~om
mandoen likte iil:ke ordren:
Den satte ikke pris på «nålestikk-krig», men ville fØre
krigen slik den hadde lært 39.
om krigfØring i bØkene. Men
La dem som har deltatt og
ordre var jo ordre, sa skoleav- deltar i den uopphØrlige hets
delingen ble satt opp. Da det
mot disse stater og deres syble tale om sjef, var skjebnen
stemer, tenke litt over hva
ute m~d e~ uten finger, idet tre sovjetrepublikker i Euroen umvers~tetsvenn av Skor- pa kunne ha fØrt til for resten
zeny satt l det departement I av vår verdensdel.
som skulLe treffe valget .
Vennen anbefalte Ottb ~om
Og allikevel er der ikke tre
en god soldat med fronterfar_ stiatsmenn i hele verdens hiing, sår og jernkors .og Over- storie som er blitt mere utkommandoen slo til. Den var skjelt enn disse - bortsett
glad den slapp å la en «ornt- fra Vidkun Q u i.s l ing som
tok kampen opp i Norge mot
Forts. s. 7.
samme indre sammensvergel-.

Den
britiske
journalist
oppsØkte nemlig Mussolinis
befrier i Madrid og traff en
hyggelig kj empe som fortalte
at han var fØdt og oppvokset
i Wien. Det underlige familienavnet kom fra landsbyen
Scorzencin i øst-Pommern
hvor slekten hØrte hjemme.
«Min oppvekst?» spurte kjempen. «Jevnt borgerlig familie.
Ingen sensasjon av noen art.
Aldri tatt i en rifle fØr jeg ble
kalt inn til militærta eneste og
fØrste gang j eg smakte smØr
var jeg 15 år. Min far sa at
dette var bra. Det skadet ikke
å måtte unnvære en del ting
og han hadde rett i dette».
Da krigen kom var han 31
år og ble rekrutt i en prØysisk ~..-..-...r~...-...."..~
reservebataljon hvor han lær_
te meget, også en del ting deu
ikke var mening,en han skulle
lære.
. «Jeg så hvorledes en del av
befalet syndet mot det fine
menneskemateriellet de hadde fått hånd om»· Hvor
uhØnnhØrlig de knekket personligheten og den enkeltes
vilje. Jeg syntes dette var det
motsatte av det som måtte
gjØres for å lmnne lØse de
oppgaver en soldat blir stilt
overfor i lnoderne krig».
otto Skorzeny var med på
gj ennommarsj en
gj ennom
Frankrike sommeren 1940 og
under ti-dagersfelttloget i Ju_ !
goslavia ledet han en liten
patrulje og blØffet en fiendtlig avdelIng på 63 mann (3
offiserer) til å f)vergi seg uten
kamp. Han ble forfremmet til
lØytnant, ble sendt til Østfron- Er det på grunnlag av 10 års arbeide med slike filmer at de
ten og kom tilbake ,etter 18
synes de har erfaring nok tn å gi ser ikast med dette trimndr. åer meå et sar, et jem- ste emneT
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Da den tyske kaptein Otto
Sko r z e n y 12. september
1943 befridde Mussolini, viste
han i praksis at det ikke er
nØdvendig å ofre mennesker i
millionvis flocr: å oppnå resultater av verdenshistorisk betydning.
Gamle Winston Churchill
var en a v dem som straks var
l:lar over d,ette, idet han i
underhuset uttalte, full av beundring:
«Kuppet var meget dristig
(lg lltført med voldsom kraft·
Det viser at det er mange
slike muligheter åpne for oss
i en mederne krig».
Og ell a v Englands ,mest
ansette ~øyere militære sjefer kom med denne uttalelsen:
«8korenzy kj empet i siste
krig med de metoder Vi kommer til å bruke i den neste
- hvis vi våkner tidsnok».

,
FØrst samles en hel verden se og den samme verdenssam- demokratier som diktatu- mensvergeise som de gode
rer - for å knuse det anti- nordmenn i dag skjelver i
kommunistiske Tyskland og angst for.
antikommunistiske Italia.
Begge disse land befant
Hvorfor skal det! norske
seg i sin tid på randen av et folk fylle's av hat mot Per Ødt, fra Moskva dirigert ron? Nasser? FranC/o? D e har
styre, da Mussolini gj,ennom- aldri blannet seg inn i indre
fØrte sin marsj mot Rom, norske anliggender, slik som
gjorde slutt på de rØdes ter- Ola Nordmann blanner seg
ror og innfØrte sitt korporati- inn ide res indre anliggenv,e system. Tyskland var på der? D e har aldri oppretranden av det rØde velde da tet mere eller mindre hemHitler under det (meget) de- melige seksj oner med betalte
mokratiske valg i 1933 fikk agenter for å underminere
et overveldende Jlertall.
vårt styresett?
De to statsoverh:oder redKunne vi ikke til en forandet dengang Europa fra et dring hisse litt mot Portugals
kommunistisk Tyskland og et diktator Salazar? Eller m:ot
kommunistisk
Italia,
nye JugOSlavias Tit o? Samt[dig
medlemstater i Sovjet-for-' med fortsatt «fredelig samek_
bundet. På samme måten sistense» østover, til et diksom general F'rance reddet tatur som ikke tenker på å
Europa fra et rØdt velde på bl anne seg inn i andlie lands
den iber-iske halVØY i 1936- indre anliggender?

Ut av mørket

I

Det var demokratiene
som brakte de sovjetasiatiske armeer inn i
hjertet av Europa.
Etter i 1944-45 å ha knust
de to stater som hadde fridd
sitt land fra den rØde terror,
Italia og Tyskland, hjalp demokratiene i vest de Sovjetasiatiske armeer inn i vår ver_
densdel, med det resultat vi
alle kjenner: to tredjeparter
av Europa bak jernteppet og
resten overfor trusselen lom en
liknende skjebne, en innlemmeise i et asiatlisk imperium.
Samtidig går heksejakten
for full los gj ennom den demokratiske pressen verden
over, jakten på dem som satte alt inn på å hindre denne
ulykkelige utvikling, en
verdensomfattende klappjakt
innen demokratiene såvel som
i sl()vjet-diktaturene, på dem
som de ,er blitt enige om å
skjelle ut som «nazister».
Men ikke nok med det,
pressen er full av angrep på,
og sjikane av dem som avslØrer kommunistisk undergravningsarbeide i de forskj ellige
land, og Kominterns avslØrte
spioner og agenter kjØres opp
som uskyldige forfulgte ofre
for «McCarthyismen» - det
siste store slagord, idet den
mann som bar dette navn og
avsllØ'a't1e den kommunlstli:sloo
spionvirksomhet i sitt land,
ble kå,ret til en slags felles
<verdensfiende),
både
av
Forts. s. 7.
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ERLING BJØRNSON
Det vil gj erne bli hØvdinger
i BjØrnson-etten. Brede, åpne,
varme og givende går de sin
gang gj ennom det norske
folks liv. De fyller hverdrugen
med storm og vind, men ogSå
med smil og sol. De peker som
ranke, vintergrønne graner
mot himlen. De sisr de hØvdingord i folkets liv som m å
sies hver gang slekten påny
Herr BjØrneboe tilsviner disse bespotteligheter og selvblir viljelØs ,og vimrende.
«norsk rettsbevissthet» og motsigelser synlig nok for
kjente nordmenn, mener herr normale mennesker. Eller
«Ved behandling av motV å r Bjørnson, den kjære,
RiisØen. Jeg kan til en viss kanskj e herr RiisØen vil ta på standere er det nØdvendig å elskelige bondehØvding EJrgrad være enig. Sannheten seg å forsvare både lØgnens bruke makt» uttalte MAO ling, vanslekter ikke på etten. ikke selve det personilfiserte,
levende bevis for ettlerkrigsvil alltid være den verste til- ~odhet og suspenderingen a v
lurvethet
og
svining når det gj elder uhum_ de t,i Guds bud? Eller finner TSE TUNG, Kinas rØde dik- Rank og kampglad stemmer oppgjørets
en til- tator, etter å ha innrØmmet han fremdeles et bredt og usannhet? Kan noen som
ske saker og personer som de han at begge deLer
impliserte sØker å dekke over svining av den kristne bar- at det kommunistjrske regi- varmt bryst mot lØgn og sti- kjenner det aller ringeste til
til gj ensidig beskyttelse. Hva nelærdom vi har fått? En til- me hadde likvidert 800000 mannsferd. Det er sannheten BjØrnstjerne BjØrnsons sØnn
den såkalte kirkefront angår, svining av den kristelige og pOlitiske motstandere.
og retten som brenner i ham Erling settle noe som bare
hvortil herr RiisØen forment- moralske rettsbevissthet'?
8
t·
ø
l
som
en evig uslukkelig ild, og Ismaker av svik mot land og
Herr
Thunem
nevner
bibela
mege
mnr
mmes
sa
elig også regner seg, så har
ordet:
«Og
I,
hvorfor
bryter
des
offisielt.
Meget
tyder
på
den mangfoldige ganger både
derfor har årene også så van- folk i forbindelse med denne
under og etter krig,en dess- I Guds ord for Eders vedtek- at antallet i virkeligheten er skelig for å bite på ham. Han bondehØvding som alltid hØrte
verre kommet i skade for ters skyld?» Dette ord karak_ langt, langt større.
er den gamle og den evig Norges ære og rett synge i sitt
grundig å avslØre og tilsvine teriserer da også «frontens»
En av de amerikanske eks- unge.
hjerte?
seg selv på mange slags vis· virksomhet i så mange henperter på det ,Fjerne østen Det er ikke nØdvendig å
Både Erling BjØrnson og vi
Der er eksempler nok å seender.
Men godt, så vet vi da at vi Walter Robenson, anI<laget fortelle Folk log Lands lesere vet at ikkq alle hØvdinger 5eitre:kke frem for offentligheten.
her i landet virkelig har or- for ikke så lenge siden, ifl. noe om Erling Bjørnson når rer i slaget. Det er ikke det
Jeg tar fram et par slike ganisasj oner og krIstelige «Los Angeles Times» Peking- han 19. aprll fyller 90 år. Han det kommer an på heller.
fra den kjente misjonsprest myndigheter som kan sam- regjeringen for å ha likvidert er kjent og kjær for alle og Det det gjei1der er å
menkalles når som helst og
A. Thunems bok «Misjonen
18 miHioner kinesere under det ville nærmest! være upas- 'kjempe med ære og for
i fare». På side 76 står å lese: vedta resolusjoner om når
«_ _ _ i Vårt Lands spal- lØgnen er god og når den er den rØde utrenskning. u·s·a.'s sende ågå i" trettenQ.e~.øg be.:- d€ll-sak& skyld., også,hvis
«bare ond» og få vedtaket ambassadØr Joseph Dr e W tydningslØse detaljer når det så må være, å tape med ære.
ter (for 22. jUli 1946) er inn- kunngjort i et «kristelig» dag_
tattl en resolusj:on som på tre blad. Men mon ikke vedtaket anslår tallet til 20 millioner. gjelder slike JoIk· Flor er han Og dette har Erling BjØrnson
Men enten det: nå er 80000a
gjort, Har han fremdeles i sin
kristelige .sommerstevner bl~ om den gode lØgn fremdeles
~~
«enstemmIg :edtatt», og l står ved makt? Hvis ikke tror eller tyve milioner så bekrefalders nittiende år noe å lædenne resolUSjons. punkt 3 he-.
re oss andre når det gj elder
d
Jeg VI. t renger en
. ny SII'k be
. - ter diet atter at folkeClem:okrater detl bl. a.: «VI lærte un er I villin _ for «kristenfolkets» tiet ikke har noen respekt for
å bære et nederlag som en
krigen at lØgnen kunne være I
l g
.
mann, og aldri, aldri gi opp
god. I dag er den bare ond». sky d.
menneskelIv.
Ja så står det utbryter herr
~propos l~gn o~ saml?-et.
Allikevel vil Vesten gjerne
kampen for og troen på ret,
HVIS IØO'nen l en VISS penode
.
.
Thunem og fortsetter: Hvem
dbt
d
l fØlgelI'g sam-ekslstere med shke st'atens endelige seil'? For sann.
er av e go e, er se v
I 23 år fØr den såkalte «frisom lært: krIstenfolket dette, sannheten som utsagn i sam-I ter og slike statsformer, mens gjØring» var jeg formann for het og rettl Cl' naturligvis
nevnes Ikke.. Men Herrens
dt
.- Il.er den stedlige forsvarsforeninO' uav lenglg av "elL
~'- 00~ ne de1varseltop g1ennom
pro f e t en me forhold av det onde. Sann- det bare nØ' vungent., e.
; ' .
'<' ~.
(l
"5 20) lyder her heten er dermed dØmt som slett ikke Ønsk:er samarbeide Men da jeg så hvordan arbeI_ lag. Og et nederl.1g e,: cg~,å
J.:..,S""IaS
mp. ,
t'l . .
dryode lØg-ned
t· t
d'
f
son et mpktig stoppesignal: l svmmg av e «0.
o
med stater som Tyskland og erpar le ve sm« orsvars-, bare noe tidsbes~emt.
,(v~ dsm s;m kz,ller det onde re», og som 'end l det hele Spania, der slike forhryN'lser I minister» Fr. Monsen Ødela Når vanne taul{er gå1' til
tatt i visse forhold så lenge
.
, I vart forsvar og Nygaardsvold
godt».
perioden varer.
trass i all verdens hets-pro- kJJmmanderte de uØvede sol- 90-åringe'.1. på Aule:stad, så el'
Så vidt! herr Thunems kom_
pag?"'l_, aldri har funnet dater ut i kampen i 1940 mot detl sikkert mange som o:;så
Lærer.
mentar til denne forfalskning
sted.
verden~ største krigsmakt, be-I vil si som si, at det er løgn
av gamle kristne grunnsetSamtidig
ser
man
også
helst
gynte Jeg s~mmen .med tus:- 1 og dikt at CrEng 13~ørnscm
ninger og sannhetskrav. «Av- 1...--...-..-................__...,....."......,;-....--...gjennom fingrene med, ;og! n~r andre.a ta. ~m oppfaL- er nitti år. Han er faksisle like
legg løgnen og tal sannhet,
mng opp tIl reVISJon. Og -reenhver med sin neste». Et beunnskylder de grufulle for- I sultatet ble at jeg siden er nyfpdt som dagen selv. Et
slektet eksempel og t[Ypisk for
bryte Iser mot menneskeret- blitt pasifist. At man senere varmt! og kjært og glad. hØvkirkefr::mtens spesielle kritighetene
som Vestiellis kolo- har gått inn i NATO forbe- dilligbarn med sol og vår og
stendom, finner jeg på side
SOS
nimakt,er
stadig
gjør seg, skyl- drer ikke saken, selv om det- lØfter over det lwile hGde.
74-75 i samme bok. Jeg sitedi
.
te var et plaster for hva det Ondskapens og lØgnens mØrrer: «l dette kristelige dagg 1.
ble gj ort inn til krigen.
avdeling S. Trøndelag
blad (V. L.) for 13. desember
kemakter kan heller aldri
Ø•
T.L
1945 sto en redaksj onsartikgjøre ham noen virkelig ska...,.....,.....,..~--...,.....,.....,..~...,.....,...~~~~,,~~~~~~~...,..
keI med overskrift «Frihetens
de, for
ryggrad» og følgende noe ei- holder årsmØte fredag 18. april
kl.
17
i
hotell
Phoenix,
endommelige uttalelse i denkan du igjennem dit liv og
ne artikkel siteres: «Ikke Trondheim.
din dåd
«Givagt hver gang der truer Dig en fare,
minst må lovlydigheten gjen_
Til behandling foreligger,
bevare det barnlige skjær til
Den lurer Dig, tar Du Dig ei ivare».
reises etter disse 10vlØ,shetens valg av tillitsmenn, redegjØdet sidste,
Sånn var det muligens i Romer-tiden,
år, da det ofte måtte bli en relse for Forbundets arbeide
Men
her
ble
stadJig
flere
farer
siden:
da
har du regnbuen over din
patriotisk plikt å sabotere de m. v.
.....
For Strontium ka.n næsten strangulere oss,
urettmessige makthavere, og
gråd,
Atomet ellers vil tyranisere oss,
et nØdverge å sette de ti Guds
FylkestiIIitsmannen.
da har du glorien over din
Og midt i radio-aktiviteten
bud. til side».
kiste.
Vi ser sd mangt et teknisk tidsvi(i:under!
Som selvtilsvining er vel ~~
Til st'dste slutt går helejordpl(liteten
Vår ærbØdige takk og"hiLSen
FOLK 00 LAND
2
- LØRDAG 12. APRIL 1958
O. M.
Helt plutselig og uten plunder under l
1. 1'hr.
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Når løgnen er god
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QUOD EST TIMENDUM DECIPIT, SI NEGLEGAS
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Re da k tør e r:

Olga Bjoner:

Snart Ilemt?
En

Hvordan skal

iskall novemberBØndag
i 1956 kjØrte Newsweeks reALEXANDER LANGE
porter Eldon G r i ffi t h s
Kravet cm oppreisning, om
~
gjennom Budapests gater da
revisjon av rettsoppgjøret, er
han hØrte ropene:
det essensielle i F10rbundets
De rØde kommer tilbåke!
De rØde kommer tilbake! arbeide. Men hvordan skal vi
Men advarS'lene kom for få dette til? Jo ved å bygge
sent. Det var ingen organi- ut organisasjonen slik at den
sert motstandsfront, bare
blir et nett som spenner over
grupper av desperate patrtoBedre sent enn aldri er et gammelt ordtak, som vi uvilhele
landet. Det må bli lag og
ter som kastet! seg mot de
kårlig måtte tenke på da en av våre lesere forleden forela OSs forhatte panservognene.
grupper i hver eneste komen kOlTespondanse med Aftenpostens direksjon. Det viser seg
I lØpet av 4 dager var moL mune. Da får vi slagkraft
standen
ned.kjempet - knust så vi kan sette våre krav
nemlig at denne hØyst respektable institusjon, representert
av
det
konsentrerte
artlilleri
ved hØyesterettsadvokat Leif NagelI Erichsen, på sine gamle
igjennom.
- slik var det. Budapest dØdager har fått samfunnsbekymringer. Formodentlig gjelder
Vi har ikke bare rett til å
de.
dette da og'så bladets redaksjon, som hittil vesentlig har utkreve en revisjon av rettsmerket seg ved sin sans for forretningsmessige standpunkter.
FN's offisielle rapport på oppgjøret, det er en plikt
Det som har fått bladets aller sarteste f'ølelser til å btomst- 150000 ord om Ungarn-tra- overfor våre nærmeste, overre opp på denne måte, er en annonse som ble nektet inn- gedien har med ugjendrive- for dem som kommer etter
tatt. Annonsl~n gikk i an ærbarhet ut på å SØke en hØyeste- lige bev.iser dokumentert de oss å gjøre det. Og kravet er
rØdes barbariske nedkjemrettsadvokat som ville påta seg å føre en gjenopptakelsessak pelse av den ungarske fri- jo ganske enkelt at vi vil ha
i forbindelse med etterkrigsoppgjøret, og da annonsØren vel hetskamp, idet rapporten oppreisning for den urett som
hadde bitre erfaringer m~d hensyn til engagert «forsvarer» bygger på overenssuemmende er øvet mot 'Oss, ved at vi ble
i slike saker, etterlyste han en advokat som var villig til å beretninger fra Øyenvitner.
dømt på falske premisser, at
angripe «retts»oppgjøret fra bunnen av.
Den bekrefter bl. a· at da vår ære er krenket og vårt
Selvest,e bladets direksjon rykket til syvende og sist ut og Sovjets RØde Arme marsjerte navn trampet i sØlen.
inn i Budapest andre gangen,
.
foJ.'klarte at «Deres annonse ble nektet inntatt i Aftenposten kom den med tatarer og
Men dette er noe som lk.ke
fordi vi i tilfelle den var blitt trykket her, ville ha ansett oss mongol,er fra det fjerne Sen- i kommer av seg selv. Vi må
å ha medvirket til en samfunnsskadelig handling».
tral-Asia, - etter alt å dØm- arbeide for det hver enkelt av
Så vet vi da altså at dette blad, som under okkupasjonen me fordi sovje1Jlederne . ikke oss· Våre motstandere kjem.
kt t'lh"
stole på de soldater.
mere euro- per med nebb og klØr for å
I. f Ørs t e re kk e gl'kk d en t ysk e okkupasJonsma
l
an d e, na"turde
peisk-beslektede

-- ....

ODD MELSOM. ansvarlig

..................................

Aftenpostens
sarte følelser

O

*

FN-komiteen fordØmte også enstemmig Krusjtsjovs
provokatoriske uttalelser i et
amerikansk fjernsyns-intervju.
,om, «at
det nylnnsatte
ungarske
styret
gledet seg

holde oppe myten om vår
skyld og dette gjør de for å
avlede oppmerksomheten fra
de virkelig skyldige. De skyr
1'ntet ml·ddel. Derfor rna" VI'

det er enda mere samfunnsskadelig å forsØke å finne en ju- oveI1 alminnelig :tfils~U'tning
rist som deler saksøkerens syn.
fra folket».
Vel, så sarte følelser og slik overveldende samfunnsbekym- - ring kan naturligvis noen ha. Og Aftenposten har som beTragedier av slike dimen"sjoner
glemmes
nokl
kjent selv en heroisk og forpliktende fortid å se ti bake pa.
så fort,kanmens
oppdiktede

aldri slappe av i vår innsats.
Det er den enkel te det beror
på, det ~r deg og meg det
spØrres etter, det er din og
min innsats som er det av-

La oss friske litt på hukommelsen for å sette denne nyfØdte samfunnsbekymring på dette spesielle felt i sin rette
belysning.
I saken mot Quislings rikSpressesjef fra 9. april 1940 kom
. h a dd e med
. l'mg
det fram at under det f Ørs t e pressemøte QUlS
Oslo-pressen i disse bevegede dager, Var Aftenpostens re daktør en av dem som varmt gratulerte Quisling med regjeringsdannelsen og forsikret om bladets loja.Iitet. Den varte da
også så lenge Quisling satt med makten, noe et blikk i bladet
fol" første halvdel av april 1940 vil overbevise enhver om.
Aftenposten rer iherdig i sin påstand om at det var blodig
krig mellom Norge og Tyskland, ikke bare dengang Af'tenpostens redaktØr) gratulerte Quisling, men også etter kapitula_
sjonen. Men midt under denne bitre krig, nærmere_bestemt
våren 1941, deltok Aftenpostens velansette utenriksr!edaktør
i en reise til fiendelandet, hvor han blant annet avla Leipzigermessen et besøk. Rent bortsett fra at han pleiet vcnnSkapelig omgang me(\ tyske fiendekolleger og andre. Alt deUe
Skjedde før blå det fikk noen «naziredaktører».
Senerehen gjorde Aftenposten big business på tyskerarbeide, nærmere bestemtt trykning av Deutsche Zeitung og andre tyske blad, og det niholdt på dette trykkarbeide da andre
gjorde forsØk på å få del i forretningen.
Det er sikkert ikke nØdvendig eller ønskelig å rippe mere

gjØrende. Dersom alle som er
rammet aV rettsoppgjøret
tenkte og handlet i den ånd
at det er jeg som må gjøre
det, ut.en· meg ga".r det ikke, J' a
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finner det samfunnsskadeJjg å få prøvet en av «landssvik»sakene på bakgrunn av den overveldende masse av nye opplysninger som er fremkommet. Det er samfunnsskadelig i bladets øyne å henvende seg til det norske rettsvesen for å få
ttm . -øm:
d t Og
·
prøvet sin sak påny n å r en mener
seg 'ureesSfg>

greuel-beretninger om «tysk
barbari» holdes i live med en
aldri opphØrende hets, i :form
av teaterstykker, filmer, bØker, i presse og radio.
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da er jeg ikke et Øyeblikk i
tvil om at målet innen kort
tid ville være innen rekkevidde. Vår innsats må skje gjennom Forbundet, gjennom organisasjlonen.
Nå er vi kommet så langt
at fylkene på det nærmeste
er i orden, kretsene blir bygget ut innen 1. mai og så
kommer turen til lag og grupper og de enkelte. Opptil 5
med1emmer blir en gruppe,
større medlemstall blir et lag,
lagene bindes sammen i kreL
ser, kretsene i fylker. En regner med at innen mai har vi
90 aktive kretsledere og i lØpet
av våren og, sommeren ca. 500
lagledere. Alle disse er innsatsberedte, 'Og enhver forstår
nok hvilken veldig maktfaktor de er i Forbundets arb eide
.
Nå skal lagene bygges opp.
Men sitt il~ke og vent til det
kommer henstilling fra krets
og fylke om å ta, arbeidet opp .
Sett igang på eget initiativ.
I de aller fleste kJommuner
er det sikkert en eller annen
som kan ta det fØrste skritt
og sammenkalle til mølte hos
seg. Velg så formann og hold
møter noenlunde regelmessig.
Gå inn for å spre opplysning
om Forbundet og dets arbeide.
Ikke bare til våre folk, men

I

ogSå til dem som står utenfor
våre rekker. Det er mange
av dem som allerede klart ser
humbugen i rettsoPiYgjøret. Ta
også opp saker av lokal art.
Kan laget eller gruppen skaf fe seg bØker og brosjyrer og
annet materiale som belyser
våre krav er ~et utmerke,t.

dets redaksjonelle medarbeidere - hvorav de fleste rØkter sin dont den dag i dag i
Dette materiale kan jo gå på
ny regi - trofast gjorde sin
t
innsats i bladets «nazi»-tid og
lån. Tegn medlemmer til Forslett ikke stakk av til Sverige
bundet og tingere til Folk og
slik alle bra patrioter visstnok kommer i lØpet av kort tid. iLand. Dersom hvert medlem
burde ha gjort. Nå, det gikk jo sørg for å ska.ffe! Dem den satte seg som mål å tegne
bra likevel. Til syvende og sist foregående.
«statsmaktenes minst ett medlem og en abonble på en eller annen underlig revolusjonære
forhold
til
måte både det meste av pen- grunrnoven» fØr den blir ut- nent på bladet, ja daskulle
gene og «æren» reddet.
solgt, da det i den nye bro- det monne. Er dette uoverSå sett ut fra dette syns- sjyre er henvisninger til den kJommelig? Nei, det er det
punkt, er det visselig ikke for foregående.
ikke.
tidlig at bladet begynner å lePris kr. 2.00 + porto.
La oss nå kj Øre for fullt og
ve opp til sine egne strenge
ikke Slappe av. Greier vi dette
moralkrav om det samfunnsForbundet.
gavnlige slik det må fornå, da blir vi så sterk.e at vi
tone seg for dem som har
kan gjøre vår innflytelse gjel«krigs»komplekser. I særde- le jo ikke ligne Aften,posten å dende helt fram til valg og
leshet når det kan gjøres med komme sist i rekken når det Stortm'g.
et Så ringe pekuniært offer gjelder å innta nye fordelakopp i diSse gamle historier. Vi vil bare nevne at Aftenposten som det en slik liten annonse '[ tige standpunkter. Skjønt
Men gjør det selv, sitt ikke
med vanlig sans for det lønnsomme holdt det gående hele fra~t formodet li~e in~flytel- «nye» var altså kanskje sterkt og vent på at andre skal gjø«krigen» med standpunkter som var meget akseptable for sesnkt hold kan mnbnnge.. sagt. Det er jo igrunnen bare re det!
Reichskommissar Terboven og øyensynlig også for den norske
Den eneste feilregni~gen. er å ta fatt igjen der en slapp i
..
kanskje at bladets dIrekSJon 1945
.
Olga Bjoner.
«heimefronten» siden bladets opplag iallfall Ikke gikk ned., ikke forstå,r at stemningen _ _. _ _ _ _ _- - - " ' - - - - - - - - - - - - - - - - Vi så. h~ller ikke annet enn at den «nasjonale» del av bla- i har 1Jennt å ønu
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at et galt utgangspunkt med
den tyske innmarsj i Polen.
Det hadde vært riktigrere å
begynne med avtalen av 23.
august 1933 mellom Russland
og Tyskland. Det forrykket
hele konstellasj onen i Europa.
Det som til syvende og sist
blandet Norge inn, er utviklingen i Finnland, og forsØkenetra Vestmaktlene på å utnytte :1iorholdene internasjonalt til å legge hånd på malmfeltene.

Debatten som avslørte
er blitfi lansert i Folk og Land
av foMkeren, cand. oecon.
L.eif SUNDT, at Norge ble lagt
ut som åte for Tyskland, av
Norges medfØdte «venner».
Det samme hevder som kjent
ta hensyn til England, når dr. Scharffenberg, blant mandet gj elder skipsfart.
ge andre virkelige forskere.
De fleste og alvorligste nøytralitetskrenrkelser på den Hva norske skolebarn'
norske kyst ble utfØrt av engelske sjø- og luftstridskre·f- lærer om forspillet
ter.

det norsk skoleungdom i k k e
får vite om 9. april 1940
For stappet auditorium på
Blinderen 5. mars åpnet formannen sta n gen mØtet med disse ord: Vi som er
unge i dag sitter med endel
uklare forestillinger om meget av det som forbinder seg
med hendingene omkring 9·
april 1940· Derrfor har vi arrangertJ dette diskusjonsmøtet med rektor, dr. Midgaard
. som innleder:
Dr. Midgaard uttalte blant
annet:
- I samsvar med sine tradisjoner på detrte, erklærte
NOl'ge (3.9. 1939) seg nØytralt,
likesom de andre nordiske
land. For å ivareta Norges
plikter og, rettigheter som
nØytral stat, ble sjØforsvaret,
det vil si, marinen og kystartilleriet delvis mobilisert og
satt opp som redusert nøytralite1Jsvern. Under 1. verdenskrig var disse enheter
fullt mobilisert, og festningene hadde også dekkningsavdelinger a v Hæren under hele
krigen.
Når det samme ik.ke fant!
sted her var - ifØlge Midgaard - årsaken den katastrofale mangel på Øvede
mannskaper i Marinen og
Kystartilleriet.
Den norslk.o regj ering la an
på en streng nØytralitetspolitikk. Denne linje hadde enstemmig tilslutning i Stortin_
get, og sikkert også hos den
alt overveiende del av foll~et.
Det har fra enkelte hold vært
hevdet at regj eringen ikke
holdt den n øy ti r a li t et sl i n j e den hadde forkynt (3.
9· 1939), og det ble da særlig
pekt på tonnasjeavtalen med
England 11. november 1939,
som ga dette land rettl til å
bruke den største og mestmo_
derne del a v den norske handelsflåte.
Anklagen mot regjeringen i
denne sammenheng er grunnlØs.

til 9. april:

*

Rektor Dr.
Midgaards nå
somme teori om
«det tyske uprovoserte overfall»
ikke leng~r
holdbar

Når blir den

På den annen side har vi
den hensynslØse tyske u-båt!krig. I tiden 3. september til
8. april 1940 senket tyskerne
på det! åpne hav 55 norske
handelsskip på tilsammen
120 000 brutto registertonn og
393 sjømenn mistet livet. Til
tl'OSS f10r alle krenkelsene,
greide vi å holde oss nØytrale
og uti€nfor krigen til 9 .april

*

MAN TAR HELT FEIL HVIS
MAN TROR .A)T TY.SKERNE
VAR DARLIG UNDERRETTElT. Den tyske minister i
Helsiniki var meget godtr underrettet. Han kunne allerede
den 2. januar (194(\1)1 meddele
at en oberst, i Gamelins stab
var kommet til Finnland for
å drØfte engelsk intlervensjon,
men allerede i sin fØrste innberetning gjØr minister Blticher oppmerksom på at hensikten bestemt er å sikre seg
kontrollen over malmfeltene.
Deretltel"
~P
l1apportene
ustanselig og i Økende omfang.

I'.•
I
I

Rektor Midgaard stenogratatt ut av
fisk:
«Så vidt jeg kan se, har det
skolebøkene og
heller ikke lykkes å finne noe
erstattet med
grunnlag for at Raeder skulsannheten?
le sitte inne med opplysninger om engelske planer mot
Norge. Vi vet at det ikke forelå noen planer om dette, grunnlag, viser SkrØpelig tenog påstander om dette hen- ke-evne, sier Midgaard ordges i lØse luften. Både Raeder rett til en forsamLing, hvis
1940.
og hans kronvitner kom med tenke-evne han totalt underI IØept av de tidlige morl·
vurderer.
O l S .
gentimer denne dag., og utover pp y mnger som 19ger pa
det!
helt
groteske
plan.
Det
*
dagen, ble Oslo, Moss, H!orten,
SpØrsmålet er da om mineArendal, Krisltiansand, Eger- hadde hendt noe ,i mellomtiAngående punkt 2 hos Midsund,
Stavanger,
Bergen, den. 10. desember (1939) kom utlegging var kjent på forQUISLING
til
Berlin
og
behånd
av
tyskerne,
og
hadde
gaard:
Han sa at tyskerne
Trondheim og Narvik besatt
gynte
sin
virksomhet
for
å
få
drevet
dem
til
akSjon?
avfant
seg
med at vi inngiikk
av tyske tropper. Fra disse
Jeg mener vi kan svare nei tonnasjeavtalen med Engutgangspunkter ble så hele Tyskland til å Okkupere Niorland fordi de regnet med å få
landet okkupert i lØpet av to geo Under samtalene gjorde på dette spØrsmål
Quisling
alt
for
å
overbevise
Hermed
slutter
sitatene
fr::t
det
igjen på andre områder.
måneder.
Hitler om at Vestmaktlene Midgards foredrag.
Det er ikke korrekt, for ty_ Jeg vil med engang slå ville sette seg fast i Norge,
• skerne visste ikke om tonna_
fast som min oppfatning, at i forståelse med den norske Harald FrankIin Knudsen~ sjeavtalen. De visste om avtyskernes ,angrep på vårt land, regjering, og fortalte om en
talen om en bestemtl betalikke var fremkalt eller foran- hemmelig avtale meUom Nor_ sensasjonelle replikk
ingsmåte, men ikke om kiollediget av vår regjering.
ge og England (som Scharflektivavståelse til England.
fenberg stadig etterlyser, Folk
Harald Franklin Knudsen, Det foreligger interessante
Norske torpedobåter var og Lands bemerkning).
som fØrste debattant etter fo- dokumenter av 11. januar
kommet tilstede (i JØssingBarne- og ungdomsoppdra- redr~geti slo fast at det ve- 1940 som jeg i høst! har"' få.tt
fjord) og nedla pmt(est (mot ger, r,ektor Midgaard slom har senthg var ungdom på tilhØ- adgang til i det tySke utenCossacks inntrengen), men oppdaget orienterte tilstede, r~rbenkene, og han uttalte riksministeriums
arkiver,
etter ordre fra kommande- fortsetter stenografisk i Re- sm forferdelse over at norsk hvorav fremgikk at tyskerne
rende admiral, ble det ikke alisforeningen:
l1;ngd?m skulle være henvist hadde ingen anelse, men
skutt på de britiske skip. At
«Vi vet i dag at dette ikke tIl sIlke opplysninger som de truet med visse represalier
det var en krenkelse av Nor- er sant, men det er hevet fo~edragshOlderen - rektor hvis nordmennene avsto tonges nØytralitet som var begått over tvil at Quislings ord Midgaard - hadde gitt.
nasjen. Man kan slutte av
fra britisk side, er hevet (liVer gjorde inntrykk på Hitler og ,Fre~stillingen ville han ka- innberetninger tre druger fØr
tvil. Et «teknisk» nØytrali- RIaeder. På den annen side rakt.ensere som helt usann- invasjonen, at først da var ty_
tetsbrudd kalte den briUske må man vokte seg for å over- synllg, men gikk ut fra at rek- skerne klar over avtalen Men
statsminister det. Det eT sik- vurdere Quislings rolle, og t'orren ikke visste bedre. Etter det var jo !liDe sent.
.
kert
at
Altmark-affæren ikke gjøre ham eneansvarlig et raskt tilbakeblil{k i Norges
skapte forbitrelse i Tyskland, ~or okkupasjonen. Ha~ vi!le nyere hist?rie og etter å ha Våronnas betydning
og ble tatt som vitne:sbyrd om Ikke ha slpppet fram tIl Hlt- I henledet nksadvokat AULIES
at Norge ikke ville eller kun- ler hvis ikke mektige krefter oppmerksomhet på den kom- for 9. april
ne hevde sin nØytralitet over- allerede hadde vært i sving. mende opplysning, meddelte
- Det er også intleressant
for England, men den egent- =,lr det gja(ldt GØring Franklin Knudsen så at å nevne møtet i Stortinget da
lige årsak til den tyske Nor- var han meget kjØlig stemt hann personlig var blitt Stray, venstre, foreslo drasges-aksjon var den etter mitt overfor det hele. Det er også meddelt av lord ... i London, tiske innskrenkninger i forskjØnn ikke . . .
riktig at Hitler helst hadde atl engelske og franske stabs- svaret, fordi han mente det
sett at de skandinaviske land offiserer med den norske re- var landssvik å ødelegge v å rvar nØytirale.
gjerings samtykke var i Nor- onn a på grunn av den miliDr. Midgaard uttalte at den
ge 16. mars 1940 for å rekog- tær,e situasj on. Da Quisling
rette bakgrunn for den tyske
Norgesaksjon fant man i vi- Midgaard forsnakker seg: nosere landingssteder. Hans reiste til KØbenhavn, hadde
hjemmelsmann var medlem han med seg dette moment log
seadmiral Wolfgang Wegeners
av Churchills krigskabinett. fremla dette synspunkt bok i 1929 - «Die SeestrateStenografisik.: Vestmaktene
hevdet Hartmann - for den
gie des Weltkrieges». Han regnet da med at deres hærtyske oberst. Quisling sa også
hevder her som en stor feil setting av punkter på den O.r. sakfører Sverre
her at han hadde sikre oppat Tyskland i den fØrste norske kyst kunne finne sted
lysninger om engelske planer
verdenskrig ikke gikk. tH ok- med norsk samtykke. Dette Hartmann tenker på
overfor Norge.
NØytralitetl på det Økonomi- kupasjon av Danmark og Nor- regnestykke vet vi var riktig.
ske område kan ikke gjen- ge for dermed å bryte den Det hersket enighet mellom doktorgraden
nomføres
påktden m.åte at rna.n britdske blokade. Midgaard alle i vårt land (??), lom at
å Il
Det var :lJnrtj enstfullt a v SCHEIDT OG HAGELUJ
HVA BRITENE
p ~ e pun ;. er gIr fifty-flf- nevnte admiral Carls og stor_' hvis vi skulle måtte oppgi dr. Mldgaard å leggie fram l ANTE
;; tIl hv~r SIde. Det må t~ a?miraI,dr. Raeder som for-I nØytraliteten, måtte vi ikke spØrsmålet. Meget i hans foensyn till lan~ets ø.kononu-!kjempere for Wegeners ideer. komme i krig med England. redrag var riktig men m
. PØNSKET
ske og geograflSke sItuasjon,· Midgaard viste seg med anDet betyr ikke at den nor-'
å alt
'.
. eget
og det er innlysende at
var ogs g . ImIdlertId selv
.Øf
.
en dre ord helt fremmed for den ske regjering hadde solgt seg en uriktig fremstillin k~ ha Gode, miner til slett spill
sJ artsnasjon Som Norge ml dokumenterte tankegang som til England (???), eller inn- sin store misjon idetgden~an
Ha
.
gått unØytral avtale (???).
.
.
'.
rtmann sa. Det overmå_
4
FOLK OG LAND
LØRDAG 12. APRIL 1958 De som prosederer p~: ·d· t· dbl~ra sitt tIl å belyse forhol- te intereæante er at Hagelin
Cl.
e
et. Jeg synes Midgaard valg- lOg Scheidt har hatt en gan-
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Minneblad fra kampen
Om disiplin og litt til mot bolsjevismen

Kaptein Olaf Holm:

1.
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for at nettopp «det brukne er det for historiske begiven- Norske skyttergravssoldater fra Den norske Legion
geværs»
apostler kan få rømt. heter han sikter Ul som dekFylkesmann Trygve Li~ gir
i en av sine erindringsbØ,ker Han har vel også hatt I1IO'en ning for sine ord.
vanskeligheter med å tilegne
en skildring av hvorledes han
Vikingene viste ifØlge Saog en rekke andre dignitærer seg den politiske visdom i å ga"en megen pågåenhet og
pa' rem' e fra Elve'rum tl'l An- gå tlil krig for å demonstrere fikk endog plass i 'Ofrenes
sitt parlamentariske fikendalsnes i lengere tid ble ICPPkirkebØnn, hvilket våre sko1eblad,
«Der SlJldat hat flir das
holdt ved Dovre av en tys~
bØker synes å anse som særunnotige ein sehr zartes GelØytnant i spissen for en t:ropp
lig ærefullt. Men det var nå
fUhl» lyder salig general
falmskjermjegere. Den unge
nestens gods de var ute etter,
Clausewitz's udØdelig ord,
mann har åpenbart hatt beså det kan ikke være det,te
hvilket på norsk er: «Soldasluttsomhetens nådegave· Han
forfatteren sikter til.
ble, iflg. den krigshistoriske ten har meget fintmerkende
beretning anfalt både fra syd fØlelser overfor detl som er
Usurpatoren Sverr,e, som vel
unødig».
Noen
hver
kjenner
var
den fØrste eller en av de
og nord av ialt et, par bataljoner og holdt dem unnav seg seg vel selv igjen fra sin sol- fØrste, som fore ga å kjempe
eller slo seg igj,ennom etter- datertid. Hvorom allting er, for en sak, hadde som den
så er det ingen grunn til å k~OIke mann han var, ikke
som det trengtes.
tro at begi,venhe,rene på. større tillit til sine neverskod,Forfatteren bemerker som
Dovre i all sin bedrø'velighet de tlilhengeres tro på både
trøst!, at norske soldater
skyldes feighet.
hans sak og legitimiteten i
kjemper godt, når de bare
hans krav på tronen, enn at
forstår hvorfor. De S/::;m var
2.
han fant det sikrest å avgi
saut inn på Dovre forsto altså
det kjente lØfte, som skal væikke det. Etter en menneskeNå,er forfatteren kjent som
re så storartet: «Den som drealders agitasjon om at man en realitetenes mann uten
per en lendermann skal selv
ikke har noe å slåss for, kan sær l i g e tilbØyeligheter til
bli lendermann» . Elt pøbeUØ'fte
det! ikke godt ventes at Slolda- den alminnelige ønsketenktil Karks a vkiom·
ter skal våge liv og lemmer ning. Man spØr seg derfor ,hva
Parolen fra Ilevolden stik~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~
ker hestehover frem både he~
ske eiendommelig evne til å er ganske opplagt. Såvidt pro- og der i våre druger, selvføltreffe i sentrum av sannhe- fessorspire Hartmann, som i gelig under helt risikofrie forten. Deres rapporter viser en I dag ikke vil skrivesannhe- hold, - denne gang. Kjesætemmelig nØyaktig overens- ten at Vestmaktene la Norge ter med sitt kartotek! Et, sir-stemmeise med de britiske ut som åte for Tyskland, og
planer. Englenderne var ba- lar vår hjemlige kronnoksagt kulære i oslo kommune med
for J'oboen
et oppfordring til angiveri, fl)f
re så redde for verdensopini- f el're Churchil'l
'
,Det er en gråvæirsdag ute sperringa der til høyre.
onen og forsøkte å legge kor- terpå.
ikkie å tale om «Rettsoppgjø- i de fremste stillinger. Sola
_ Jaså.
tene slik på bordet at de
ret» og den nidkj ærhet som har enno ikke klart å trenge
- Ja, men noen av gutta
fikk IOpinionen i ryggen. Det Hartmanns konklusjon
utvises i det såkalte Erstat- gjennom den tunge morgen- gikk til motangrep og resten
var bakgrunnen: til mineutningsdirektorat. De agerende, tåka som gir landskapet; et tar\ fjerde med maskingeværa.
leggingen. Detl var virkelig
Imidlertid, opplysningene Slom ennå ikke har fått sin preg av skyggelik ubestemEn av gutta kommer trekgode miner til slett spill.
viser, at hvis deti hadde vært
melighet.
Så kommer Hartmann med en noenlunde rimelig mobili- belØnning, får den nok. Gru
Gutta står på sine poster. kende med en russer fra Inmeninger som vil forsinke, sering i Norge - rent bortsett ikke for det. (Det får bli gjen- Noen med geværerr og hand- genmannsland.
Hei, kompanisjef. Jeg
hans professorat, men ikke l' fra florholdene i Dånmark - stand for en senere skål). granater. Andre ved maskinglemte
patronbeltet mitt og
stoppe det, hvis han ellers så ville Hitler ganske sikkert «Kretsens»: «Vi har menne- geværene. Noen ved bombeda
tok
jeg
likegodt med han
fyller målet: Tanken med mL rygget tilbake for dettJe fore- ne». Det var nå ikke akkurat kastere og andre ved panserherre tilbake.
nene var inva.sjon via provo- takende. Hadde nordmenne.
.
kanoner.
kasjon. Man tenkte seg aU ne mobilisert, hadde vi ikke det parlamentamlke flkenFram gjennom grava komHvoretter han overlater
tyskerne ville reagere med å I fått disse farlige rapportene blads gjell\oppstandelse, man mer kompanisjefen. Russerne russeren til kompanisjefen og
sette foten i Danmark, og om Englands forberedelser. blåste til kamp for i den lei-! har fore~att ~et a.v sine vanlige stikker inn i bunkeren etter
trodde de ville ikke våge mer. Det var ikke tanken på ba- ren av storpatrioter og «gode» angr,ep l gralysmga.
sitt patronbelte. Et øyeSå ville englenderne få til- ser i Norge som ga HiUer lyst demokrater.
Kompanisjefen stopper ved blikk etter er han tilbake og
strekkelig tid på seg, og når I på Norge, men det hele var
'"
en av gutta,
forsvinner over gravkanten
nordmennene så tlyskerne ulykkeligvis basert på sumoagaen beretter at «foll{et
_ Jaså, get, du står her og ut i Ingenmannsland. Komrykke frem, ville de slippe men av rapporter lom fran- klaget over k!Jng Sverres år- skyter?
panisjefen rister på hodet, tar
eng')enderne inn. Det var ske og engelske planer.
menn». Hvordan er det med
Gutten gjesper, flirer bredt russeren med seg og fusler ned
tanken og det var planen., Det
FortiS. neste nr.
det idag?
I og snyt~r seg kraftig i fing- gjennom grava tlil sin bunker.
rene·
Gutten ved geværstanden leg- Ja, jeg gjør da det,
ger på nytt an og en av rus3
- Er det noe å skyte på nå ' serne borte ved piggtrådsperSverres løfte' viste seg SØr- da?
Iringen kommer i v,egen for
Tja kommer det dreven_Il patronen og er ikke mer.
«Vi Haakon, Noregs Konge gjer kunnig:
gelig virkningsfullt. Der inn- de, det er som en tar detf
Slik omtrent kan en kaVi har vedteki å halde oppe j u II k f) m ~ n ]L ø y t r a Zi tet fOT brådte «uår på
menn, det
_ Noen russere er det vell' rakterisere gutta. Det er likNoreg i den krigen som har broti ut mellom Stnrbritannia og Frankrike på den eine sida og Tyskland på den IJ.nd,-e sida.
værste av alle uår». Dette uår ikke?
som ikke noe å gjøre vesen
For nøytraliteten for Noreg gjeld dei jorsk1'iftene som er utferda har siden vart ved og landets
- A jo, det er da det, og.
av det hele.
med den kongelige kunngjeringa fra 13. mai 1938" t:fr. kgl. res. fri}
Hvor da?
Det skal være sånn. Nord2dre desember s. å. i samband med deklarasjonen fri! 27de mai skjebne gjennom de fØ'lgende
- TJ' a, det ligger j o en mannen fornekter seg ikke1938 meUom Noreg, Danmark, Finnland, Island og Sverige.
århundrer ble deretter. Den
handfull lik framom her og
Hvis en mor hadde setlt sin
siste «lendermann» fikk man så er detl noen som ,forsØke,r å sønn enten han no var konGjem på Oslo Slott, den 3, september 1939.
Under vår hand og riksseglet.
endelig livet av i 1945. Det stikka av bJOrte ved. piggtråd- torist 1 floæsorgsvesenet, an-
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Nøytralitetserklæringen som ikke skulle holdes
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Om .·disiplin
Ira

-

Østerriksk pater Blir det likevel upar~isk gransktng?
forteller sannNy fase
saken Kreuger - Bonnier
heten om Dachau Etter at regjeringen i hen-/ han for sin del samtykk.er l

nordnfenn, får man inntrykskjedde på Akiershus etter ket av at hver især ide n t i If ise rer seg med disse
hold til juståsministerens inforutigående tidsmessig og folk og er dermed selv flukDen
østierrikske
Pater terpellasjonssvar hadde avvist
stedegen rettergang. En drev sens en tapper kar.
Rot h, som selv i en rekke noen medvirken til utredning
man ogSå i dØden borte i CaPå den annen side synes år satt internert i konsentra_ av tvisten Kreuger-Bonnier,
Lingefolket 1\ nære en avgjort sjonsleiren Dachau har på så det ut til at det ikke skulnada.
forakt, for ridderne av det forespørsel skrevet fØlgende le bli noen ut/redning, skriver
store ord. Blant dem kan der redegjØrelse til et naSjonal «Fria Ord». Firmaet Bonnier
4.
ikke rekrutltere:s kvalitetsisol- tidsskrift i Ø~terrike om for- hadde nektet å gå med på
Siden hærens opprettelse idater, og derfor heller ikke et h)oldene i denne konsentra- Torsten Kreugers forslag om
1648 har den utfØrt mange Lingekompani.
sjonsleir:
utredning, som var bygget på
ting, som den har ære av, men
«Gutta på skauen» og deres
«Etter å ha mottatt Deres svensk lovs vam.lige bestemder er intet som tyder på at ferie tilværelse kan Lorrfatte- forespØrsel, svarer jeg Dem meIser, om voldgift, d.v.s. at
det skyld,es annet enn god sol- ren ihvertfall ikke ha tenkt som tidligere konsentrasjons_ hver av partene valgte en redatermoral, rett og slett. Ola på.
leirfange i Dachau, hvor jeg presentant, hvoretter disse
• er anlagt for å gjøre :sin plikt.
var internert fra 1941 til 1945 ble enige om en upartisk
Men ikke alter storartet. Man
5.
av Gestapo. Som konsentra- oppmann. Isteden hadde T'or
har sØkt sin ære i 'flukt og i
IfØlge den fra første ver- sj onsleirfange er en tilbØyelig Bonnier foreslått en utredfall før ogSå, men jeg skal denskrig berØmte marsjall til å 'Overdrive. Jeg vil bevisst ning gjennom de tre presseikke være så uelskverdig å ta Foch vil under ellers like holde meg borte fra det og organisasjoner Publicistkluba-negalleriet hos enkelte «go- forhold, den parti som har være objektiv. Såvel konsen- ben, Tidningsurgivareforenin_
de» nlordmenn og profitØrer den hØyeste moralske mot- trasjonsleirfanger som tidli- gen og Journalistforbundet.
ned til nærmere beskuelse. , standskraft, - av enkelte i ge nazister har latt det gro Dette hadde Kreuger på sin
Etter begivenhetene på en eller annen hensikt smak- fram eventyr om konsentra- side av 'list under henvisning
Dovre derimot er det inntruf- fullt kaUt «kadaverdisiplin», sjonslelrene og om Dachau. til at nrmaet Bonnier i motfet tilfeller, som gir forfatte- - gå av med ,seiren. Lukker Konsentrasjonsleirfanger som ~etn:n6 ti.! Torsten Kreuger
ren full dekning for sine ord. rna-n øynene til for dette kri- gjorde det i hat, har oppfun- hadde meget stor innflytelse
Det er vel det han siktlCr til, gens ubØnnhØrlige krav, så net og overdrevet beretninger i disse organ!;:,'1,sjoner, hvorhvis det er noe.
opplever vi et nytit 9. april. om tortur. Dertil hØrer even_ for det kunne være tvil om
Vi ser av dagspressen, når tyret om at det i Dachau var deres upartIskhet.
Til kamp i Vest meldte der
seg frivillig i alt 1 - ett - en eller annen ung man har dØd omkring 500000 menneSaken var således kommet
kompani, ' Lingekiompaniet desertert fra en fredelig norsk sker, atl menne~ker ble brent inn i dodvanne lOg det var
kallet, som med rettle erhver- ekserserplass for å besØke levende, at det fant sted mas- grunn til å tro at det var
vet seg navn og ry som kri- kjæresten eller liknende og så sehengninger o.s·v. - lutter nettopp dette Bonnier-siden
gere.
kiommer for retten, at noe ev;entyr. Det var ilde nok som Ønsket. Nå har imidlertid
Til kamp i ø~t stillet Na- som kalles «tilpassningsvan- det var uten at en behØver å Torsten Kreuger meddelt at
sj onal Samling - a v enkelte sker» er formildende omsten- legge noe t[l».
kalt «bermen av det norske digheter. Alle har «tilpassI henhold til Pater Roths
folk» - og dermed likesin- ningsvansker» når de i et slag brev hadde Dachau riktignok
•
nede 50 .....:. femti kompanier står overfor dØden, Skal han et gasskammer, «det var
(for å regne med samme mi- da begynne «å Ifor:~tå», hva imidlertid, ikke 'ferdig» og i
litære enhet). De ervervet seg det hele skal tjene til, så går Dachau «er heller ikke en
også navn og ry som krigere. det uvegerlig ,som på Dovre. eneste fange blitt gasset».
AftiCnposten irineholder den
Tapsprosenten
Var
langt
Det er ikke noe ubehag elSom en Ser en noe annen 9. april 1943 ~ysende dokulangt over, hva som er van- ler råSkap forbundet med en beretning enn den de norske mentasjoner av Norges vei
lig. (En «falt» også på Akers- gj ennomfØrt
disiplin
a viser har brakt; og fremdeles inn i krigen. Under sin davæhus etter å være kommet ihvertfall ikke for ol'dentlige bringer! Med hensyn til det rende habile redaktør
hjem til sine landsmenn. Re- mennesker. Det er det eneste uferdige gasskammer, så for- gjengir Aftenposten hva Ossten ble fradØmt retten til å soldater har å holde seg til, talte som bekjent leirledelsen loavisene skl1ev i sine ledere
tjene i hæren!!)
når situasjonen krever, at selv at det var ment til av- 8. og 9. april 1940, og det NB
I disse forhold har forfat- han må overvinne sin frykt lusningsanstalt og noe bevis i full uavhengighet.
teren dekning fon sine ord, fior dØden, den intet levende i motsatIt 'retning finnes det
Tyskerne hadde på det tidsom han finner grunn til å vesen unngår.
jo ikke.
punkt ikke satt en eneste
vedkjenne seg det, hvilket
~'\I\AIV\I"'VV\l\A'" strek i manuskriptene.
turde være tvilsomt.
6·
Dagbladet
'''ommenterte
Når Lingekompaniet komver i (Morgenbl. 11. 12. f. å,)
Al
Verdenskrigens sluttresul- om hva der krieves for å mot- Violdsdåden
(mineutlegginmer på tale blant! de «gode»
tat, er et samarbeide mellom sta et mulig russisk angrep: gen) redaksjonel~ allerede i
Vestens folk, in.klusive Tysk«Hvilke styrker trenger NA- sin middagsutgave 8. april.
leggsarbeider, kjØpmann eller land, som av Vidkun Quisling TO for å gardere seg mot det- Her skrev redaktØr Einar
bondesØnn, ville hun ha grått foreslått for tredve år siden. te? ,En ana~yse av de siste Ska v l a n under tittelen
(Les hans bok: «Russland og stadier av siste verdenskrig vi- «Nye farer» bl. a.:
sine bitreste tårer.
Skjeggete, skitten, lusete og vi» ).
ser at de allierte angrep mot
«Den britiske og franske
Engelskmennene er kloke tyskerne sjelden lykkedes ~ineutlegging innenfor nOJ:"sk
fæl, rusler han omkring der
ute i gravene med hendene folk, som straks har tatt hvis ikl{,e de angripende tll'lOP- SJøgrense er et av de farhgdypt plantet i bukselomme- konsekvensen a v denne l'eaIi- per hadde en tallmeSsig over- ste slag som er rettet mon
ne. Av og til titter han for- tet f u Il t uti, i motsetning legerihet av 5 mot 1, .ledsaget norske interesser hittil under
bauset over gravkantIen når til de hj emlige jeremiader og av herredØmme i luften, og verdenskrigen. Det er klart at
det lyder et djiiit-djiiit forbi mangel på alminnelig folke- noen ganger mislyk.kedes an:./ ~~""""'"
øret hans. Det er jo forarger_ skikk, som dukker opp når en grep selv .med tallmessig
lig at noen kan finne på å alliert tysk general viser seg overlegenhet av 10 mot 1. Og kjemperne var landets eneste
skyte på slike fredsæle gut- her i embeds medfØr eller nØd- på Østfronten hvor de russi- «Sven Dufvaer» gjennom «de
ter. AV,og til stopper han opp, vendig samarbeide kommer ske styrker ikke hadde noe lange fem år». Heller ikke
stikker en lang finger ned i på tale. Det er den spesielle slikt avgjØrende herredØmme tyskerne er fØdt med disiplipipehodet og stryker aven nJorske form for «patriotis- i luften, holdt tyskerne ofte nen i blodet, men de har en
fyrstikk. Glad og fornØyd mens» siste krampespark. stand mot russiske angrep til tradisj on å bygge på og de er
damper han så på pipa mens Visse tegn tyder på, at man tross for russisk overlegenhet klar over at kravet er absoLeira gråter over å måtte gi hos dem som bestemmer ret- i menn og våpen på 7 mot 1, lutt og en uomgjengelig krigsslipp på stØvlene der han ningen begynner å gå trett eller enda mer».
faktor.
slen trer ned gj ennom grava. av skrikerungene i nord - og
Mangelfull disiplin må beTror man å slippe unnav
Han er blitt skyttergravsol- det er ikke heldig.
tales med blod - eller ne- dette krav, så. faller «Dovre»
Den kjente engelske mili- derIag.
dat.
også neste gang. Og det er
tærskribent LidelI Hart skriF. 1;. (1 Legionsminner).
7.
. en a l vor li g sak.
(Forts.

8.

5).

O

I

l

SN
FOLK OG LAND -lØRDAG

12.

APRJL

1~58

Lingekompaniet

og t'rOlnt-

I

vel inn i krigen

I
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en utredning gjennom Publicistklubben, «da dette synes
it være den eneste mulighet
tilf å få istand en upartiisk
granskning». Kreuger legger
til at han er villig til å betale omkostningene med denne utlredning med inntil kr.
50000. Han legger dog til at
det nye materiale han kommer til å legge fram ikke må
holdes hemmelig for almenheten.
Denne meddelelse må tolkes slik at Kreuger nå mener å ha .fått garanti for at
utredningen blir upartisk,
skjØnt han fastholder sin mening, at en undersØkelse etter
mønster i vroldgiftsloven ville
være det riktige.
Under disse omstendigheter
må en hilse Kreugers beslutning med glede, skriver vår
svenske kollega. Utredningen
må en anta blir fullstendig,
og granSkerne bØr såledps
selvfØlgelig avhØre vitner, som
fhv. utenriksmi nister Glinther, sendemann Schmidt m.
fl. Dessuten må,natur,1åJgvis
alt det nye materiale som kan
bli fremlagt bli gransket.
Herr Kreuger synes å være
siklker i sin sak.

Olaf Dlolm.

Norge på det aller kraftigstJ~
må protestere mo.t slik krenkelse av norsk suverenitet.
Mineutleggingen kommer
som et kupp, det har ikke på.
forhånd vært rettiet anmodning til Norge om selv å legge ut miner, slik som Norge
gjorde, utenfor Utsira i forrige
verdenskrig. (IfØlge senere
opplysninger, lagt fram av
Scharffenberg, var en slik
anmodning fra britisk side
rettet til Norge)'.
Når minene er lagtJ og står
under sterk britisk bevoktning
har den norske flåte ikke
maktmidler til å fj erne dem.
At norske territorialfarvann
på denne måte'er gjort til
krigsfarvann, vil reise de største vanskeligheter flor oss
overfor både de allierte og
Tyskland. Det vil stille store
krav til klokskap og besluttsomhet hos våre styremakter.
Som krigsrniddel er det ikke
mulig å si hvem av de stridende som vil ha fordel av
denne forandrede stilling.
Norske territorialfarvann har
hittil gi~t beskyttelse for en
meget større utlfØrsel til England enn til Tyskland, som nå.
vil bli meget usikker».
Vi skal senere gjengi hva
de øvrige Oslo-aviser skrev,
uten å være under sensur.
A· L.
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Otto Skorzeny
l

hØyere offiselreæ liker
å
li» offiser rote seg bort i det- krangle om.
te tullet og lot det ukjente
- -null Otto 8k0'rzeny få stillinEn dag i juli 1943 ble så
gen. Han ble utnevnt til kap- Sk0'rzeny hentet til Hitler-"6g
tein og fikk et kompani un- presentert for ham sammen
der seg. - FØrerens ordre med fem andre offiserer. Hit_
var utført.
ler snakket med litt hver av
Det; varte ikke lenge fØr dem 0'g sa så til Skorzeny:
Skorzeny oppdaget han ikke
«De blir her! De andre
var populær i de hØyere mi- går!»
litære kretser. Han fikk liten
Da de var blitt alene, forstØtte ovenfra, og gjorde altså ta~te Hitler at Mus~olini var
samme erfaring sam så blltt arrestert, og gJemt bort
mange andre der kommer etsteds og fortsatte så mens
med nye ideer. Han ut- Skorzeny stirret på ham som
nevnte derfor Karl Radl forstenet:
til sin adjutant med oppgave
«Jeg kan ikke og vil ikke
å ta seg av all kranglingen. overlate MussoHni til sin
For Karl Radl studerte juss, ·skjebne. Han må bli befridd
hadde anlegg for knep, lureri fØr forrederne kan få overleog fanteri og kriget derfor vert ham til fi,enden! De,
lykkelig med myndighetene: Skorzeny, skal redde min
om lover regler bestemmel-' venn. De vil ta enhver risik0'!
ser 0'g siemaer,' alt sammen I De vil ha h~ld med Dem og
ting som byråkrater og : Deres held VII ha en voldsom
virkning på krigens gang!
Dette er en misjon hvor De
vil være ansva.r('dg if',Oil' meg
personlig! »
Så flØY Skorzeny til Roma.
(Fort8. fra 8. 1).
HitLer
hadde sagt at bare 5
M0'skva, Washington, London,
-6
mann
visste om hans miParis 0'g naturligvis OlsiQ. Alt
sjon
0'g
hva
nå Mussolini anbidrar til å Øke muligheten
for nye sovjet-sat/elitter på gikk, så visste tyskerne ikke
hvor han var.
v å r klode.
Etter en måneds stillferdig
snusing
fikk Skorzeny sikker
Fienden innenfor
rede på at Mussolini ble h0'ldt
murene.
som fange i hØyfj ellsh0'tellet
.
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Arkitekt

HUSTAD
BÆRUMSV. 5, ø. ULLFRN
Telefon 55 61 29 - Oslo

Bøker tilsalgs ved Forbundet:
Prost A. E. Hedem: statsmaktenes revolusjonære f0'rhold
til grunruoven. Pris pr. stk. kr. 2.00.
Eivind Blehr: § 104. Pris pr. stk'. kr. 1.00.

Alexander Lange: DØdsdommen over k0'mmissarisk statsprofessor R. 8. Skancke. En gjennomgåelse. Pris pr.
Annelise Parow råd,
stk. kr. 1.00.
I
TANNINNSETN.ING
Justus Vericultor: Den norske kapitulaSjon. Pris pr. stk.
Tr0'ndheim
kr. 5.00.
Gisle J0'hnsonsgt. 5 - V. LadeGustav Smedal: Patri0'tis~e og landssvik. Pris pr. stk.
moen kirke - Voldsminde
kr. 3.00.
A. Olesen: DyrekØbt Hævn. Pris pr. stk. kr. 2.50.
8venskeutrectningen. Pris pr. stJk. kr. 20.00.
S~igefabrikk Den norska riittsuppgjorelsen. Forkortet resyme. Pris pr.
Brand-, maler- og sk.:yvestiger stk. kr. 1.00.
oljet, m/ kadimerte --beslag.
Olga Bjoner: Dette har hendt. Pris pr. stk. kr. 10.00.
Inneh. ALF T. LUNDE,
A. Olesen: Fra utrykte kilder ---; (RostockmØdet) kr, 3:00.
NYTT OPPLAG:
Mosseveien 8
Tlf. 68 88 17, priv. 67 07 7lt
Trygve Engen: Jeg er ingen Landssviker. Pris kr. 5.00.
Forskuddsbetaling eller oppkrav.

I

Oslo

leseverdige bøker

Kapital I edi g

Hermann Boehm:
«Norge
mell0'm England og Tysk.8måindustri og produksjonsideer finansieres.
land».
Skriv til:
Innb. kr. 20.00.
J. McCarthy: «Den forspilte
Konsulent Holtskog
seir».
Box 9, Nannestad.
Heft. kr. 11.00.
Erik Lærum: «Dansk SQldat i
WELPEORGj\NISASJONEN
krig og fred~.
Heft. kr. 9.00.
for frontkjempere.
Erik Lærum: «Suez-UngarnPolen-Cypern» .
Vi ber del' være med oss i hjelHeft. kr. 7.00. pen for våre krigsinvalider.
V. Piirschel: «Rett kurs».
Heft. kr. 14.00. Send ditt bidrag, stort eller
Med en samstemmighet Campo Imperatore der lå på Jens BjØrneboe: «Under en lite,til:
hårdere himmel».
som er helt nifs går jakten på en 6000 fort hØY fjelltopp i'
Postboks 1407 V, Oslo .
antikommunister
gjennom Apenninerne. Fjelltoppen var Innb. kr. 25.00., heft. kr. 20.00.
P0'stgirokonto 18070
'verdens presseorganer.
Og omgitt av et regiment og i hoP.'THJØMØE
Benytt
postgiroinnbetalingsdukker der opp i ,et annet tellet var der plasert en vakt
kort, det er enklest og billigst.
land, som for eksempel Ar-. på 250 mann. Der var hverBostboks 1?2 - stavanger.
getina, en mann som nekter: ken vei eller sti til hotel1et, Tlf. 21133 - Postgiro 64042.
å fØlge den brede vei, sørger! bare en langbane.
mektige internasjonale kref-: 8. september flØY 8korzeny
ter flor å undergrave hans og Radlover hotellet 0'g fotO'- ne blir klar over hvilke herstilling, provosere indre uro- grafert: det, og neste ~ag .kl. rer de tjener med sin fortjuris
ligheter og få ham fjernet. Og 12·30 gIkk det lØs. Altsa mIdt satte «nazb-hets - sin fort-I
ikke nok med det, klappjak- på lyse dagen. «Ingen vil tro satte mØrklegging av (sannten går videre gj ennom andre
Forts. s. 8.
heten omkring den annen
land for å gjøre ham t!il en
verdenskrig om årsakene til
Storgt. 17. Tlf. 337014, 333206.
fredlØs på jorden.
.
krigsutbruddet i 1939, om
ærs
empel
har
.VI
i
den
RØde
f'OrlØpet
av
krigen
og
de
anDet samme gj elder Egypts
Tannlege
I
TANNLEGE MAAlHOEN
3..ntikommunistiske og nasjo- massakrenng av den nasJona_1
...
ven dt e me t od er, og om d e MARTIN KJELDAAS
polske hær ved KaLyn,. en redsler som fulgte med frenale rØrer, statsminister NasHans~e2nsgt. 2
Hansteensgt. 2
ser, idet vestens demokratier rorbryteise som tyskerne fIkk I dens utbrudd - 00" hvilke
skylden for, _ et propagan''''
.
Telef.
44 43 33
gjør hva de kan for å jage l.
Tlf. 44 75 54
• ,~
.h· t t'l t konsekvenser denne fortIelse
Ga-Illunmel
su,m
Isse,
l
e
c< I\NNHETEN . t'd
f
l
.
.
av on
.
I l ens yham i armene på Kreml. Hehat tIl «naZlSd k an k omme t'l
le verdensopinionen alarmeres skummende
. .
die
Il
a fOa, l'kk e
l SIste del av. ver enS-I b are f or d
.
emI
sem
v,
en ~"or
for å skape avsky for «nas.io- men»
h'
eksi nale diktat,ore!», som kunne krIgen og etter kngen.
el.e·v:....
,eSLens f·:Olrtsat'·e
uO'
Ennu endel ekspl. av Martha Steinsviks
være et bolverk mot den aldri
Undres på om den ensret- stens.
hvilende rØde imperialisme.
de profundis.
te de norske pressen n0'ensin-1
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Demokratisk

De forenede jurister
Dr.

E. Reichborn
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Frimodige ytringer
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Om de rystende grusomheter log den barbariske krigfØring som Vestmaktene ikke
nektet seg n0'e av, ved rasering av hundrevis av åpne tyske byer og massedrap på sivile, hundretusener menn
som kvinner og barn overgittJ
til den grufulle dØd i f0'sforbombenes etsende 1J.elvete,
redsler uten sidestykke i sivilasjonens tidseP0'ke - om slike ting ikke bare tie r den
dem0'kratiske pressen, men
spaltene har i årevis vært
oversvømmet av beretIninger
offi;tyskernes barbariske krigrøring. Det mest typiske eks-

V år inderlig kj ære

fhv. politioverbetjent

KarlO. Karlsen
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Snart grønnes
det

lien

er tilsalgs i Forbundet, Kierschowsgate 5~ Oslo
Pris kr. 10.00 (til inntekt for Marta Steinsviks minnefond).
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dØde den 12. 3. på Bærum sy- Ta et lite overblikk over redkehus 0'g ble bisatt idag.
skap,ene. Vi skaffer nærsagt
8tavanger/Asker, 18/3 1958 alt mulig av maskiner og red_
skaper for
ThorbjØrg Karlsen
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Otto Skorzeny

-

«De, Skorzeny, vil ordne
(Forts. fra s. 7).
noen kan være så vanvittig opp med denne admiral
som å komme flyvende i dags- Horthy!»
lys», sa Skorzeny.
Den militære overkomman- DET TYSKE ELSASS
flir ein unabhiingiges Deutsch_1 maset seg fram til Sbalins
Han hadde plukket ut 18 do hadde foreslått for Hitler
Som alle vet har Elsass all- land» og det heter bl. a. i fly- gamle stilling tvers gjennom
frivillige, et vanskelig valg da å settfe opp en styrke på en tid vært tysk - hvis da ikke vebladet at «ungd()mmen i Ihele den «kollektive ledelse»,
alle hans folk ville være med. infanteribataljon og 2 fall- franskmennene nå har klart å Elsass må befries for den Øde_ idet han nå også har latt seg
Styrken ble fordelt, på 12 slep- skjermbataljoner og storme få liv av den tyske befolkning. leggende innflytelse fra den «velge» til statISminister i tilfly (<<glidere») som ble truk- Borgen i Budapest hvor admL Det var st:Or beg,eistring da franske kultur og gjØres for- legg til stillingen som partiets
ket av hver sin flyvernaskine. raI en bodde. - Men Skorzeny tyskerne rykket inn der igj en trolig med tJanken om et Stor- generalsekretær. Fra tidligere
Flymannskaper og fly var ville ik.ke gå med på en slik 1940 log i Strassburg mØ'tte eL ~yskland». Vi syneS det lukter opptreden husker vi ham som
skaffet tilveie aJV det tyske plan som bare ville kaste un- sasserne opp i sine fargerike lItt prOVOkasjon av hele affæ- en enkel antrukket' «prOletar»
flyvåpen.
garerne i armene på russerne.
bondedrakter til lek og fest i ren, selvom det naturligvis er med v:odkaglass og krokodilleI 12 000 fots hØyde kastet Han hadde sin egen mening anledning gjenforeningen. Nå sant at hverk.en ungdommen smil. Nå har han også fått seg
trekkflyene lØs og «gliderne» Olm hvorledes saken burde gri- forteller et tlelegram fra i Elsass eller andre steder kan en flunkende ny generaluniseilet nedover mot landings- pes an·
Strassburg at Elsas oversvØm- ha noe godtl av det som i dag form og skal v:el da gå i Staplassen», og en bitteliten skråEn vakker dag kom der der- mes med flyveblader som kalles fransk kultur.
lins og Hitlers fotspor som
bakke full av rullestein og på for flyvende til Budapest en krever tilbakelevering av El- PA NÆRE NIPPET
hærfØrer. Det er grunn til å
l~:::.nten av et svimlende stup. «doktor Wolt» fra Koln. Han
se fremtiden imØte med den
sass til Tyskland. Vi er sikk,er
Den tidligere finske kom_ største bekymring.
«Glidel"ne» landet mot rulle- var på ferie og begynte derfor på at det iallfall ikke er
steinene og ble slått i filler, lå spasere rundt) i BUdapest og Bonnregj eringen Slom står bak munisten Arvo Tuominen formen på den tid S'korzeny had- orientere seg ved hjelp aven kravet. Det lyder ellers mys- teller i en bok han har utgitt
de beregnet, 3 minutter, var håndbok for turister. Han tisk atl de oppgis å væ1re post- at det var på nære nippet at
de som overlevde landingen ~o:m til slutt også opp til Bor- lagt i Paris. Avsenderenopp- F'innland hadde delt skkbne
inne i hotellet i hælene på gen som han så var en by giiS å Vlæ,re ,«Kampfverband med Tsj ekkoslovakia i 1948
KJommunistene hadde plan~
Skorzeny - og en vetJtskremt for seg selv, med regjeringslagt et finsk «Praha-kupp»
vakt overga seg uten mot- bygninger, utenlandske amstand.
bassader og kasserner for seg opp da de så majors-di- ved hjelp av Jiet kommunistFor vel 10 år siden satt et
Der ble rullet unna noen tropper i tusenvis. Borgen var stinksj onene, Skorzeny hilste infiltrerte mobile politi i Helmedlem
av TAJO's japanske
steiner for å skaffe mulighe- omgitt av ,en granitmur av igjen, nikketl vennlig og kjØrte sing:llors. Dette politi var
regjering
under krigen: Noter foren «Stork». _ Maski- voldsom styrke.
inn gjennom porten. Etter i kuppberedskap og når
nen landet og Skorzeny og
Skorzeny brukte noen da- ham dundret 4 panservogner kuppet ble kvalt i fØdse- busuku Kis h i i fengsel som
Mussolini tok plass. _ 12 ger til å prate med all slags han hadde fått låne av den len skyldes det så utro- krigsforbryter. FØr det var
mann satte hælene i bakken folk i byen og fikk rede på at tyske diVisjonen som sammen lig det enn hØres den kom- han finansminister i den j aMansjuriaregjering.
og holdt maskinen til motoren admiralen var under sterk med 3 ungarske lå ved Buda_ munistiske innenriksminister panske
hadde fått fart på seg. _ Da påvirkning av sin sØnn Nicho- pest. - Vognens fØrere sto Leino, som i all hemme- Som krigsforbryter av høyesSlapp de på signal fra flyve- las som den 15. oktober skulle oppreist i det åpne tårn og lighet varslet general Sihvo. te klasse ble han satt til å
ren. Maskinen humpet fram- ha det avsluttende møte med hilste stramt på skiltvaktene. En finsk general har bekref- s!k u reg u l v e r·
12 år etter krigens slutt beover med slingring snart til russerne. Da skulle avtalen Og så ramlet hele klolonnen tet rtktigheten av Tuominens
søkte
Kishi Sambandstatlene
hØyre og snart tU vestre, om våpenstilstand underskrL inn forbi de forberedte stil- påstand. Leino selv ble forØvbrakk istykker et hjul, nådde ves.
linger hvor sky~terne lå ved rig etterpå utrensket, og ble som utenriksminister i den
kanten og stupte nedover. _
Skorzeny fikk greie på mØ- siden av sine maskingeværer, skjelt ut som «kapitalistisk japanske regjering og mottakelsen var storslagen. Han ble
Karl Radl som så på besvimte testedeti og på at en ungarsk men holdt fingrene av avtrek- lakei».
flØyet fra San Francisco til
av skrekk. Men etter et fall ba,taljiQIn ble holdt klar i na- keren siden det var venner FORSK.JELL PA FOLK
Washington i president Eisenpå noen hundrede fot) ffikk bos k apet for å forsvare de som k om. - D e var jo sluppet
flyet luftpress under vingene sammensvorne om noe skulle gjenruom porten - og da så!
En NATO-offiser ble arre- howers personlige fly, rØd e
og Mussolini seilte stØtt mot hende.
Så kjØrte da kolonnen opp I stert i OSIQ for fyllekjØring og l Øper e var lagt uti på flyslettelandet og frihetlen. _
Det er nok å fortene at «dr. til regjeil'"ingsbygningen hvor havnet for retten, som imid- plassen, en æresgarde var
Eventyret endte bra og Skor- Wolf» bilte opp foran mØte- Skorzeny sprang inn og bIØ'f- lertid syntes så synd på den sti11et opp :og en 19 skudds sazeny ble i telefonen av Hitler bygningen, ga det avtalte sig- fet den militære Øverstklom- pene mannen at han slapp lutt ble avfyrt. En imponerpersonlig utnevnt tlil major og nal og så sine karer storme manderende til å overgi seg med betinget dom. Han hadde ende delegasjon av selebritefikk ridderkorset.
opp trappen fra gaten og ned og stanse den spredte skytin- bar,~ vært her et år, sa retten, ter var mØtt fram med vise_ _ _
fra loftet hvor noen hadde gen som var begynt og som så det var unnskyldelig at president N i x o n i spissen.
Neste oppgave gikk ut på å vært skjult. De jagde mØte- alt i alt klostet begge parter han ikke hadde oppfattet det- Ved samme anledning nedla.
gjøre alt klart til å arre- deltiakerne fra hverandre, ar- sammenlagt 7 dØde og 26 så- te med forbud mot fyllekjØr_ også utenriksminis~er Kishi
ste)re FrankIiikes fregjer~ngs- resterte Nicholas, pakket ham rete som ble begravet neste ing. For vår del vil vi tdlfØye en krans på den U kje n te
sjef marsjall Petain og hele inn i et persisk gulvteppe og dag under en felles militær at hvis NATO-belegget har så s o l dat s grav.
hans regjering. _ Skorzeny bilte avsted med ham til fly- hØytidelighet.
tungt for det~ så kan det sanreiste til Vichy og traff de plassen hvor et fly suo klart
Under bataljen var admiral nelig trenges et tYSk innslag
Her i Olalandet har vi hi tnØdvendige
:fo1rbejrede[ser, og startet med ham til Tysk- Hortihy rømt ned i byen hvor på Kolsås. Tyske offiserer har til bare innskrenket oss til
men så ble foretakendet av- land.
Skorzeny senere på dagen for Øvrig også mer sans for skjending av soldatgraver på
lyst. Hitler hadde ombestemt
Så var det admiralen selv. presenterte seg for ham. _ hva som sØmmer seg.
Ekebergsletta.
seg.
Han satt oppe i Borgen med Admiralen overga seg og bLe DARLIG HUKOMMELSE
__ en livvakt på 2000 mann og i. sitt eget jernbanetog sendt
Det jugoslaviske regjerings- •
Sommeren 1944 fikk Hitler 'Var i et rasende humØr over tIl Ty.sklan~ h.vorpå en tysk- organ Borba angriper TyS'kOG
visshet for at Ungarns regent kidnappingen av sønnen. He- vennlIg regJermg ble dannet· land i forbindelse med atomadmiral Hor t h Y under- le Borgen var i alarmtilstand. I?en. sto ved Tysklands. s~de bombespørsmålet og skriver
~~~~~dg5~~
handlet med russerne om våHva kunne «dr. WoLt» tiil SIste slutt og en mIllIon I blant annet at alle land i
Telefon 377696
benstilstand. Hvis saken gikk' gjøre?
tyskere var reddet fra fan- Eut"pa må fØl IS
t
t
Boks 3214
i orden, ville de 120 russiske
Han dro på seg uniform genskap i Sovjet-Unionen.
far~~ for ato~op~;us~~~nga~
divisj:oner som sto langs Kar- igjen og i spissen for den styr- . Dette
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Hvis Ungarn falt fra, var kri- komme Illoen tysk kolonne, nappe Skorzeny, som imidler_ d t
over en - - e.
gen tapt. Om detl kunne det men der kom den jo, og folk tid til held for oss alle frem- e.
Bruk 1lO8tI1ronr. lM&O.
bare være en mening,
som ~om på denne lI!-åtien deles er på vår side av jern- KRUSJTSJOV
Utgiver A/L Folk Ol Land
Og så henvendte han seg til måtte nok ha fått tillatelse teppet.
I STALINS STO!L
~
Skorzeny:
til å kjØre inn. De strammet
Konrad Sundlo.
Krusjæjov har endelig fått _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..l
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