Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

a:-=!l
c..,.--:
QS:;
!:l

0.>

SD CD

:~' 37 _

Q

OG
7. ARGANG

CD

w.CI.l
et-

tO!;

"'fD

8

LØRDAG 22. NOVEMBER 1958

L0SSSALG 65

øl&.~

------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------~

I
Bendlerstrasse
nnder'
Forbereder Israel
j~liknpet 1944
en ny verdenskrig?
Sterke beskyldninger
russiske aviser.

Hvorledes en tysk stabsgefreiter opplevet de dramatiske begivenheter
i forbindelse med attentatet mot Hitler

arabiske og sovjet-

Det var generalstabsoffiserene selv som tok seg av kupmakerne
være seg aV motstanderrre- eTler av de geskjeftige. profi:b-jegere som står ferdig med:
sine bØker f!Jr å tjene penger
Alle de såkalte soldatbøker \
på å rakke ned sine kamera:som kommer ut etter en gruter, ikke har noe med virke-o
som og blDdig krig, særlig da
liglheten å gjøre. Derfor er·
på den tapende parts side, gir
det også så velsignet å få i
naturligvis intet riktig bilde av
hendene en bok som denne".
den enkle soldats tanker om
som gjør rett og skjell til allekr,igen. Det er visselig slik at
sider. Det er ingen hesblesen-krigen er ond og grusom og
de forherligelse av krigen, det,
bringer de store lidelser over
er ingen forloren beretnång
menneskene, men dette er
om heltegjerninger, men det
ikke hele sannheten. Krigen
er en beretning om hvorledes
er også fylt av det som er
stort og edelt, av oppofrelse,
den alminnelige tyske SlJ~dat"
av kameratskap, av begeistDer Filhrer.
som ikke selv var medlem av
ring og av selvovervinnelse.
selV. har kjempet side ved side partiet, tenkte og følte. Og
Den som kjenner de tyske med de tyske soldater, vet at boken er noe mere. Den er
sQldater, eller som karlskje det som fortelles om dem, det en uhyre verdifull innfØring
--~'--,~.
;;;;---3w -----t .
~- ' . . . , i!:ir-~--:-;'~- dI!"'. ~ illvel f de tyske kaserner, de
tyske Olff,isermesser og i alle
Konrad Sundlo:
de underlige ting som hender
en soldat i felt. Alt sammen
fortalt med ekte berliner humor.
Særlig interessant er beretningen om det som hendte i
Herbert Bruder: Ich komme wieder. Ein deutscher Soldat erzahlt-o Druffel-Verlag. Tilsalgs i Folk og Lands Boktjeneste.
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Vår Kairo-medarbeider redegjør for arabiske synspunkter
i forbindelse med Israels oppmarsj mot Jordan.
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Mat til det sultende
Russland

I forbindelse med de siste begivenheter i Midt-Østen, som
også har vært omtalt i norsk presse, blant annet de israelske
troppesamlinger ved grensen mot Jordan og kong Husseins mysteriøse flyvereventyr over Syria, da han var iferd med å stikke
av fra landet for å slutte seg til den allerede evakuerte kongelige familie, kan det ha sin interesse for våre lesere også å bli
kjent med hvorledes arat-erne ser på disse hendelser. Vår medarbeider i Kairo har sendt oss nedenstående brev herom:

mellom Israel, USA og England, hvoretter disse israelske
tropper skulle besette de deler av .]1o[-c1.an som lå vestenfor elven av samme navn
såsnart den siste britiske soldat hadde forlatt landet sammen med den i sitt folk dypt
forhatte kong Hussein. På
samme måte beretter avisen
«Asch Schaab (Nasj onen) i
Kairo: «Idag kan verden få
vite hvorfor englenderne og
amerikanerne er rede til å
evakuere . sine tr'jpper og
hvorfor disse to makter og
Frankrike leverer våpen og
Kan dette være sant?
ammunisjon til Israel. De tre
makter forbereder Israel til et
Side 4
nytt eventyr som truer freden
Da USA bragte kulturen
i Midt-Øsiben. En lU'iminelL
'til Europa.
sammensvergelse er igang for
at Israel kan besette vestSide 5'
breddena,v Jordan etter at
En dags fangst Dagbladet. engelskmennene har trukket
s~g tilbake: vi aMarer, for
Side 4
Kairo, 12. ruovembe,r 1958.
Allerede 31. oktober brakte
den store morgenavis «Al
Ahram» (Pyramiden) i Kairo
den alarmerende meddelelse
at store, meget moderne utstyrte israelske troppeavdel":
inger belfant seg i marsj i retnIng mot den østlige og sydlige demarkasjonslinje mot
Jordan. Avisen hevdet at det
besto en plan, som var avtalt

••••••••••••
Les om:
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(Forts. s. 6).

Til bolsjevik-paradiset etter oppdrag av
Fridtjof Nansen

oberst Sund lo forteller Folk, og Lands lesere personlige
opplevelser fra tyveårene
Vår avholdte medarbeider Konr:ad Sundlo har sendt oss en artikkelom personlige opplevelser i Sovjetsamveldet i tyveårene
og kommer i denne inn' 'på interessante problemer i forbindelse med bolsj evikenes maktovertagelse og redselsherredømme. På
grunn av lengden må vi dele artiklen i to. Her kommer fØrste
del:

Når Quisling i sin tid omtalte Sovjet-Unionen som ·/,det
organiserte
forbrytersamfunn» var det ikke fordi So,vjet-Unionen er kommunistisk,
men fOldi det er bolsjevikL:Jk
og fremdeles er preget av bol_
sj evismens moral eller mangel på moral. Ror ingen kommunistleder har vel noensinne - i 1ikhet med Lenin satt fart i sine tilhengere
med ord som disse: «Alt dere
gjør til rervolusjonens beste er
tillatt. Alt! Absolutt alt!
Stjel, slå ihjel, gå igang med
voldtekt! Ha ingen moralske·l
skrupler!»·
..
~or bOlsjevikene var selvsagt
kmstendom. me. n .en . pla~n ~m
hindting, sa den . ble avsl~af~
fet, . og med den - også den
Forts.B. 8.
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Tysk soldat .
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skoler. I 1927 ble han ansatt
i Asker som lærer. Her gikk
han helt og fullt opp i sin læ.,AasnlundsCll rergjeming.
Men som samllnneh.. A.II T•. LUNDE,
Folk og Lands revisor fyller år og forteller
•
•
funnsborger JØlte han Q!gså.
Mosseveien 8, Oso
ansvar og plikt Ul å gjØ~e
minner fra svunne dager
'nt 68 88 1'7. pJtv. 67 07 7t
passerer 70 år i ·dag den 22. sitt, at samfunnet ble så godt
aldd vært i Tyskland. Det fQ!r- nov. Han er nemlig fØdt 22/11 sQ!m mulig og at der skaptes
Skyvestiger oljet m/ carubauset ham meget i aprilda- 1838 i Holla, Telemark. I 1907 grobunn for at talentene kom
merte
beslag. Takstiger av
gene å se hvm disiplinerte og tok han artium på sproglig- fram til lyset og ble fØrende
jern,
malertrapper
og heisba._
hjelpsomme de tyske soldater historiske linje ved Skiens personligheter. Idealet for
var og om sommeren syklet offentlige hØyere almenSKole. ham var dette, at menneske- re loftstrapper.
han landet rundt for å hØre Han gjennomgikk så Krigs- ne må verdsettes etter dykArkitekt
om folks opplevelser under skolens nederste avdeling, og tighet, ytelse og ansvar, ikke
den tyske Okkupasjon. Dec ble vernepliktig løytnant 1908. etter penger, byrd og stand.
gikk som en rØd tråd gjen- I 1912 tok han lærereksamen De beste eg dyktigste skal 1enom alle uttalelser at tysker- ved den 2-årige lærerskole i de med myndighet og sterkt
ne var veldisiplinerte.
Oslo. Fra 1914-17 drev han ansvar. Alle skal være frie BÆRUMSV. 5, 0. ULLERN
Jeg har aldri på mine man- egen middelskole i Bergen og mennesker, men arbeide samTelefon 55 6129 - Oslo
ge reiser hØrt et vondt ord fra var deretter i 5 år sekretær men til gjensidig nytte for seg
noen tysk soldat, sier Gleng, ved Bergens Polit[kammers selv og for det hele. Da mente
men i mai 1945 ble jeg arl'C;- fremmedkontor og timelærer han at der skaptes et miljØ i
stert av mine egne landsmenn. ved Bergens tekniske mellom- landet vårt, som ville få fram
Politiet på Victloria Ter.. skole.
det gode og handlekraft~ge
asse v,ille lØslate meg, men
I årene 1923-26 var han hos menneskene. Da ville lanen hjemmefrontsjef sa: lle- vikar ved fors!kje:r~lge Cjilo- det vårt bli det lyse, gode
takker for kr. 195.- innsambu. Der kom jeg meg inn i
hjem for alle.
kjØkkentjenesten og jeg fikk "","'VVVV\I\I'''\,I\I\I'V'-''VV\I\I'\I'''\I\,
Som den dyktige og nid- let på møte i Dramme!l tirshjulpet mange av mine sulkjære lærer han var 'og hvis dag 18. ds.
tende medfanger med litt «or- måtte spekulere på hva de nå arbeide alltid har vært å lØfte
na,Ssereren.
ga» mat. Således tok jeg meg hadde funnet på. Men det var vårt folk i opplysning og danen god del av min venn selvsagt ikke annet a gjøre neIse, gikk han inn i arbei,FoIlk og Lands og Forbun- major
Tryggve
Gra n, enn å gjøre seg klar tJil re.ise. det for å samle vårt folk i et Samedukken «Laila»
dets revh:or A.,1f Gle n g fyl- som jo nesten hadde mistet Major Trygve Gran kom ut i solidarisk samfunn på kriler femti år 28. november. synet etrt€r å ha sitte 42 dØgn porten og tok meg i hånden stent,roens grunn. Det var gikK til Tore Bergstøl, Nore.
Hleng er fØdt i den store gru- i mØrkeselle. Jeg husker godt for å takke for samværet. Jeg deI'for ikke så underlig at
'vebyen Sulitjelma nær gren- en kveld jeg leide ham Q!m- ble da slått ned aven vakt- han fØlte seg dragen til den
FOLK OG LAND
sen til Sverige Øst for BodØ, kring på leirområdet at en mann i mange vitners nær- norske kirke, !;l'Om sto for
men slekten stammer egent- ung fange stanset OSIS og vær og til stlor forundring for ham scm et hellig hjem. Han
i Trondheim
lig fra Østerdalen, idet hans spurte om det ikke var de 2 politimenn som skulle ville også gjerne være
å
F'olk og Land selges
i
tiptipoldefar kom aI MålselV-I major Tryggve Gran.
Jo, kjØre meg til Akeberqvt'lcl:. bygge det Guds rike på jorden
dalen i 1790 som en av de fØr- svarte han. Da sa den un- Nær mitt hjem stanset de som Jesus innvarslet og hvis Trondheim hos
:8te nyrydningsmenn der.
ge mann: Er det ikke under- og spurte hva galt jeg "hadde vesen er sannhet, rettferdigMadsens Bladforretning,
Gleng har nå arbeidet som lig å tenke på at vi som tok gjort. Jeg svarte at jeg visste het, renhet og kjærlighet. som nå har flyttet til Olav
regnskapsmann i Oslo !i 22 år, opp kampen mot tyskerne, ved' ikke jeg h,tdde gjort noe Han viUe være med å kaste ut Trygv.gt. 49 (Vis a vis Emil
men han har fått tid til an- N. N. bro. i Valdres går her menneske fortred og at jeg den hellige ild som vår Herre GrØnning).
net enn bare å stelle med tall Som fanger, mens desom~ka-ifØlge dom skulle .'Pa. vært lØS-og Frelser ~om ~il.jord,~n, fol." . . . ._ ....._ _ _ _ _ __
og bpker. Hari har ca. 150000 stet geværene og 'flyktetinå jatt to døgn tidligere. J,;g hu- å tenne og som han ville
km. på., sykkel bak seg, har går her som våre fangelok- sker de sa: Disse tilstandene skulle brenne også i landet
Averteri
tatt idrettsmerket i gull, ski- tere?
kan ikke fQ!rtsette stort lenger. vårt, brenne for å brenne opp
medaljen i gull og en rekke
Da jeg hadde sittet nesten Da jeg kom til Akebergveien. råttenskapen, brenne fQ!r å
LAND OG FOLK!
andre merker og premier fra 5 mndr. kom jeg til Oslo By- spurte j!e:g h"a dette skullE be- varme i kulden, brenne for å :-r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- '
skirenn og ~s'ykling. En av rett. Da fikk jeg vite av min ty. Dette måtte de undersøke, lyse i mØrk ert, brenne for å
hans skiturer utfØrte han ale- «forsvarer» at der forelå en og jeg ble puttet i ~:l vente- lutre gullet.
derlig at han sØkte å komme
ne fra en sleistue ri Sverige anonym, maskinskrevet pa- selle. Eltter1 timer ble dØren
Vi som har hØrt og hØrer inn i prestetj ensten fordi
over høyfjellsvidda til Sulit- pirlapp om at jeg hadde åpnet og' jeg fikk gå min 'leg. Aasmundsen som forkynner, han mente, det var det største
jelma, ca. 120 km i et trekk,
angitt en revolverbande 1,111:': Jeg har aldri sett noen arrest- setter pris på ham for hans man overhode kunne brenne
Gleng forteller Folk og Cer krigen, som var blitt ordre eller noe lØ<;latelsesbe- klare forkynnelse, hans tje- for. I sannhet er der vel helLand om sitt liv:
arrestert av tyskerne. Selv_vis.
nersinn og tjenersyn, adlet ler ikke noe bedre 'og' mer lyk- I min barndom ble Su- sagt hadde jeg ingensomMens jeg var fengslet had~ srom det er ved lyrughet m;ol kebringende gjerning enn å få
litjelma - Sulis - kalt Lapp- helst' kjennskap
til
sa~ de uniformerte hjemmefront- Herrens kall og tjeneste i Jesu tjene menneskene med det
lands Helvete. I anleggstiden ken mer enn leserne, og ret- menn vært i min leilighet og Kristi rike. Hans prekener og største og gledeligste som det
kom det jo mange rallare dit ten ante ikke hvem som had- rundstjålet den i en leieboers foredrag er alltdd grunruge og går an å tjene dem med,
fra F:innland og fra Sverige, de levert anmeldelsen. Det påsyn. Jeg meldte saken til overveiet.
evangeliet.
()g når de fIkk brennevin satt var altså bare igjen mitt pas- politiet, men etter noen måDet var derfor ikke så unDa frigjØringen kom, ble
kniven ofte lØst i sliren. Nt sive medlemsskap. FØr dom- neders forlØp fikk jeg det
Aasmundsen sammen med
det jeg så i min barndom av men sa rettsbetjenten: Hvis ~var at saken var etterforsket • • • • • • • • • • • • andre prester sjaltet ut av
alkoholens forbannelser gjor- jeg hadde sittet arrestert 2 uten resultat. Vedkommend'" når De n9, 21' immmet li.t" opp kirken, men dermed var det
de meg tidlig t:il organisert mndr. ville jeg fått 2 mndr., leieboer hadde ikke vært av- i arene?
ikke slutt med hans forkyn
~vholdsmann, og det er je5 men nå hadde jeg sittet ne- hØrt engang.
- Nei. jeg 11 ar benyttet en nelse. Den har han fortsatt
fremdeles·. Jleg har heller ikke sten 5 mndr. så det vfi.le bli
Ellers har jeg ikke merket rekke somTe~il å syk 1,e flere med til glede for alle Slcm hØ
brukt tobakk i noen form. Fra 5 mndr. Selvsagt ble jeg da stort til «rt,'ttsstaten» i de måneder gjt::~lnom ialt 27 lane' rer ham. Aldri sto han fast når
fØrste verdenskrig den dØmt til 5 måneders fengsel foriØpne 13 år Det er forfer-I eller stater etter krige!'... Jeg det gjaldt gjØremål. Han tok
sluttet jo da je'g bare var ti enda det står i dommen: Han delig å tenke på hvor mange har således syklet gjennom fatt med godt humØr. Vi be
år, busker jeg ennå h,,()rledes har vært et temmelig passivt bunnhederlige
mennesker Nord-A1rik,,,,, Balkan old," LilJe- undrer hans praktiske sans·
avisene skrev at tyskerne medlem.
som er blitt sjofelt behandlet. asia i femtiårene. Ialt hal store fcretagsomhet og hans
spiddet småbarn på bajonetJeg ble derfor sendt tilbake Det kunne vært tusener av jeg syklet ~·a· 150000 km . .'\lin aldri sviktende energi.
tene i Belgia o.s.v. Vi håpet til Ilebu for å «sone» de Dreyfussaker både under og lengste da~;c;prestasjml med
Vi har også lært å sette pris
naturligvis inner}ig at disse· manglende dager. Da diss~ etter kæig'en. Og en ting er full oppakkrw:lg er 350 km. og på kameraten med det stråumennesker skulle tape kri- var gått, sa jeg fra til vakten, sikkert, at mimoner av men- det lengste på et år 149GJ lende humØr i venners lag.
gen. Senere har Jo Churchill men de svarte at de ikke had- nesker, som med lengsel så hm. Formell er heldigvis sta- Han har som få forstått å belfortalt at det som ble sagt om de hØrt om noen dom. Da fram til fredens komme, er ciig like god En g:xi helse er vare ungdommen i seg. Pertyskerne var propaganda.
jeg hadde sittet i fengslet 2 blitt skuffet (,'ler den umen- et; uerstattelig klenodil1m ,,8m sonlig er han en hØyreist skikGleng forteller ellers at dØgn over tiden, kom en eller neskelighet og lØgn som har en bØr takk.~ Gud fal'. l',~en et l{else med sin ranke holdning,
han nærmest ble medlem av annen med en rØd lapp hvor h:~sket ove~ t:,ele. ver~en ..Jeg enkelt lev. em~tt fri. f:.r gifte~, sll1e kra~tlge, energIske S.krltt
Nasjonal Samling ved et til- det s1:10 at jeg skulle overfØres n,Jlllnes uVllkarllg var stOII~ samt en g;~i samVIttIghet, gIr og et sjarmerende vesen.
felle. Han hadde aldri vært til Akebergvn. fengsel. Jeg ikter Knm Hamsun'; ord i en den likevekt som ":-:al til
Vi gratUlerer hjertelig med
noen poilittiker. Han hadde hadde jo sett så meget råskap Altenpostep noen dag:)r f;l'r for å klare a;i den legn og 70-årsdagen og Ønsker at hans
reist meget i de nordiske land og umenneskelig opptreden i fmpitulasjonen: Det sØrge!lge bakvaskE'lse s:->m de mange vitalitet fortsatt må være på
fØr krigen, men l}an hadae lwnsentrasjonsleiren at jeg 1 ar at HUler levde i '3)1 <;lik fariseere er flinke til å Il t- hØyden til glede for alle som.
rå tid.
ø~:e over ::mm:riedes te,:,kend.e kjenner ham.
FOU{ OG LAND
LØRDAG 22. NOVEMBER 1958
N.
- Har De oppgitt spurten menneske!".
A. M. O.
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Pussig «bevis»

--------~
~

Deutsche Handelskammer
.
ID NorV\regen

Bladet FARMAND er en underlig blanding av gOldt og
Med lemsfortegnelse
ODD MELSOM, al'llSvarlig
vondt. Imellom kan det gi
ALEXANDER LANGE
plass for ,innlegg som en ikke (Trykt på Aas og Wahls bok::rykke:i, Os:o november 1943).
- - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ - . J
ventet skulle se dagens lys i
(Fortsatt fra Folk og Land nr. 27, 29, ZO, 31 og 33).
det ensrettede Norge, men sa
dukker plutselig hestehoven T. E. A. Teknisk-Engros-AgentuT Thorsen, Georg, Agenturen in
til en eller annen av redak- A/S, elektrotecbl1. Artikel, St:Jr- Manufakturwaren und Konfeksj onens medLemmer
frem gaten 38, OsLo'.
tion, Oscars gate 74, Oslo.
igjen. I siste nummer skriver Tele Silkeveveri AlS, Seidenwe- Thorstensen, A., KIJLonialwaren
Det er et ubedragelig tegn på at et samfund holder på å en innsender om «FARMANDS berei, Notodden.
en groe, Porsgrunn.
gå i oppløsning og at menneskene har mistet noe å tro på tysk-hets», og i den anledning Tellefsen, Anders, Agenturc:;, Thue, Jlohn, Mobel- und Burobeserverer da bladets hetsavde ..
og leve for: dette at ungdomskriminaliteten blir et prob- Hng som «bevis» på at denne Mallingsveg 35, BygdØY pr. Oslo. darfsartikelagentur, MunkhaugTennant Sans &; Co., Vers\chnm- veien 7, Trondheim.
lem. For det ,er naturligvis slik at en ungdom som tror på hets er berettiget fortsatt, en
gen, Finanzierungen,
Metalle, Thunes mekaniske Værksted, A/S,
noe, som kjemper for noe og som er opptatt av noe utover rekke bilder hentlet fra den Tollbugaten 27, Oslo.
Maschinenfabrik und Eisengiesseengelske het,sbok «The BeIsen Tento, A/S, Tinten- und Farben- rei, Postboks 225, SkØ'yen pr. Oslo.
seg selv, ikke slar seg på vinningsforbrytelser.
Trial».
fat-rik, Fr. Nansens Plass 4, Oslo. Thyholdt, BrØdrern8, Grosshandel
Det gamle keisertyskland var ingen sterk: stat. InnvenHva beviskraft det ligger i
dig var dep., som andre europeiske stater uthult av mate- at det i denne bOlk, hvis lien- ThauZow & Co. A/S, Chr. Auto- und Agentur, Radilohandlung,
zubehØr en g110S, KOIllgens gate 6, Tromsø.
rialismens tærende pest. Den stramme tyske livsstil og den sikt er åpenbar, vises fotJograOslo.
Tiller R., F1arbenhandel, Mellemprøyssiske disiplin dannet naturligvis lenge en solid bar- fier av strengt bevoktede ty- Thiis & Co. A/S, Bauartikel, veien 1, Trondheim.
riere mot utglidningene, og i den fØrste krigstid var alle ske SS-folk og andre tyske sol- Postboks 370, Oslo.
Tinboden, Forsto.ff A/S, Futterdater som .lemper liR:- loran Thofte & Co. A/S, E. S., Schiffs- mittel. Trondheim.
grepet av begei5:'tring for fedrelandet og for den kamp det engelske steingunmunninger
måtte føre mot en hel sammensvoren verden. Men da så forstår vi oppriktig talt ikke. makler, Srpedition, Befr.achtung, Tinfos Jernverk, A/S, Ferrolegierungen, Nlotodden.
Prinsens gate 2, Oslo:
nederlaget kom, knakk det heie sammen som et tamt skall. Def var jo ikke vanskeThon, arr., IJngeniør, ~Direktor, Tingstad, A/S, Eisenwaren- und
Da fikk de nedbrytende krefter plutselig fritt lØp. Det var Hg å skaffe de nØdvendige A/S Eidsfos Verk, Eisengiesserei, Wer1{zeugagenturen, Brugaten 24,
ikke n00 mere og annet å tro på enn dette at en i k k e Lik i Tyskland etter sam- Eisenbahnwagen Herstellung, Eid- Oslo.
menbruddet.
ElngelskmenTingVOll
Ullvarefabrikk,
A'S,
trodde. Og så fikk en ungdomsforbrytelsene som en uhyg- nene selv sørget jo blant fos.
Thorbjørnsen, An.,
Eisenwaren Mantel- und Anzugsstoffe, ':.'inggelig farsott som grep mere og mere om seg.
annet for det ved sine
und! Bauartikel en gros, Kongens- voll.
Fremdeles er .det jo mange som husker glimt fra det flyangrep mot den tyske' si- gate 14, Oslo.
71ed'emanns Tobaksfabrikk, J. L.,
TYSkland som fØrste verdenskrig etterlot seg. Fiendens hevn vilbefolkning. Og ofrene for Thoresen cf Tlwrvaldsen AlS, Ei- Stensberggaten 27, Oslo.
forfulgte det i årevis etter at kri!Jen opphørte, svartel trop- de massive flyangrep mot ty- sen, Stahl, Metalle, storgaten 51, Titan Co. AlS, Farbenfabrik (Tlske byer med hundretusener
tall1-Weiss), Fredrikstad.
per veltet inn på tysk jord, den britiske blokade holdt sul- av dØdsofre og klappjakten Oslo.
Fortsettelse neste nr.
t.en og elendigheten vedlike, og den beste ungdom lå igjen langs tyslæ veier mot alt som
på slagmarkene. E:n stor del av de som var igjen ble ung- rørte seg gikk vel ikke i gradomsforbrytere av den verste og mest hårdkokte art. En ven av seg selv. Betegnernde Vi takker hjertelig
kunne ikke å å gaten med et armbåndsur, for det ble for det billedma.terla1~ so~ for at så mange av våre
, g p
o..
serveres er at et blIde gJengIr
simpelthen klippet av armene pa folkj med speSiallagede en tysk soldat som anbringer abonnenter allerede har be'~
talt bladpenger for 1959. bet
redskiaper. Men den onde lek fortsatte. Gikk en med gull- et barnelik i en massegrav.
er en stor hj elp for OISS å få
ring,.på fingeren var det best å se opp på trikker og andre Sånne små barn satt vel iall- pengene så tidlig som mulig.
beferdede steder for elles kunne' en piutselig oppdage at fall ikke i -de "tyske konseu- Og derfor våger vi ogsa a be - r«Berl1ngske Tidende»' læ,
• 'sL' ')
hele fingeren var borte - klippe.t av med et lynska.r'pt sak- trasJon ea.re. Mehs de ,en~el- d.em som ikke har ordnet med ser man i Dag nn/lO) til Morske fly på den annen jSlde
seinstrument, konstruert for og av den forbryterske ung- ikke gjorde noen smålig for- betalingen om å gjøre d~t gen, at det danske Kommusnarest.
nist partis Kongres paa ehridom.
skjell på soldater, kvinner og
Og så må vi naturligvis og- stianbolfg har BesØg af «ialt
Også på andre hold bredte naturligvis oppløsningen seg. barn.
så takke flor at så overvelden~ 25 udenlandske Gæster, rePå restauranter og danselokaler krØp den sekisuelle råttcnMen naturligvis dØde det de mange har sendt oss en li:. præsenterende
16 Landes
skap helt frem i dagen og midt i all elendigheten og o;uLten folk i konsentrasjonsleirene ten (noen også en stor forre- kommunistiske
Partier», og
også ~ både i de tyske, de en«Repræsentanterne for
og fattigdommen velVet de jødiske krigsprofitører på Kur- gelske og de norske, for ikke sten! ) støtte utenom selve at
bladpengene. Det er ikke sik- Sovj etunionen, Kina, Polen,
fiirstendamm seg. Alt lå tilrette for den røde maktoverta- å snakke om de russiske. 1nkert ·en femmer gjør så mye Ungarn, østrig og Sverrige i
gelse som alltid spirer fr,em av oppløsningen og forbrytel- gen vet bedre enn oss, at det for den enkelte, men for oss Gaar aflagdG BeBØg i Mindeikke var noe sanatorieoppho1ld. er det avgjØrende å få en sUk lunden i Ryvangen».
sen.
I denne Forbindelse er det
ekstra hjelp. Vi kan ikke takDet var i dette Europas pesthull Adolf Hitler og hans
Skeptiker.
ke de mange direkte for den- ganske intere,ssant å notere,
nasjonalsosialister gjorde sin historiske gjerning. Av dette
ne hj elpsomhet, men derfor at den sidste Gæst i Mindekjemperike i opplØsning skapte de en sterk og livskl:aftig revolver i kamp mot politiet, er vår takknemlighet like lunden var Kong Olav af Norstat med en ungdom slOm trodde, en ungdom som kjempct gangstervelde av unge men- stor, og så ber vi da de mange ge log den næstsidste Dronog en ungdom som var villig til å ofre og lide for sin over- nesker på offentlige stedcr, motta takken på denne måte. ning Elisabeth af England.
Hvem skal nu næste Gang
Og så håper vi da de som
bevisning. I en sliI< ungdom gror ikke forbrytelser, men de råtne frukter aven trolØS
betaler bladpengene nå frem- træde i de udenlandske Kom_
vel nok den begeistrede overdrivelse, den ungdommelige slekt.
maktutfoldelse, som under visse f'orhold kan skyte onde og
Her nytter det såvisst ikke over også kan ha noen ekstra munisters Spor?
Hvidovre den 31./10. 1958·
å rope på mere puliti, flere ar- kroner ål avse!
uønskede lyn av vold og brutalitet.
beidsskoler, mere Nic Waal og
Frede el ordan.
Påny er dette Tyskland ribbet for alt. Påny vokser ung- mere pjatt med forbrytelsen.
domskriminaIiteten og oppløsningen. Påny byr en frem for Her er det bare en eneste ting
med sitt nærvær i denne mr,
den søkende og utålmodige ungdom den rØde materialisme, som hjelper: Skaff ungdom- 'som vi behandlet på leder- må VI vel ha kw tIT å gå ut fra
den ødeleggende disiplinlØshet, de fri seder me.d liberalis- men noe annet å tro på enn plass for fj orten dage siden atnan intet har å. bemerke
forbrytelsen. Ta Adolf Hitlers har ikke dementert vår påme og pornografi, den kristne «tilpassning» til det onde, gjerning opp og la ungdom- visning av at han selv fØr val- ffl vår påvisning av de faKtiske forq.old.
og geskjeftens gudebilde Adenauer. Det hele tilberedt i mens trang til dåd og innsats get i 1956 110rhandlet med en
lv1en da synes vi også oppen saus av forgiftet hat og løgn og oppkok av gammel synd. få avlØp i begeistring og tro. av Forbund€ts funksjonærer riktig talt ::"1, han selv bu~.·dc
Kan det bli annet enn forbrytere aven ungdom som blir
La oss få et samfund med en handlemåte han fordØmte gå litt stiilf'rl' i dØrep8 for
møtt av noe sli~t?
positivt fortegn istedenfor det på det sterkeste når det gjaldt fn'mtiden.
h .. tets forvridde Norge med andre stortingsmenn. Stor~
Men d,ette er ikke bare et tysk problem. Del1l1egang må sitt fOrlØyede ette.rkrigsopp- tingsmennene har hver uke
vi selv dele skjebne med den beseirede. Vi er selvet fo1k gjør, sin .evige tyskhets og sitt anledning til å lase Folk og
i oppløsning. Vi høste'r ida,g selv følgene av den liberale dagbladeri, som ung.dommen Land og for sikkerhets skyld
oppdragelse, av disiplinlØsheten, av den nedbrytning av all nå kveles i! Om partipoliti~er- sendfe vi et ekstra eksemplai·
Martha Steinsvik: «Man
autoritet og all tro som Dagbladet og Mot Dag og alle de ne i dag er ute av stand til å til herr LØberg under adresse har tenkt å gjøre NS"folkene
gi noen tro eller begeistring, Stortinget, så hvis herr LØ- til en pariakaste. De vil møte
andre materia'usmens yppersteprester har velsign~t vart §å kan de iallfall rydde sin berg har beæret stortinget \ en steinhard blokk!»
samfund med i en femtiårig innsats. Og så er, ungdoms- egen augiasstall slik a~ det
.
forbrYtelsene over oss. Gu,ltter på 16-17 år lIled kniv og ,nye k~_nfå vilkår for ve\tst. tØ.R:r;>ÆG 22. NOVElMBER 1958
f-01:..K OG Lfu"1D
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Siegfrled!'..

En dags fangst I Dag bladet

Kan dette være sant?
Indiske og egyptiske aviser hevder at Røde Kors er blitt avvist av
Israel da det ville undersøke beskyldninger om tortur.
Araberen Ahmed Osmans ulykkelige skjebne i fengslet i Haifa.

O

Det har vært grått tårer seg i Frankrike for å ta en mot de Gaulles Frankrike. De
over jØdenes tragiske skjebne akademisk grad i sitt fag, indiske aviser skriver at vi vet ,
og kanskje med rette. Men statsØkonomi. Da Englands, «hvor stor vesteuropeerens
det er ogs.å andre som er verdt Frankrikes og Israels overfall trang til fØlelseslØs råhet og
tarer. Det er også andre ver- på Egypt fant sted i oktober djevelsk grusomhet er». Og de
denssamvittigheten og den 1956 ble han arrestert av angriper i denne forbindelse
spesielle norske gren av den franskmennene·, og sendt til også kristendommen og imbør befatte seg med.
Israel med den begrunne~3e perialismen. Ogs.l (~3 Gaulles
F'or eksempel med den ara- at han skulle ha tatt del i gOdkjennelse av torturen i
biske fange Ahmed Osman, anti fransk virksomhet. Isra- Algerie trekkes frem og avisen
som 1JOIr_turert på det grusom-I ~lerne åpr: et d~ dystre porter «lnd,ia Tribune» skriver ordste ",enter pa dØaen i det is- l fengslet l HaIfa for ham, og rett:
«Vi indere fører ikke
raelske fengsel i Haifa, Hans i dette fengsel ble han etter krig hvis vi kan unngå det.
historie, som blant annet de hva den egyptiske avis hev- Men skulle vi ikke, fØr den
incl,iske aviser er fulle av og der underkastet de mest gru- samlede arabiske verden i
som har skapt den dypeste somme former for tortur. Man vrede kaster seg over Israel
misstemning . mellom Nehru lot ham være dagelang uten og dermed utløser en ny verog general de Gaulle, er lære- mat, rev neglene av ham og denskrig, la en ,indisk arme
rik på mange måter.
behandlet ham med elektrisk besette hele Israel, befri den
Kairoav;isen «Al Gumhu- sjokk for å bryte hans mot- stakkars Ahmed Osman av
riya» (Republikken) har i standskraft.
menneskelige grunner,
og
særlig grad gått inn for å redDet ble fra de,n egyptiske stille umennesket Ben Guride den ulykkelige og vi .hen- avis' side gjort henvendelse on og hans bØddelknekter for
ter disse opplysninger. i den- til Det interrnasjonale RØde retten for å la dem dØmmes
ne avis, men skulle noen tvi- Kors for å få dette til å gripe aven internasjonal rett for
le på riktigheten
av
den inn. RØde Kors sendte straks sin djevelskap».
grunn, så viser vi til hva sin represen1Jant for MidtBladet hevder ellers at de
kjente indiJske aviser som østen til Israel, men myndig- Gaulle står favnedypt under
«Madras News» og «India Tri- hetene der vegret seg for å la både Stalin og Hifler i denne
bune» har skrevet om denne repr~entanten se fangen. henseende, for både Hitler og
sak.
Som nestemann .reiste en Stalin var mottagelige for
Ahmed Osman var ansatt i representant fra hovedsetet menneskelig følelser, som bladet egyptiske ministerium for til Israel, men ble ogSå avvist. det skriver.
. .
nasj onal føring. Han er bare
OgSå Indias ministerpresi-'
31 år gammel. I 1948 giftet dent Nehru har tatt affære
Det er rysteride Opplysninhan seg og er ,far tU to Og har vendt seg til general ger som meddeles i di.sse
blil:rn ,. . N~rriIllan . og' Nabil~ de Gaulle .medanmOdrting om egyptiske og indiske,:,ø.viser.
ihellhoidSvIs'S'og',5 åIlglatnle,; 'at;Ftari1trf1cirmåtre'k!'eve til" Enten dE$ er'l'i~tig eller ikke
Hva Dagbladet står for vil kan~
Vi gir en prøve påreplikkv!eks- I 1955 og 1956 <oppholdt han bakelevert den ulykkelige Ah_ det som skrives, så kan ikke
skje nedenstående :plUkk fra .baJ;"e len mellom denne «dommer;> og ~~ med.. Osman,. som det selv verden'>tsamvittigheten avfin.et' nummer av bladet fortelle den tilt~Lte:
kaste skitt på erimasse menne- hadde utlevert til Israel. Men nese'g med' at' denslags
«Et vitne om Schubert: Han.
'
.
'.soin ,ikke er helt blind: "
sker. !!fu tegning med et hake- de Gaulle vil iklke stØte Israel blir hevdet uten å 1io!l"lange
" O\'erskrift på :første side: «$8kjenner veien Ul :K1inkenwerk- kors på illustrerer
'
.
f
tat
.
artikT€n og det og forholdt seg taus,'
ore t en mngåen d eunder"bØdlene . myrdet jØdiske fanger
k~ndoenden
Imens er Ah'.~ei
d' "Os' ..~
~an, s Øk'e ls e. O gsa d e t Is rae l , som
Dommeren <ironisk) : ~ Det forte11es at '
. ble funnet «hos
~..
.' med paraplyel':l>'. I teksten heter
,
en av de mistenkte». Dermed er ette' r hva '«G'u' m'hyria' ~. me.dde- anklager Hitlers Tyskla~d og
.. det:
,er vel en KaPQSOlll har fortalt
da naturligvis skyldspØrsmålet ler, fortsatt. blitt torturert. hever . store skadeserstatnin«Schubert 'og' Sorge er tiltalt
ham. om tien.
avgjort og lesernes tanker diri-. Både. bena no hen. dene er ful. 1- ger for det som overgikk jø: for å :ha'slått fem jøder sønder
Schubert,: :Det som vitnet sier
ve
d
.' Hitl
l .
få f'
gert i den rtktige retning. Anta- ste.ndl·g Ødelagt og d'en en.gang er..l
ers . eIre,
r lune
'og -sammen med deres egne paer blank løgn., Jeg holder fast
å å;
f
l
f
gelig
ble
han
«mistenkt»
fordi
vakre
'
O
,.g
sunde
og
intelligente
Seg.l
pne.
SIne
engs
er or
l'aplyer'da de kom "til Sach.senved det jeg lui,r s~gt.
t I d Øk l
mann er bare et metmeskel1g en III ernasJona lJn ers ese
Dommeren: Værsågod! De han tegne"tflakekors.
hausen.BUBcher (et vitne) har
En passant nevnes det at den vrak. Nå er han ogSå dØmt til etter de .S1Jadige. klager om
tidllgere forklart at' Schubert, regner veJ ll).ed å forl!\.te retten store
avis "News» beskylder kom~ dØden. Grunnen til torturen tortur, . mlshandlmg og de
var med på dette. Naerhan
som et hvitt lam,.. - ~~
t f b tel
*'
munistenefor
å 5tåoak disse. an- er at man ville fiorsø'ke å id. gruscms e or ry ser.
ikke så sikker lenger;
t· k
grep på jØdenf's religion, som ut av ham ;en bekreft.else., n.. ~
Tilfellet Ahmed Osm. an er
kr ikk D
Reinhold ScheU-som forI eI).
on
«rama IS ·opp- 6est kan stilles iklassf' med Dag- den gamle Id., gn om at det re'r
..,
ingen .' indre fransk-israelsk
: klarer seg etterpå - er heller gjør mellom venstr~- og høyre.
. er d en sak, men vedrører . hele den
kristne» skriver yngvar Ustvedt bladets hjemlige og ustanselige «n aZlene»
som d mv
,ikke Sikker på det lenger»!
Den 'lenkede og' strengt bevok- meget saklig og uten. a:llekt om a~rep i sine spalter på den egyptiske propaganda og a t verden som har vist deltagelkristne religion. «News» vI1ier til N asser
'
. t venn l'19.
'ersovJe
se for jØdenes ulykkelige
tede Schubert, eller det som el' tortur og lignende i dag~ns FrankjØdeioriølgelsene
i
SovjetsamvelBO
de
d
t·IS.k e og d
rike
altså
det
en
.med
så
varig
.
a
e
egyp
e 'm- s k'Jebne. Vestens anseelse forigjen av ham etter 13 års fengdiske aviser har brukt de al- langer at kortene her blir
. sel, benekter å ha vært med på indignasjon beskylder det tyske det.
Men denne forklaring tilfrt'ds- ler sterkeste ord i denne for- lagt på bordet.
det han beskyldes for, og det SD for. Er disse IIDjer i kronik':'
'ken myntet på. 'Oagbladet selv?: stiller selvsagt ikke bolsjeviK- bindelse, både mot Israel og
Armill.
gjengis slik i Dagbladet:
inan bØr kjempe mot alle for- vennen; i Dagoladet. Det er na«- Jeg holder fast ved det
mer-:o'r vold mot mennesker _ turligvis «nazi-elementeo som
jeg har sagt fØr, sier han truhar vært på ferde. Og sa siteres
~nåe»!
og ikke bare mot den vold som
det da noe som den noksom bedreper
og
myrder
apenlYlst,
me:n
*
framfor
alt
mot
den
som
knukjente
«Heraid Tribune», som er
Dommeren som øyensynlig er
ser
mennesker
under
et
eller
,av
Dagb~a::ltypen,
im;inuerer. Vi
av typen Erik Sc~em, har for or,annet politisk eller økonomisk' forutskikker den bemerkning at
den skyld tatt sift standQJunkt fØr
«Hera1U Tribune, i det siste har
saken begynte, og er ll1ed på å
system».
Ustvedt
og
Dagbladet
forteHer
utmerket
seg ved vL11dsGmme anhåne og plage de to tiltalte stL
godt han kan. Det vil si,Sorge om de arabere EbIlI1 Frankrike grep på det antikommunistiske
Olad «Common Sense:' og overlabehøver en ikke å gjøre noe ved, torturerer eg myrder. Hva ::nea
Han er statsadvoKatens, krom'it- nem som Israel gjør. det samme ter sa ordet til Dagbiadet, som
gjengir en samtale dan amerikanne. Han slår helene sammen og med? Er de noen tårer verd?
ske
KlOnega har hatt mfr."l admh'al
tilstår' på lØpende .bånd før noen
I spalten «Du store nye verden» Crommelin jr. i Alabama, e,'} kjent
nesten får spurt ham. Om det
behandler Li de angrep SOIlI1 i USA nasjonalist og anti.kcnllllUni~t:
forteller Dagbladet:
,«- Admiral, dette er HerarcI
«Jerp..;.GWltav ,anstrenger seg nar vært rettet mot jØdiske syetter beste em.e».
nagQgerog . får aniednIng .til, å., 'I'ribune.
. -Er De jØde?
FOLK OG LAND
LØRDAG 22. NOVEMBER 1958·'·
•(Forts. s. 6>.
Ara'berjlYktninger drevet ut
Ørkenen av israelene.
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Da USA bragte
kulturen til Europa
,!Noin:6mannen Halfdan F. Harnoll forteller sin historie
!og den rumenske diplomat general Gheorge sin

I

Amin von Leers:

0st- og Syd-Arabia
Hvor den arabiske nasjonalisme og

dett

britiske imperialisme møtes.

.Hva representerer "The Scandinavian Times"?

O

Noen geskjeftige folk i K0EUl'Opa. Men Norges <<llazis»,
:benhavn utgir et blad på ensom under krigen var «kultug,elsk, som heter «The Scanrelle» og etablerte et «kultur'dinavian Times». Det (oppgir
departement» klasifiserer nå
seg å gå inn for «Commeree
USA som <dandet med den priTourism» og naturligvis
mitive musikk», «landet uten
«Culture», som bladet mener
kultur» o.s.v.».
Europa nå bØr tilegne seg nOe Etter denne orientering S'om
av - fra USA. Vi ville natur- ikke nettopp skal kunne· over-I f;~1l~ij:!$mTI8%8:~',TI..;~ij~~I~R70-mfH j
ligvis ikke ha befattet oss bevise noen om USA's kultumed dette blad, som vel må reIle standard, slutter artiJ\:være beregnet på de ameri- len med det smukke håp, som
kanske okkupasjonstropper i allerede er forfeilet: «Det blir
Skandinavia, log som også sy- alminnelig antatt a~ «Forbunnes å ha visse kontakter i d~t :I):lf Sosial Oppreisning')
amerikanske ambassadekret- ikke vil overleve (Morgenpo. ser, hvis vi ikke hadde fUl1:- stens injurier og «folkets fornet en puS'sig artikkel a v en 2 kt» ).
ung nordmann ved na vn
*
:Halfdan F. Harnoll, slått stort
Vel. Kultur og kultur. Det
opp på' fØrste side. Det for- var mange som med spenning
På to steder møter den ara~ \ Saudi Arabia, om hvem det det gamle Anglo-Persian Oil
telles i denne artikkel av den ventet å få se de berømmelige biske nasjonalisme områld.e:r ennå ikke kan avgjøres om Company 30 pst. Så finnes det
observante Harnoll at <<llazi- utslag aV USA's kultur, da som den britiske imperialis- det vil lykkes den hemmen- mellom Kuwait og Saudi Araskyggen» fremdeles ruger over verdenskrigen sluttet og de me har lagt sin pansrede neve de amerikanske innflytelse å bia en nøytral sone, hvor 01Norge og at et «Hitler-parti» amerikanske ku~buraposClene på mot d€n innfØdte arabiske hindre det kjempemessige, so- jerettighetene er iOlVerdratt
står opp igjen.
av alle kulører strømmet inn befolknings vilje. I disse om- sialt tilbakeliggende hind å til American Independent Oil
Grunnlaget Ler .disse for- over det europe,iske kI::Jnti- tåder er ethvert sosialt og slutte opp i strømmen av den Compani og Paciific Western
forbausende opplysninger er !lent. Blant dem som ventet Økonomisk framskritt stanset. arabiske nasjonalisme. Det Oil Oorporation. Kuwaits 01Morgenpostens injurief\el,tJtog var også Rumenias tidlig'ere
Det ene områae er ved Den lØnner seg å se på de to kjem- jereserver er meget betydelimot Forbundet og Dagbladets ambassadØr i Berlin, general persiskei bukt, syd for den sto- peområder i sammenheng.
ge og ble i 1947 anslått til
kandestøperier om vår ond- Jon Gheorge. Han har utgitt re havneby i den unge repu4,5 milliarder barrels. Den
artede «politiske virksom- en bok om dette møte på det blikk Irak, Basra, hvor den 1. Den revolusjonære
store konflikt mellom Anglo··
het», SDm såVidt vi s,kjønner tyske Druff(lJrV(l-'~ag ,«Auto- arabiske nasjonalisme støter
elendighetssone ved Den Persian og Irak, som dengan~
skal bestå i at vi har forsØkt matic Arrest. Wie die k1einen på en av de spyddoddersom
persiske Bukt.
sto under ledelse av ministerå interesse;re stortingsmenn Kreuzfahrer des Onkel Sam den
britiske imperialisme, .. :~J,
KUWait. t" -C'-: - ,president . Mosadeq, har fØrt
for det stør8teinnenrikspOli~'dieEuropder«timerz.i'ei1Ml» støttet påsiIi flåtemakt en-"";
, t i l en Økning av produksjotiske probiem i Norge idag og wollten - und wie sie es gang drev frem: for å hindre 'Reis· r ·en
østover' fra nen i Kuwait, som dermed er
i å ha truet med å stemme machtem. Boken kan bestilles den' tyske Bagciad=jern5ane. Basra
langts
kysten
av blitt det Viktigste 'O[jeland .j
. på dem som tar dette prob- gjennom «Folk og Lands Bok_ Her ved Den persiSke Bukt er Den perSiske Bukt så st;øte:r Orienten for Engtland. 5000
lem alvorlig.
tjeneste av alle interesserte. det oppstått en tDrrrevolusjo- en på et statJsområde, som innfØdte olejarbeidere med
Ellers fortelles det i artik- Den koster kr. 24.- innb un- nær situasjon, og på et st.ed selvom det kan betegnes som sine familier danner en veIen fØlgende, som sikkert vil det.
- i Oman, kjempes det alle- elendighetens riaturIige ho- sentlig og kjØpekraftig del av
vekke interesse has våre leVi lar den rumenske dip- rede mot britene. Det er og- vedstad, på ingen måte selv befolkningen. Særlig viktig
sere - og kanskje også litlt lomat og general, som ingen så et område med gamle re- er et fattig område, men er den nye oljekilde ved Mina
forbauselse:
«nazi» var og som ble sloppet volusjonære tradisjoner, fylt tvertimot er rikt på jordens al Ahmadi blitt og Kuwait Oil
Storbritannia og USA er selv- lØS igjen ut;ri en unnskyld- av islamske strØmninger som skatter. Det er området Ku- Co har forlagt sitt tyngde\.
følgelig hovedskyteskiven for ning etter å være slept rundt en kunne betegne som ve- wait. Ordet kommer av «KUt», punkt dit.
naøistene. Og Siom følge av den i de amerikanske konsentra- sentlig revolusjonære, ja so'- som betyr festning, altså «den
Kuwait er i dag et rikdomgenerøse amerikanske hjelp til ~1jonsleire i åravis, få ordet gar som sosialrevolusjonære. lille festning» eller ,fort. sta- mens land med stor økonoNorge etter krigen betraktes til en aldri så liten beretning
Det annet område er det ten omfatter 'OIgså de små misk betydning. Det har gått
USA som særlig farlig.
om de amerikanske kultur- som ligger syd for den aldri øyer Bubiyan og Siafwan og slik skjØnt staten i sin tid
Det er takket være denne bærere
som
DID'rdmannen fastlagte grense for kongeri- når til MosaUimiya (27 g:rader ikke ble grunnlagt for oljens
hjelp at Norge idag har en av Halfdan F. Harnoll tar så ket Jemen, som i dag er en nordlig bredde). Hele staten skyld,men av misunnelse mot
de hØyeste levestandarder i
(Forts s. 7 neI av De forente aram- omfatter bare 15000 kvadratkilometer og er et fIatt ørken- de tyske p laner om Bagdadstater, . under ledelse
banen. Fra 1880 av tok Engav president Gamal Abdel aktig land med 160000 fnn- land sheiken av Kuwait unNasser. Det kan noteres byggere. Av disse er 30 pst. der sin beskyttelse mot hans
meget fatt.ige beduiner, mens
at Jemen trass i sin mo- det i de rike oljeområder ved overherre den tyrkiske sultan.
narkiske statsform og sin
.
Sheik Murarrak antok så med
byen Kuwait har samlet seg
fJrbausende
konservatisme
engeTsk beskyttelse tiUen sulen araberbefolkning som mest ian. Den nåværende hersker
har SØkt og funnet Pekings er innvandert fra Irak, Også
vennSkap
mot
Br,itannia. omdannrusen fra i10rarmet be av r..uwait, Sheik Abdullah an
Dreier det seg ved Den persi- duin, som automobilen ha; Salim, som har regjert siden
ske Bukt om nØdvendigheten tat,t det ØiwnomisRe grunnlag 1950 er en hØyst moderne herav å forene og fri fra det 5ri- fra ved å fortrenge Kamelen, re som benytter sine store 01tiske «Divide et impera» det til oljearbeidere er i rask jeinnfeRter til å bygge vakr~
område som er splittet ICrpp i utv,ikling. Byen Kuwait selv skeIer og sykehus og har gjort
'en mengde meningslø,se små- bar idag 35000 innbyggere og Kuwait til en blomstrende by.
sta~er,
så gjelder Jemens videre 2000 innbyggere be- Med den stigende opplysning
1,gmp om Aden å trenge bri- finner f:eg i det lille fruktbare har han også vakt og utbredt
tene bort fra det store om- jordOru~sområde ved Dahra. den storarabi,!oke nasjonalisråde som nå omfatter de to
S~aten
Kuwa,it har over. mes ånd. En motvekt mot disprotektorater Aden og hindre dratt sin utvinningsrett t.il 01- se strØmninger aV sto:rarabisk
dem i å sette seg fast der.
12 til «K'olWait Oil Company» karakter danner den br;itiske
Begge urt::Is,')ner berører e.g i de,ue selSkap har det agent, som er underlagt den
hverandre og står i samme amer;ikanske Gulf Oil Corpo- britiske Political Resident pa
forhold som kommun~seren- ~ation 50 pst. av kapitalen og
{ForU. s.
de rør. Begge har som opp- -----.----c---c-~----~-,----~_r__-- __~_
land det veldige kongerike, LØRDAG 22. NOVEMBER 1958
FOLK OG LAND
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øst- og Syd-Arabia I Bendl_erstrasse under
(Forts. fra side 5).

BahreinØyene. Denne mektige
representant for den 1:frlttsKe
makt i Den persiske Bukt er i
øyeblikket Sir Bernhard BarroV/s.

øyene - og stiTIet seg under
britisk oesky"tt'elsee.
Den nåværende hersker,
fyrst Salman ibn Hamid hersker så under britisk beskyttelse over sine 120 000 undersåtter, som nesten alle - med
unntagelse av 10 000 persere
og noen hinduere og etterkommere etteT negerslaver, er
renblodige arabere. Han har
anvendt de mang'e penger som
han får fra Bahrein Petroleum Company, sOlm eies av
Standard Oil Company Texas
Corporation til utvikling f'V
den vakre hovedstad Ma nama
og til å bygge skoler og sykehus. Bahrein er ikke helt så
ensidig bygget opp på olj e
som Kuwait. Det har et 'Jlomstrende jordbruk og også det
gamle perlefiske eks~sterer
fremdeles. Det finnes også
en blomstrende småindu.stri.
Nettopp fordi Bahrein er så
ufv&let lever her den kjempende arabiske nasj onalisme.
Under angrepet på Port Said
kom det på Bahrein til
fiendtUge
demonstrasjoner
mot EJngland og det ble
satt fyr på noen olj ebrØnner. Det har også vært
på tale å lage en Golf Federation sammen med Kuwait
og noen små sheikdØmmer
på den såkalte PiratJky,st.
(Fortsettes) .

juliknpet 1944

SN

O

BendlerstraSIse
i
Hærens tenke seg som funksjonær, er jeg aldri med på!» Dux
loverkommando i forbindelse men riktignok av fØrste kfas- var blitt enda blekere· «Det
med attentatet mot HitleT i se, ja av luksusklasse.
er jo general Kortzflefsch -juli 1944. Hier får man det
Vi fikk forresten ikke syn- sjefen for Wehrkreis Il, BerBahrein.
hele fortalt av et øyenvitne. Vi derlig tid til gjetninger, for lin-Brandenburg! ,>
gir leserne en liten smakebit det ble en løping og en skrivNå var saken klar for meg:
Bahrein er ingen ren olj ei
norsk oversetJtelse, som ing i eft kjØr, 'Og bare imel- mine fryktelIgste anelser i
stat som Kuwait, men ligner
imidler,tii;d vanske.lg kaIn gi lom fikk man tid til å stå litt Kurmark hadde 'ikke bedratt
ellers denne sta.t på mange
noe riktig bilde av forfatte- i korrIdoren sammen med ka- meg, og jeg ble grepet av et
måter.
rens festlige og muntlige ber- meratene. Og da så en bare vilt raseri. Og dog visste jeg
Bahrein omfatter 5 øyer,
linerjargon.
gravalvorlige an~i:kteT over- ikke engang det verste· nem_
ialt 552 kvadratIkilometer,
«Tyvende juli følte jeg meg alt.
Hg at en hØy prøyssisk: offinemlig Moharraq, den ubetrØsteslØs bekyml1et i vårt - Med offiserene var det ser hadde lagt en bom6e unbodde Omm Kawsan, Sitr::\, og
nakne kontor med de spruk- noe underlig.
Enten var aer bordet til sin øverste
Nabih SaIih, som er temmelig
ne vegger og den overdådige de helt forvirret, eller ae i{rigsherre for så hurtigst å
rike på oljekilder, som også
utsmykning, som besto aven var -opphisset
ieU)r
de forsvinne for å overta torretspringer frem fra havbunnen
avrivning'skalender, et tåpelig snek seg rundt pa tå- ningene - - .
og temmelig tett befolket med
'·bilde av et furutre fra Mark spissene. Herregud, hvor var
Det ble ikke noe av forretsine 120000 innbyggere. BahBrandenburg og-et fotografi sjef~n? H~rr ober:stlØyhlant ningsovertagelsen. Litt etter
rein var en av arabernes sene
av generaIOiJersE Fritsch. Om Bernarais gjorde ilesten in- litt og i all hemmelighet søkerobringer. Etter at den hadettermiddagen fØlte jeg meg tet. Han hande en sihfttsom te de offiserer i overkomman de vært i persisk besiddeise
fØrst riktig forvirret, for i mel- magesyke (det v;isste Vi fra doen sammen, som ikke had1\:om aen pa parbugiske hender
lomtiden var det blitt kjent at fru Dirmel, som hadde måttet ae noe med kupet å gjøre. De
fra 1507 til 1622. PeTserne tok
man hadde foretatt et atten- koke te til ham mange gan- rustet seg til forsvar, og så
den så fra portugiserne og
tat mot FØreren! Kort etter ger om formiddagen), og nå var jeg igjen glad for at min
hadde landet i besiddeise til
het det i huset offis,ielt: FØ- så han helt gul ut i ansikte't sjef ikkle var der. Han hadde
1884. Grunnstammen av beog var aldri lenge å få fatt sikkert kommet til å forråde
reren er dØd!! folkningen var imidlertid også
i på samme sted. Major von seg selv og forelØpig styrte jo
Nå
begynte
skrivemaskineunder perserherredØmmet ren
ne å rase. Det ble gitt ordre Oertzen hadde melt seg fra «de andre».
arab~sk.
Det dreier seg om
om Valkyrje. «Valkyrje» var tjeneste til WehrkreiskomFØrst og fremst organiserarabere som er kommet fra
mando
og
Andressen
var
på
te
de «regj eringstro» general_
stikkordet
for
alarm
i
ErsatJzområdet ved Al Hasa. Den arhæren, skjønt denne hær na- en «tjenestereise», tror jeg.
stabsoffiserer våpen: ganske
velige sheik for disse Otlibturligvis neppe hadde våpen
Som vår oberfeldwebel Dux enkelt en hel lastebfl med
araberne gjorde slutt på det
- helt bevepnet var i høyden - en gammel kriger fra før-~ maskingevætl1er, maskinpisto~
persiske herredØmme - men
underoffiserssklolene og offi- ste verdenskrig og SA-Sturm- ler og håndgranater fra TØYfremdeles gjør Iran krav på
serskursene, samt etpar spesi- flihrer i Luckau og nå velbe- huset i Spandau! De sammenalformasjoner. Men det var vandret i OKH - stakk hodet svorne var så opptatt av seg
fors1låelig for os:s at det ble ut av vinduet for å trekke selv at de ikke la merke til at
beordret alarm, for det måtte litt frisk luft og derunder så kontorpersonalet bevepnet seg
j o bli et nydelig virvar så-- på vrimIen nede på gårdsplas- mot dem.
snart Hitlers dØd ble almin- sen, snudde han seg plutselig ..Jeg skal si j,eg val' glad da
nelig kj ent.
og sa: «Synes dere ikke det jeg igjen hadde en maskinVi begynte straks a gjette er rart at det er så mange pistOl i hånden, og min ven- Hvilken rolle spllier det?
i Brooklyn. «Men k'Onserten måtte på hvem som ville bli etterfremmede herh - Det stem_ stre arm virket ikke mere så
- Hva er Deres miv~'
aVlyses fordi BroQklYI! er et av de fØlgeren. De fleste tenkte på
te: man så mange ukjente of- stiv. Den gamle Dux snappet
- Paul T'Obekin, svarer repor- områder i USA som myndighete- Goring, skjØnt vi ikke, hadde fisersansikter og hØrte man- et gevær 98 og skar tenner.
teren.
ne ikke tillater sovjetrussiske OOr- stor tiltro til ham lenger. Ange stener grevtitler og lik- Og slik var det med alle, fra
- Er De fØdt i USA?
gere å besØke. Andre OllU1åder er dre
tippet Himmler. Jeg nende. Hm - - den lamme skytter til den
- Ja, i Chicago men hvilken Indianapolis, Los Angeles Og San skjØnte jo at man nå sikkert
Den unge lØytnant Klaus- grånede Stabsfeldwebel.
rolle spiller det?
Francisco,). Fy, slike områder hvor trengte en hard en, og] jeg ing, også en ny offiser i vår
ForelØbig skjedde det in- Hvilke sk'Oler har De gått utlendilIlger ikke får ferdes finnes forestillet meg Himmler som
avdeling, hadde nettopp dik- tet. Vi hadde ordre til å bli
på?
s'Om bekjent ikke i S'Ovjetsamvel- det, skjønt han egentlig så
tert fru Dirmel en ordre til på rommene. Heller ikke ste- New York University.
det!
gansKe
spissborgerlig
ut. mangfoldiggjØreise og stor- nografdamene fikk lov til 11
- Well, det er litt aven an*
Goebbels kunne man bare met ut igjen med sine ps.pi- gå hjem og så kokte de te og
klage. Er De medlem av kommuMen vi er fremdeles ikke ferdig ""'''''''''''''~'V\AI\I rer. Fru Dirmel kom helt blek kaffe på sine klokeplat:er. Så
nistpartiet?
etter ham og hvisket: «Alle delte man. oss inn -. gu.dskje- Nei, men hØr admiral, jeg med dagens hØst i Dagbladet. er dette f'Orspillet til en dok1ior- Gauleitere
skal
arreste- lov, endehg ordenthg mnderingte for' å få svar på et spØrs- Den stwe historiker Jørgen Juve avhandling».
ling igjen! - i opprullings·
to
res
-!»
kr
mål. Og så spurte da det fine s IVer om boka til den like s re
For det kan vel ikke være mulig
kommandoer for hver korriblad øyen$'nlig om admiralen historiker overrettssakfØrer Sver- - selv i N'Orge - å få en dOK:Hva? Hvem skulle gj Øre dor. Jeg fikk området i nærhadde tent på jØdiske synagoger. re Hartmann «Spillet om Norge» torgrad på slikt?
det'? Og livorfor - -? For a heten av general Olbrichts
«Admiralen hadde ikke noe med fØlgende dypsindige betraktning:
,*
gjøre målet fullt skrek plut- stabsrom. Så ventet vi igjen,
saken .å gjøre, sa han». Er det' «De (tyskerae) luller seg alle' f'Ort
Så f'Orteller da den ikke ukjente selig en bjørnestemmf> et eller og nå temmelig utålmodige,
ikke som vi skulle lese vårt eget fast i den svindleriske tro at Nbr- Lise Lindbæk i et inrtervju moo annet sted i huset, tydeligvis i fior i mellomtiden hadde vi
kj ære Dagblad med dets perfide ge må tas f'Or å hindre britene bladet, at «j(]lUmalisten trenger nærheten av et åpent ·vindu: hØrt i radio at FØreren slett
form for injuriering?
i å k'Omme foran»! Historikeren bl'skyttelse når hnn intervjue~ po- «Det er j eg aldri med på I Det ikke var dØd. Det kunne jo
*
Juve er antagelig den eneste iltikere!» Hvis det er DagBladet
også være en logn - men det
Den som måtte være redd for mann i Norges land som fremde- eller dets kampfelle «Aktueli"» "'"
hevet iallfall stemningen beat Dagbladet i det nummer vi be- les ikke er klar over det btitene som intervjuer, ville vi væte tiI- jet) og nekte tYSke turister ad- traktelig,. .
handler skulle ha glemt å gi sine selv forlengst har innrØmmet, eg bØyelig til å si det motsatte.
gang». Og naturligviS skulle vi
Det var blitt natt. Jeg kikbolsjevikiske venner en liten som Koht faktisk visste alt i 1940,
*
ikke «finne oss i å få tyske offi- ket flere ganger ut i halvhåndsrekning, kan vi glede med at det var britene som med kalt
Fra et "fagfoeningsmØte:> i serer på Kolsås». Det eneste vi mØrket i korridloren. Det synat så naturligvis ikke er tilfel- blod provoserte frem det tyske Bergen leverer bladet et referat: skal fiIll11e oss i er øyensynlig at tes å være en konferanse i gelet. Det er visse ting som alltid amgrep på Norge med sine en- fra «V1årt Vest1&..'1dskontor». Der tyskerne skal forsvare 'Oss 'Og re- neralsværelset. Idag vet jeg
går hånd i hånd i disse aviser, og grepsf'orberedelser.
har overingeniØr Leif Nordstrana sten ,av Europa i neste krig.
hva de gj orde der. Gener-al
detf'orsiktige underhåndsarbeid
Er det denslags «historie» 'Også holdt foredrag 'om erstatning fra
Det
mest
forbausende var Olbricht eller oberst Stauffor å bane veien for .de røde er en Hartmann serverer, så tør-aeG Vest-Tyskland -til det han kaller imidlertid
fØlgende opplysning, fen berg meddelte offiserene i
av dem. Bladet uttaler i samme være tvilsomt om det nå, etter «krigsfangene» - hva nå det som vi siterer ordrett fra Dag- huset at en som fØlge av den
3.,:tikkel som den sist gjengitte, at folk har begynt å gjenvinrie matte væf'~. har det beyisNig bladet:
alminnelige forvirring måtte
sin indignasjon cver at «kult1Ar- sin nasjonale samling, er mulig ikke var noen krig etter kapitll-,
- Mange norske [[}jazister har regne med angrep på B,endsamarbeidet» mellom USA 'Og å oppnå det Juve antyder: «l!art- lasjonen i juni 1940.. Det var fått erstatninger, ne nar fått si- lerblo,kken fra 00. Og så delte
Sovjet ikke er helt iorden. En rød mann har åpenbart et rikt stJQ,1~ mange store 'Ord. Noen av eks- ne gode stillinger tilbake i sam- de inn offisersvakter,
og
pianist skulle ha holdt en konsert å øse av, og etter hva vi .forstår fangene krevet at NOTge skwJe si funnet.
nettopp av . de 'offisereT .som
,,-_._--....-.
._-- - .----_ _ _.
_________:... opp kulturavtalen med Tysklamd
Hvor finnes disse lykkelige?
ikke hadde ~oe medkupet å
6
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gjøre. Jeg tror det er en· frem-
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gangsmåte SOll}. kalles «Uriasbrevet» eller r4Veien til jern~
ham.meren» - -.
På den annen side visste
de offiserer som ikke hadde
(Forta. Ira '. 1).
Igjen har innkalt sine mednoe med kupet ennå ik.ke of- denne forbrytersk~ handling lemmer hvis de i.k!ke står i Isfisielt at det dreiet seg om et vil styrtie Midt-Østen ut i kri_ raelsregulære arme. Disse ter~
offiserskup. De kunne jo il;:ke gen».
rorbanders oppgave er det,
spØrre i hlovedkvarteret og de
En målsmann fm Israels bak den israelske arme, å utkunne heller ikke forlate hu- utenriksministerium dem en- rydde med hud og hår hele
set mere. Så tok de mot or- terer denne melding og sier: den arabiske befolkning, «slik
dren. Men, da ordreutstedel- «Det er ikke det ringeste at det ikke mere skal finnes
sen var slutt og de yngre of- grunnlag for dette rykte om flyktninger, som kan fylle
fiserer hadde fjernet seg, ba mobilisering av våre tropper verden med skrik».
eldstemann av de offiserer eller krigerske forbered.elser i
Fordi den sovjettiske kringsom ikke var med på kupet, Israel». Med hensyn til denne kasting og den sovjettiske
det var en oberst, om å få en erklæring, lmn efl kanskje presse har bragt disse meddekort samtale med generalen. minnes Bismarcks berØmte lelser om den israelske oppOg generalen gikk inn i side- ord: «Jeg tror fØrst på en. mel- marsj, har den st\:::;lrpresse i
værelset sammen med fire ge- ding når den blir ofiiselt de- USA, England og Vesteuropa
neralstabsoffiserer.
mentert».
som står zionismen nær, nøyDer ba obersten på sine kaFlyktningemeddelelser fra et seg med å avfeie meldiEmeraters vegne om straks å Israel sier klart at det er gene som «bolsjevikisR profå en utilhyllet beretning om igang en truende oppmarsj av paganda», som om ikke 2
det som hadde gått for seg kjernen av den israelske hær ganger 2 er 4 selvom bolsjei overkommandoen, da de e1- mot Jordan. Det dreier seg om vikene sier det. Dessuten har
lers ikke så seg istand til å store forband som er utrustet bolsjevikene en god etterretoppfylle sine plikter lenger. med de mest moderne våpen. ningstjeneste i Midt-Østen og
General Olbricht rettet seg da Bak de regulære forband fØl- viile vokte seg vel for å brinopp no'e vaklende og støttet ger ordnet i avdelinger hor- ge meldinger som senere vi~eg til skrivebordet.
Så sa dene av de fryktede terroror- ~te seg å være svindel.
han:
«Javel, mine herrer, ganisasjoner «Stern-Bande"
Hvor innstillet Israel er på
oberst Graf von Stauffenberg og «lrgun-Zwai Leumi» , sOim tilintetgjØrelseskrigen
mot
har i den tungeste time på- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - tatt seg å rydde tilside den fortrakk ikke en mine mere glemt av ham. Iallfall-sa
hittidige forbryterske ledelse resten av aftenen inntil han oberstlØytnant Krill plutselig:
for å rive det arme tyske folk dØde i sandhaugen. Da skal «Menne\skebarn,
hvor
er
bort fra avgrunnen. Den nye han ha ledd ennå en gang.
oberstløytnant LiicKen?»
regjering blir straks dannet».
Vi trengte nå inn i gene~
Ausa, vi1Øs på Kontoret, og
Så må det ha blitt en pause ralsværeiset hvor Graff von virkelig, der grep den gamle
og så fØyet Olbrieht noe Stauffenberg nettopp skulle herre i sin dokumentmappe
temmelig absurd til: «Jeg til å forsvinne ut aven side- log 'hauae allerede en pis.tol
minner dere, mine herrer, på dØr. Krill roper: «stans, herr fremme. «Hendene i været!»
deres faneed og venter at dere oberst!», men Stauffenberg skrek Krill, og den andre la
slutter opp om Tysklands nye stanset ikke og Krill hevet pistolen på bordet og sa med
regjering i ubrytelig tro- pistolen. I dette øyeblikk skjelvende stemme: «Men,
skap!» Så var det ikke noe smalt det fra ert annen l(ant Krm, hva betyr dette, Jeg har
-·mere. De fi~ genera;Istabsotf~avTrom.firet.·-~avde_-unge da; vlIlæligikke~----}TKriH
f.iserer . SlD stumme her·ene grever hadde skutt på vår svarer: «Det kan godt være,
sammen, gjorde et stivt bukk oberstlØytnant (og ikKe truf- Liicken. Det vil vise seg. Kom
'og så forlot de rommet.
fet).
nå bare med til bevoktningsJeg hadde tidligere sett at
Det var signalet, og det for rommet!» Den gamle jamrer:
de andre offiserer forlot rom- hele huset: rundt omkring «Men la meg dog gå, ltjære
met og nå så jeg oberstlØy~ oss og overalt, oveT, under, Krill. - Jeg - jeg hØreil" jo
nant Krill,som var en av de bak, foran,kmtllet skudde- ikke til noen av partene! -».
fire generalstabsøffiserer og ne, noe slom lyder djevelsk Hvorpå Krill tørt svarer: «Det,
føreren for min opprullings- inne i et hus. Jeg selv sKjøt herr Liieken, v:ille jeg ikke si
kommando. «Gjør klar» hvis- ikke. Jeg fant ikkre noe mål, til kt'igsrefien».
ket han til meg da han gikk men klemte meg beskjeoent
Så ble vi også sperret inne
forbi, og vi gjorde oss klar. inn til veggen ved siden av igjen. Det vil si, alle fikk orKort etter kom han tilbake et skap.
dre om å oppholde seg på tjemed etpar mann til og vi slutDette knalleri varte i om- nesterommene om natten og
tet rekken.
kring, etpar minutter, så den følgende dag for å stå t.il
Jeg hadde ikke kunnet skrek vår oberstlØytnant og tjeneste. Så fulgte den tidlitenke meg i drØmme at jeg en så også andre offiserer i en gere generalooerst Becks selvgang skule snike meg innpå. tilfeldig ildpause:
«Stans! mord og henrettelsene på
egne offiserer med maskinpi- stans! Ikke skyt mereh. Og gårdsplassen. Shiuellg rykket
stol! Nå, egentlig snek vi oss så ble det stilIe igjen. Etter SS ,inn som lordeitiSavde~ng, og
ikke, men trampet nedover dClil ble det! 'Overhodet <ikke under kommando av ingen
gangen mot geI1Jeralsværelset skutt mere i denne bygn~ng. ringere enn Skorzeny, slOm
temmelig hØylydt. Og se, Det var heller ingen som ble hadde befridd Mussolini. Så
hvem kommer ut? Herr oberst såret under denne ville skyt'- var det ro i huset
Merz von Quirnheim, som ning - noe som ikke talle til
*
hadde vært min frontopple- flordel for skyteutdannelsen i
Så langt" forfatteren. Han
veIse.
\
OKH!
har også, foruten alt det anKrill med den usikrede pidre hØyinteressante stoffet
Vår oppruUingskommando fra de forskje
. l'
stOll i hånden sa: «H err ob ers t ,
llg.e s lagmal"k er,
I
kjemmet nå igjennom aUe
jeg ber om Deres vapen.»
en levende fremstilling av de
.
Obersten
kva kk t'l
l
og s kr e k7: rommene, og alt det som ikke .spøkelsesa.kt~ge Fl ensb urger. b'll
D e D em, h err tydelig ga inntrykk av tro- dage i mal. 1945 .
«Hva mn
l er
'll?
Er. D e skap mot FØreren ble straks
t
Kr
oberstløytnan . l
.
Slik som han skil
dres 'l
t
samlet sammen i et rom un- denne bok er den t ysk e sol - -?» Men K rI'11 avbryer
.
H
·l fØ rs t e
ham og SIer:
«err
obers t , der bevoktning aven oberst, dat. Slik kjempe t
han
inntil
man
kunne
få
sortert
dette har ikke lenger noen
og i annen verdenskrig, og
hensikt!» Så ler plutselig dem. Det gikk alt meget hur- slik vil han sikkert møte frem
Merz l'd e t h an ser a t VI. står tig og det var ikke tale om igjen hVIS Eur
, opa pany m å
·
.
h
l
ø
motstand
lenger.
"
d
k
ddf
der s u
er 1ge l a vm rgripe til våpen i f
orsvar
mo"
ket, og sier rolig: -Nå, godt!»
*
øst. Ikke minst !for vår egen
Han ler igjen og går uten våJeg husker særlig arroo:ta~ skyld må vi håpe at det er
pen til bevoktningspersonalet sjonen aven høyere adju- slik. Og derfor er ogSå bokens
i bakgrunnen (allerede inn- tant ,i AHA-staben, forUi man titel deh klammer wieaet'».
delt!) Han ga opp spillet og til å. begynne med hadde
O. M.

Forbereder ,Israel

?• Da USA bragte - gere overborgermester i Berlin - blant annet under
Olympiaden), da Sworobtchine viste seg. En eller annen
ropte straks «Givakt!». Herunder la amerikaneren merke til at en av fangene en gammel, litt klosset bonde
som ikke rettet sag opp hurtlig nok og fremforalt: ikke
tok luen av.
- «Hvorfor tar du ikk8 av
deg luen», spurte han snØ vlende.
Men den gamle mann tenl{ten ganske enkelt ikke på 1uen. Dessuten forsto han ikke
et ord engelsk.
Et kraftig neveslag midt i
ansiktet brakte ham tilbake
til den brutale virkelighet.
Luen rullet bortover bakken.
Nå forsto han endelig hva
araberne, viser den kjenns- Sworobtchine vUle ham. Han
gjerning at den lille åndspoli- forsØkte å unnskylde seg, men
tiske gruppe i Israel «Kna'~ amerikaneren ga ham ikke
anim», som det leilighetsvis tid til det. Han prylte lØs på
utenfor Israel var stillet håp ham, i hodet lQg i ansiktet.
til i forbindelse med en fl(}r- Bonden vågelt ikke å forsvasoning mellom Israel og Go- re seg, men forsØkte bare å
jUn, har måttet gå til beskytte sitt blØdende andikt.
opplØsning.
Denne gruppe Sworobtchine. styrtet lØs på
som ble stiftet kort før ham påny og påny, og underannen verdenskrig i Pa,.- streket hvert slag med en
ris av Arje Chorr sammen skyllregn av eder. Mannen
med noen unge jØdiske intel- sank tilslut~ stØnnende til jorlektuelle, har alltid represen_ den og mistet bevisstheten.
tert den oppfatning at det
Jeg så hvorledes alle rundt
var vanvidd å opprettholde meg bet tennene sammen og
den mosaLske
oppfatning knyttet hendene i avme:ktig
om Israel' Slam et «utvalgt raseri. Den minste gest ville
folk», hvorved det stillet seg sikkert kommet oss dyrt å
utenfor de sprogbeslektede se_ stå. LØpene på maskingevæmltiske 'fOlks fenesSkap. Med.... 'rerte"bak skyteskårene i tårlemmene av «Kna'anim» ville nene var allerede i bevegelat en skulle føle seg som inn- se _ _ .
byggere i Kanan og lØsrive
Sworobtchine ropte til sjeseg !fra den gamle, blodige fen for blokken:
lære.
«Bring dette dyret bort.
En stadig mer hensynslØs Legg det på bakken bortest
terror mot medlemmer av i gangen. La mannen være
denne gruppe har i dag ut- slik han nå er. Alle svina i
ryddet den i Israel. Noen få denne blokken skal marsjere
av dem er utvandret til Bra- forbi ham! Det kan gi dem en
sil. Det israelske tidsskriftet forestilling om det som ven«Dawar« skriver: «Det er slutt ter dem hvis de ikke adlyder
med «Kna'anim». Denne fol- mitt mil1lSte vink eller blikk!»
kelige ideologi, som meget
Mannen ble båret til innbetegnende også fant t.ilslut- gangen av blokken hvor man
ning hos Ludendorfene og lente ham {lpp till veggen,
andre Odin tilbedere i Ty:sk- oversmurt med blod og skitt.
land, har nå :opplØst seg un- Han var fremdeles bevisstlØS
der velfortjent pryl. Disse folk da vi måtte marsjere forbi
ville berØve ~sraels folk dets ham. Vi gjorde det i dypeste
forrang som det eneste av taushet og på tå.
Gud utvalgte folk og smedet
*
Moses og Loven. Nå er såpeHvis herr Harnoll eller en
boblen sprukket».
annen behjertet forsvarer av
Så har den stiveste r.abinis:" humanitet, kultur lOg menlleme igjen hele makten, og har skeIighet skulle ville gjøre
satt igang igjen erobringen noe for å bringe denne ameav «det historiske Israel» og rikanskt:< «Jern-Gustav» (.ve:
~
krigen mot araberne i Josu,as det var Y'
dessverre riktig r.1anånd. 'Troppene
marsjell"er ge slike) for retten, så tror vi
frem til det store angrep slik sikkert det fremdeles er mulig
som fordum. Om verden blir å skaffe general John Gh
__ esatt ibrann av den grunn er orge eller en annen .prromiisraelerne likegyldig. Ordene nent ikkJe-ti"sk diplomat som
'J
cm at Israel skal herske fra V.I·t.ne. S·å d·et
er bare a" sette
Eufrat til E1~ts store elv, igang for sannhetssøkerne.
skal gjøres sann. Den lille stat
Israel, som stoler på at folTannl-e
-'" L D A A S
kene skal bli kneblet av ver- M ART I N KJE
denszionismen, og ikke våge å
BaruJteeruJ~. 2
protestere, Ønsker erobringsru. .y 75 54
krigen.

SN

O

(F0'Tt8. Ira s. 5).
varmt i forsvar - om ikke
annet så for «den generøse
hjelp» til opprustning på
USA's side:
(Den Sworobtchine som
omtales var Jern-Gustavs
amerikanslæ
sidestykke i
konsentrasjonsleiren i KOl'nwestheim. En amerikansk
korporal med hånd og halsrett over tusner av fanger.
Det som her gjengis er nærmest en liten solstråleJ1ortelling om ham).
«Det var noen dager etter
vår ankomst til leiren da det
utspiltes en av disse scener
11:)lr våre ø:>'/Y~e. Jeg var ute
på plassen og spaserte sammen med Lippert (den tidli'V\NVV\.'V\t'''v"v"v"vv""",,,,,,

o
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Mat til det sultefide-17!~ ~
b~tr_å ~~affe ~d.i:I.J ~
lweJat

(Forts. fra 8. 1).
oppgave det
oQ
. t ne moral. Og så le an en- til dRussland.
Jeg
~,,_
k rIS
" fO'
2 vli
.. • t..e~ynne·
.
-~ hver tenke seg til hvordan det ~e a a. Inn . P~t\:.l.~r klipp~
så ut i Russland i revolusj 0- flSk som l' -?ger 1 "FV:A.nland. Det
nens fØrste år dallle de uvi- ene par:et; ~.qt!3ger i Wiborg, PROVOKASJONER I
STRIDEN OM SINKlANG
forundre oss om vår eger\
tende, lavt stående, ASiasmit-1 det.an.,d.. ~':l.~ ,AbO. Hvert av ~YDSTATENE
De stadige kinesisk-russiske BjØrn Cbristophersen en va,ktede millioner slapp seg lØS part1er,Q e~ pa 3-400 tonn. De
«Suchlicht» meddeler at den stridigheter om den veldige ker dag la smØ,rbrØdene med
uhindret av all moral. Det V:;l.l'( er blitt meg anbefalt av pro- kommunistiske undergrunns- sentralasiatiske provins Sin- leverpostei og partiboka tilsi-,
i revolusjonens verste tid HVll_ fessor Olaf Brol!b og Deres organisasjon i Nord-Amerika kiang har fØrt til en tredeling de for å følge kollegenes ek-.
farlig å gå på gaten i E;~ skik- arb~jde vil bestå i å få par- har fått beskjed om å gjen- av interesseområdet mellom sempel.
kelig dress. E!n snipp var be- tiene inn til Leningrad og nomfØrte brannstiftelser, sa- Moskva, Peking og en gruppe
vis på at bæreren var kapi- Vase at fisken kom~er de sul- botasjeforetagender og andre stedlige makthavere.
NY DAGBLADINNSATS
talist og fiende av folket og tende til gode. Her bar De de voldsgjerninger i Sydstatene,
.Dagb~adet har gjort en ny'
alle fiender av folket var JO\- nØdvendige papireI" for å få for så etterpå i propagandaen «FRffiETEN»
kjempemnsats for k:,Jlfur og
lig bytte og måtte ntrydd'cs. fisken utlevert, l.ler har De et å kaste skylden på «rasefana-I .Den tidligere franske kotoni anstendighet ved å importere,
Alle sultet og hjemlØse um;er dokument som Vlser at De re- tikerne».
Guinea har som bekjent fått den syke Sagan-balletten som,
i titusenvis herjet som ';1ve- presenterer meg. Penger kan
igjen «friheten» av de Gaulle. hittil har vakt anstøt overalt
flokker og gjorde livet utrygt De få ved å gå ned i Norges AVISDØDEN I SVERIGE
Denne frihet består i at Sekou rundt i verden. Men her,
Bank og hilse fra meg. Jeg
for noen og hver.
Toure
er blitt enehersker og hjemme hvor en sluker både,
Fortsatt herjer avisdØden i
Moralen? Jeg skal fortelle ville sette pris på at De reiste Sverige, mens endel norske overhode for den nye stat. MYkle og Dagbladets vanlig8~
et par historier.
i lØpet av de nærmeste dager, aviser som helst ikke burde få Han er blitt omhyggelig skalet naus.tloft glir vel dette ned..
I
midten av tyveårene og hva ytterligere angår, så utkomme blom~t.rer fordi i Moskva i mange år, og både også. Prisene er naturligvis
holdt jeg en bolsjevikisk avis har jeg ingen å gi Dem, da De menneskene nå engang til- han og hans medhjelpere er demokl"attsk stive.
og i den fant jeg et par artik- har mye bedre kjennskap til trekkes mere a v det onde enn kjent som Sovjet-agenter. Så
ler som jeg busker til denne Russland enn jeg- har!»
av det gode. Det siste6:ffer i her har nok Sovj etsamveidet SITUASJONEN I ARGENTINA..
dag. Den ene artiklen var fra
Han reiste seg og ga meg Sverige er hØyreavisen «Nord- fått en ny base av ikke uveI Argent,ina sel' det ut til å.
en mann som spurte om det hånden: «Lykke til og god svenska Dagbladet». Arsaken sentlig betydning - blant an- ha vært alvorlige begivenhe~
il~ke var så at aUe mennesker tur!»
til nedleggelsen er de kraftig net i kampen om AtlanteDha- ter, noe vår korrespondent t
nå var like og med like retSlik talte profe:5sor Fridtjof økede omkostninger som: i de vet.
Buenos Aires antydet i et ptitigheter. Hvorav kunne det Nansen. En hØvding som for- siste årene har fØrt til at mere
vatbrev tH redaksjonen for en
så komme at han ikke fill:k sto betydningen av ikke å rote enn 40 svenske aviser har OLJELEDNING
tid siden. Korrespondenten
lov til å gå splitternaken på seg bort i detaljer, men over- måttet gå inn.
WILHELMSHAFEN-KØLN
anså det mulig at attentat~
gatene i Moskva?
late disse til den underordEn nord-sørgående 01je1ed- forsØket mot Frondizi ville
,Forfatteren av den andre nete og ge denne fritt slag.
ning skal .fØre Olje fra Wil- bli unyttet mot peronistene,
artiklen baddø nok opplevd
Så reiste jeg og ankom en """'\I\,'\I\.'\I\.'\I\.~"VV\I\i helmshafen W de viktige in- og at det kanskje tilogmed
for mye av friheten og likhe- kveld til Leningrad hvor det er noe han Ønsker?»
uustrEområder i Ruhrdistrik- var en bevisst proVOkasjon for
ten og særlig var han arg på myndighetene. plaserte meg i
Joda. ~. Jeg gikk opp i 3. tet. En regner med at lednin- å kunne gå til slike tiltak. Nå.
den nye ekteskapslovgivnin_ Hqtel d'Ang~eterre, hVDr jeg etasje og traff en hyggelig gen vil være ferdig innen årets er det innfØrt unntageIsestilgen som bestemte at det var hadde bodd'noen dager i 1907. OsloingeniØr som gjennom sin utgang og oljetankene i Wil- stand og situasjonen er meget
tilstrekkelig for å bli gift eller Det var en ny portier uer sa bror kommunisb$l! hadde helmshafen er allerede ferdig. spent. Den kan forandre seg'
skilt å gå opp på ekteskaps- jeg spurte etter «min» portier sjangse til en større jobb nær Ledningen er gravet ned i fra dag til dag. Vi håper alkont()ret ;qg skrive seg, i en Arrajum: «Hvor er Arrajum Leningrad.
.
jorden i omkring 1 meters lerede i neste nummez; .å kun-.
bok .. Dette er ior IØst~ skrev henne?» Den nye mann skulte
«Hy.gtgelig å se Dem - s~jn:-dY:b.dt;l<.,{)g,~ ko~te~, sa~ ,200 ne si5:afie korrekte OIPplysninmannen. For jeg vet at N. N. pa meg og knurret bars'k. geniøren. Her er det jo riktig millioner DM.
. .' " . ,
ger om det. som foregår, men,
(i Tomsk) er blitt lovlig gift «Skutt!»
bra. Tepper på gulvene, elekslik forholdene er, er det selv __
og skilt 20 ganger! Og slikt går
Neste dag spaserte jeg en trisk lys og all tingen!»
l{AMP OMTROiJ.,LMENNENE sagt umulig å, love' noe. Det eI'«Det . kommer av at dette
Det meddeI.es at det både muligens også opprettet brev_,
dog ikke an!»
tur på Leni.,11grads hovedg8~te
Men alt dette og mangt som «Newskti Prospekt» hvor gres- hotellet er beregnet på .utlen-, fra amerik~sk og fra bolsje- sensur.
vikisk side gjØres de største
var verre gikk hUS forbi lier- set grodde mellom brostenene. dinger», forklarte jeg.
hjemme hvtor menneskØne Husene var trØsteslØse. Det
Så :Ilortsatte mitt nye be- anstrengelser f.or å få de af- --~~------~-----------~
hadde satt seg på detstand-c var neppe et eneste ett som kjentskap:
rikanske trollmenn oghekse~
A aneli.8 P a r o W
punkt at med revolusj anen, hadde alle sine vinduer hele,
«Men kooten er skitt, så jeg doktorer med på «den rette·
TARllihli&iMHG
kom Paradiset til Russland. fOI1de fOiI"bannede kapitaliste- tenker vi tar oss en god kopp sia» i den kalde kr.igen.
Trondheim
Menneskene satt på dette ne hadde j'o bodd der så noen kaffe sammen. Jeg har meq
standpunkt. Og de satt godt. steiner gjennom rutene ville elektrisk kaffekoker og der RASESTlUDIGHETENE
GiøJe Jot.røse-ct. 5 - V. Lade-.
De var ikke ti\. å rikke. Og jeg sikkert' hjelpe revolusjonen står en kontakt på veggen, og 1: PADDINGTON
JnOe]l Iår__ Voldmn1n4e
kan fortelle et par historier fremover. Og i tusenvis suste litt knask hat jeg også»,sa
Det ulmer fremdeles under
også om dette.
gatestenenegjennom vinduer han og pekte på endel kasser overflaten i PaddingtJon, som
- - og dØrer.
som sto rundt i værelset.
rimelig kan være, for probleEn dag i august '1921 ble
På grunn aven misforstå«De er jamen lur sa jeg. - metersle,tt ikke så enkeltsom
jeg kalt ned til min t,idUgere else hadde myndighetene i Jeg har ikke med meg noen den ensrette de norske presse
Tele!. «~. 33
lærer i russisk, professor Olaf Leningrad tl10dddet var Nan- ting, men 'De som aldri har vil ha det til, Det er aroei<fs~
Broch. Han ville fortelle sen som kom og hadde der- vært i Russland fØr har med ledighet og bol,igmangel .som _.-;.____~--_---...
meg at professor Fridtjof for Ordnet med en festaften, Dem en hel butikk!»
har ja,.g1et den hvite arbeiderNansen nå var formann i den og denne festaften fikk der- . «Jeg kan takke min bror befolkning ut på gatene i deinternasjonale komite som for jeg gleden av å være med for det», sa ingeniØren. «tla!l monstrasJoner mot negerinvaOG
skulle skaffe mat til det sul- på. Traktementet var kjØttka- var her for 3 'måneder siden sjonen. Londonavisen «The
J:kspediøjon ocka88e:
tende Russland og at Nansen ker Slam hadde «en tanke'», og sa j eg kom til å sulte ihj el Indictator» skriver således: «I
lCerechOWlllt. I, Oslo
hadde bedt Broch skaffe ham svart rugbrØd' uten smØr e1- hvis jeg ikke tok med meg North Paddington står 18000
Telefon 3'7 78 96
en Russlands-kjenner som ler ost, te kokt på tyttebær- proViant. Så jeg har kjØpt med hussØkenc;le på bolig1myndigBoka 3214,
kunne starte arbeidet i Russ-'- blader, men· uten sukker eller lheg mat for 300 svenske. kro- hetenes liste, mens 15 000
Abonnementøpr1ser:
land for ham. Og Broch had- flØte.
svarte allerede har fått boliner».
ltr. 26,- pr. Ar, kr. 12,50
ger.
Tross
bolignØden
klan
en
Jeg skrØt av opp{Ieiillifigerr.
de anbefalt meg. Jeg h3.dde
Det hØrerr med til historien
pr. halvAr. Sverile oc
jo studert russisk ved vår Mi- Hvorfor ikke? De stakkars å fortelle at ihg1eniØrens klom- overalt se tomme hus. De
. Do.nmar&:: kr. 39,00 pr.
holdes
i
reserve
for·nes1Jeinnlitære HØYSkole 1903-'-05, menneskene hadlde jo gjort munistbror var en kjent
ir, kr. 14,50 pr.halvAr.
hadddbodd i Schlilsselburg sitt. beste og syntes selv' de mann hjemme i Norge, hvor vandringsbØlge av fargede».
Utlandet for lIM'iI:kr.
ved LadogasjØen 1907-08 or; i hadde vært flinke. Etter 4 års hari i årevis med munn og
33,00 pr. Ar, kr. 16,50 pr.
Tral'lskaukasia 1919-~20. Det paradistilværelse hadde de peni1 hadde skrytt aV at det
halvlr.I nntralt 010GENERALENES
var bare spØrsmål om jeg ville. lært seg til å være nØysom:me. var bedre i Leningrad enn i
slag.k:r. 35,00 pr. 'r, ~,
TIDSALDER.
Jocta.-Jeg var villig. Og
17,50 pr. halvAr.
Oslo. Og han Var blitt trodd,
Også i Sudan har det væ'rt
neste formiddag avla jeg be':'
Som så mange andre lØgnak- et militærkupp.ogen ny gene~
~. 05 øre
En dag. kom værelsespiken
sØk hos Fridtjof Nansen i
tige kjeftesmeller havnet han raI bar sluttet .:leg ,til de .an~:
inn
til
m:eg:
hans villa på Fornebu.
tilslutt på Stortinget,. men· er
32 øre pr. JD1lllmeter
«Oppe i 3. etasje er.der ~om nå forlengst gjemt unClerjor- dre statsstyre re som -markeV år berØmte landsmann var
rer hærenes overtagelse a v
over en apalte.
lheten landsmann ay,.Dem,
kort, klar og. konsis.
da. Formentlig savnet rOg be- tmiktenrilndt omkring i den
Bruk~.
lMlO.,
men
han
kan
ikke
russisk.
«Jeg er blitt formann i den
gått av cteJ:Il·. som hadde verclen som er be'friet' for krig
Utgiv&r AILFolk 0C; Land
internasj()ri~J~ ,;kbpiite "hvis Kan ikke De spØrre ham om t:ro<}d ·på haris· fabler.
6gfryktoghvådetnå våi'foream~
(For1lsette~)I. .. noe. Det· skulle faktisk tkk~, . . . . . .
'....
t'Wo
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