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Italiens,k forræ,deri TRANMÆl FORTELLER EVENTYR 
bak R·ommels neder- GA- MLE RØDE DAGE 
lag ved EI Alamein ? OM DE . . .., · 

med ita lienske generalmajor Raftaeie 00 

den tyske generalmajor FrØhlich, begge de siste flysiefer i Nord
Afrika. 

Og Arheiderbladet teg· 1 :~~vS:~t;:~~:!rf~! ~~~=! 
l borehullene til en noe mere 

Iler og forteller om lyserød sjattering på veieln til 
dagens Tranmæl med spreng-

Quislings berømte anti· gubbene og revolusj:onen defi
nItivt ombyttet med salmebo-

kommunistfale i Stor· ken og kongetflagget, samtidig 
som den gamle runtimiIitære 

tinget agItator er bUtt en slags vise
korporal i NATO. 

Vi konfronterer herrene 

med visse ubehagelige 
kjennsgjerninger 

Nå har vi intet imot at folk 
omvender seg. Vi under 100gså 
Tranmæl ved avslutningen av 
den ulykksalige innsats han 
har gjort for Norges land å 
være sin egen tusenfryd, som 
det så treffende er blitt sagt 
om hans senere kollega og 
medarbeider biskop Berggra v. 

Marskalk Auchinleck fikk kopi av Rommeis 

".~~_._~~crepsplan--»gJ'QJIL.offeJUiyen_mot ~ gruk i ·WFl(.lfItMRrt· 

~å hvis Tranmæl hadde la
get et anstendig .avskjedsin
tervju, skulle vi så gjerne 
la tt ham ifred. Men når han 
i en slik stund er så tarvelig 
a t han må sparke etter den 
gamle motstander Vidkun 

-utllSri'ii'"g,sorli håli og hans ---ge
lil~re .lot henrette etter ok
kupasjlonen, så synes vi det 
må være på sin plass med en 
litt nærmere granskningi både 
av Tranmæl selv og hans ut
talelser om Quisling og om 
det som foregikk under tron
taledebatten i 1932 og det 
etterfølgende møte hvor spe
sialkomiteens innstilling ble 
drøftet. 

Fra det svenske ukeblad 
«F'ria Ord» henter vi neden
stående artikkel av Testis: 

Vinteren 1941-42 var 
feltmarskalk Rommeis store 

:år som sjef for det tyske 
Afrika-korps og for de tysk
italienske tropper i Libya. 
·To ganger hadde han med 
hell drevet de britiske trop
per tilbalre, og 'i juni 1942 

·sto han foran El Alamein 
med erobringen av Egypt 
innen rekkevidde. 

Noen måneder senere, i 
november, led han uventet 
nederlag mot de britiske 
tropper under' kommando a v 
marska1k Auchinleck. Det 

ble «vendepunktet». 
tvunget til å rømme Tripoli
tania, Cyrenaika og kystlan
det, samt å oppgi alt håp om 
å erobre Egypt. ~ontgomerys 
stjerne begynte å stige, 
skjØnt æren egentlig var 
Auchinlecks. Hva var d.et 
som hadde hendt? 

* De tysk-italienske tropper 
hadde omringet havnebyen 
Tobruk, en av britenes viktig
ste operasjo!Ilsbaser, forsvart 
aven tallrik ,garnison, som 
forfØyet over betydelige mili
tære resurser. Rommel var 
av den mening at Tobruk 
må tte el'lqlbres innen en kun
ne tenke på noen ny of-

Forts. side 8. 

Den gamle C;:ynamitard. 

Den gamle dynamitard 
Martin Tra:r;lmæl har latt 
seg interVjue i Arbeiderbla
det om «Tidsskiftet i norsk 
politikk» med undertittel «Fra 
borgerlig evnelØshet til sosi
alistisk aktivitet». Og dette 
er da nærmere bestemt tiden 
frå Hornsruds kortvarige re
gj ering og frem til valgene i 
1933 da Arbeiderpartiet vant 

:Neste Dummer 

av Peik ~c .Land 1111111111111111I kommer 16. mai, idet vi har 
funnet det hensiktsmesssig å. 
slØyfe numret 9. mai, bl. a. 
fordi torsdag 7. mai p.r Kri
sti himmelfartsdag og post
ekspedisjonen av avisen ikke 
kan finne sted den dag. Som 
våre lesere vil vite utkommer 
Folk IOlg Land med ialt 40 
numre pr. år, så det som spa
res inn .nå får de igj en ved 
at vi ikke behØver å kjØre 
fjortendaglig avis i så lang 
tid i sommer. Ellers håper 
vi naturligvis at Øikonomien 
etterhvert ~ 'bli slik at vi 
kan Øke antall numre pr. år. 

Den gamle . historie med 
Quislings tilbud om å danne 
rØde garder (!) blir naturlig
vis frisket opp igjen av da-

Striden om 
L ære r sam ha n det 

Thomas Chr.· W y Il e· r 
h10ildt i uken som var et fo
drag i - kringkastingen . om 
sin doktoravhandling «Ny
ordning og motstand». Han 
~om herunder også inn på 
striden om uerersamband.et, 
lOg hevdet at det var lærer
striden som var grunnen til 
at ~Quisling ikke fikk g.ien
nlomfØrt ]·ikstinget. Han hev
det ogSå at Lærersambanået 
som følge aV protestaitsjonln 
bare. ble en papirbestemmei

. se. Intet av dette er. riktig, 
og vi skal i neste nummer a v 
avisen underbygge denne 
vår påstand i et interessant 
innlegg av «sambandslæ"1 
rer». 

Vidkun Quisling. 

gens Tranmæl, som selv har 
sviJngt k:ompasrosen rundt 
mange ganger, og det VM" na
turligvis nØdvendig fordi 
(fenne ratt~rUge histone var 
det eneste forsvar Arbeider
partiet klarte å stable på be
na mot Quislings knusende 
dOkumentasjon i trontalede
batten dengang. Dertil er 
da først og fremst det å be
merke, at QUisling har benek
tet den fremstilling detre 
fhv. kommunister ga for 
å bortlede oppmerksomhe
ten fra det saken virkelig 
gjaldt. Og en usannhet blir 

Forts. s. 7. 

fremstillet ham! 
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" fDet urolige Argentina 
En lifen komml(lnfar f spenning, befant vi oss i etl årene var bestemt til å sitte 

«Under en hårderehirrim.el» 
fl tog med omtrent bæ.-e hjem~ sammen med de såkalte ty- N°· d Il .. b od 

vendende Grinifanger, rett skertøser ute på Janskollen y apen strl me om regjerIngen og ar el erne 
Når . man har lest denne overfor oss satte en dame seg ja hun ble kjørt ditut. Det 

merkel1ge boken, som nær- inn, og en herre fUlgte hen- eneste som reddet henne var 
mest lyder .som et und~r fO~ ne. Han så på lOSS og syntes - at der var fullt. Hun bod-

Kommunistene fisker i rørt vann 

~ft're ører, Jao som musIkk VI å kjenne OSS, uten at vi ante de senere i mitt .hjem i len- Buenos Aires, 15. april 1959. Istrasjon fOl'an arbeidsmini-
~kke trodde .a skulle få høre hvem han var. Så bØyer han gere tid, så' jeg har det av En serie av arbeidskon- steriet den tredje april for å 
l vår levetId fra en utenfor seg over til damen og hvis- henne eg flikter som Øker fra uke til tervensjonene / i syndika-
v o re rekker er m o l t s en munn. tene, frigivelse av alle 
t .al o 't.a atn sa ys ker noe til henne. Men så Ja, takk kjære Jens BjØr:- uke og lader opp det sosiale 

l a rope u . «D e er sant smiler de begge to og sier neboe for hva du har gjort klima faretruende i den nå fag!ioreningsfaIiger, slutt på 
og det er sant. og der h.ar hØyt: «Ja men nå er det jO med boket!. din, ikke bare for så ustabile situasjon, nådde mObiliseringen av arbei
han re~t og. nettop~ . SIl k fred og da skal ingen gjøre oss, men for hele landet, slik sin f,orelØbige kulminasjon. i derne og til slutt krav 
var deot.». Meget må JO synes hverandre noe». Omtrent slik at der kunne være håp om at Buenos Aires den 3. april. De om et lØnnstillegg. Tre 
~for:t?,ellg ~orlt dem somt hir lØd ordene. den norske folkeSjel, som vår foreliggende arbeidsmessige vidt forskjellige parter tok 
eve l en e annen an e På hele reisen forble vi fØrer hadde en slik usvikelig krav fra mange viktige fag- del i begivenhetene fre

og reaksjonsretning enn vår. helt uantastet og ingen slad- tro på, en dag vil våkne til forbund og den absolutteda.g den 3. april: først og 
BjØrneboe tar virkelig på ret eller «anga» ess til noen. den fulle sannhetens erkjen- mangel på løsninger innen- fremst den arbeidergruppe 

seg den aller vansk.eligsteav At min mann seneæe kom i neIse. for alle arbeidssektorer bi- som var møtt frem utenfor 
aUe oppgaver i vårt folk idag: fengsel var en annen sak. Til slutt skriver forfatteren drar til en stadig stigende' arbeidsministeriet for å til
den å l3ygge bro over til de Han skjUlte seg ikke, men vi så vakkert om kvinnen, ja misnØye i landet. Ministeriet kjennegi sin protest overfor 
andre. var gla for å være kommet han retter likesom en ap- for Arbeid og velferd som militærinvensjonene i alle 

For oss som har opplevet ut av heksegryten Oslo med pell til oss alle om å ta fatt under sin nye minister har fagforend.ngsanHggender og 
kapitulasjonsdagene fra NS- barna våre. med ny kjærlighet og vis- tatt opp provisoriatets (revo- regjeringens fagforeningspo
siden, står begivenhetene Her i bygda hvor han satt dom. lusj,onsrelgjeringenSJ) følelses- litikk, dernest studenter
som meislet inn i bevissthe- en tid inne, mens jeg og bar- Den samme appell lØd ogSå lØse og udyktige politikk, er- gruppene fra FEMES som er 
ten for alltid. Fra den fØr- na fikk bo hos NS-bØnders for nå alt årrekker tilbake klærer enhver .streik for il- ledet av kommunister og 
ste dagen, opp til henrettel- familier, varder også en på fra fengslet på Akershus. Den legal. Den seneste tid har venstreelementer, og så en
sene. I et av kapitlene frem- tagelig god ånd og skikkelig første gang Quisling, etter å man f. eks. hatt streiker i delig de rene kommunistiske 
holder BjØrneboe hvor frede- oppfØrsel av dem som tOk til- ha tilbrakt mange måneder bankvesenet, sjømanns- og stormtropper. Da de virkeli-

. lig det store flertall reagerte fange. Men jeg skal si at der i MØllergaten, fikk Lov til å ta havnearbeiderforbundene, vi- ge arbeideransamlingene et
til å begynne med. I den an- ble forandring da smørgåser imot beSØk etter overfØringen dere innen sanitetsarbeider- ter flere forgjeves forsØk på å 
ledning har jeg lyst til å foæ- og andre kom opp fra storsta,.. til Akershus - elendig av ut- nes rekker, pressens folk og fullfØre sin demonstrasjons
tellei noe jeg selv har erfart den. Da begynte terroren og matte'lse og sult og med tegn statens gassverk. akt trakk seg tilbake, oyer
i den retning. hatet og bmtaliteten, ja i en på å lide av beri-beri - var Den 24. mars erklærte le- bevist om det forkastelige i 

Vi var en familie som ~n- slik grad at en som var satt hans ånd like. levende som derne .'for det mektige me- å· disputere med de 3000 
dag middag 9. mai fikk opp- som den øverste leder fra alltid. Da sa han bl. a.: «Nå tallarbeiderforbundet at de oppmarsjert.e politifolk, sat· 
ringning i telefonen om at vi bygden for det improviserte må kvinnene ta fatt!» motsatte seg den militære te de fremragende organiser-
burde se å få med oss våre fengsel, straks sa opp sitt Elisabeth. intervensjon av forbundet. te rØde terrorgrupper i gang 
mindreårige barn og reise til hverv og nektet å være med Interventoren måtte som en sin virksomhet ogutl~:iste ue 
et annet sted da Ragnarok lenger. Jeg så og hØrte det ....-; -;-o:-~-----;-o:-- -: __ '- fØlge aV fagforeningsledernes verste ga+:eoppstander som 
snart vil være -over oss. Og h.ele på nært hold, så dette . . hOldnirlg' fdrH:U:e' koIitorene,: ~:. harr opplevet i Buenos 
verst på hjemstedet.. er ikke oppspinn eller noe «Patrioteae» og metallarbeidernes ledere AIres gater" på' Hete Ar. "Ut 

Ikke minst for barnas som andre har fortalt meg. ti Id ' sammen med 200 medlemmer Over ettermiddagen og kvel-
skyld, men også for å Vi NS-folk var vel like så U o. er se&,. stengte seg deretter inne i den ble det utkjempet veri-
vinne litt tid, og på lite orientert over hvor dette Lohdonstatsråd Paul Hart- bygningen og ledet strøm itable barrikadeslag i by,ens 

fl t kom fra ~.c:r med h 'lk t k ldt mann skriver i sin legendedre- hjerte l' skiær·"t fra bI'ennen grunn av ere aIlOIlyme ru- 'Vb VI e o jernteppet som ble senket • ~ J l -

selsbrev jeg personlig hadde blod det hele var planlagt, pe~e bok under 16. november ned foran inngangen. Dagen de personbiler. Minst 50 bi
fått, pakket vi i en fart våre som det norske folk forØvrig 194& blan.t annet: etter møtte 2000 medlemmer ler og en trikk ble veltet 
kufferter og dro avsted, ut av etter Bjørn.eboes fremstilling. Livlig møte i Regjeringen i opp utenfor lokalet flOr å over~nde i gatene og satt i 
byen til Grefsen jernbane- Så var det et par ting til. dag. forsvare sin organisasjon, brann av de kommunistiske 
stasjon. Det nyttet jo ikke, Mange som i denne bok for Under behandlingen kom stats- men fant seg i lØpet av kort agenter, som SØkte å gi det 
mente vi, å gå på Østbanen "fØrste gang leser om stra.ffe- ministeren også inn på revisjonen tid omringet av store politi- utseende av at opptøyene var 
d t '11 k krok k ål rase 'et t kl' k . peronistisk orgEtniserte. Ka-e VI e aos av s l og s r rI mo sy ep eIers er l og sine forhandlinger med Mu- styrker. Arbeiderne forsvar-
som alt var begynt å feire si- k,ongeriket Norge, kunne stad i den anledning, og sa at te seg med tørre never og febord og stoler og reklame
ne orgier av fredsfryd på, kanskje tro at det her dreiet Mustad hadde rettet meget ster- med de «pTlOsjektiler som standere ble kastet ut i 
Oslo gater. seg om overdrivelse. Men var for hånden. Inne fra 10- gatene og benyttet som bar-

V· bodd l·tt t f b d En d t· t t ke anklager mot Finansdeparte- rikader. Forretnin!!8vinduer 
l e l u en or y- essverre. av e ns es e kalet opplyste fagforenings- 'J 

en, men. satte lOSS på en trikk rettssaker jeg overværte som mentet for dets regnskaper. Det-: lederne gjennom hØyttaler at og gatelamper ble knui':t f 
som nØdvendigvis måtte fØre tilhører var nettopp rettet te brakte meg i harnisk, og jeg ethvert forsØk fra myndighe- stort antall og flere av ho
oss gjenIljom hele Oslo for å mot to slike stakkars unge kom med meget kraftige uttalel- tenes side på å ta bygnin- vedgatene var ufremkomme
nå frem til Grefsentrikken. rØdekorssØstre. De var nylig ser om revisjonens arbeid. hvil- gen med makt ville fØre til lige for tåregasskyene som 
Ja, vi satt der da nokså mu- kommet fra Tyskland, hvor ket igjen brakte Sven Nielsen til en generalstreik av metallar- lå som en tåke over det 
sestille og hØrte på all jube- de hadde arbeidet på lasaret å komme med voldsomme angrep verste slagfeltet ~ fra Casa 

l beiderforbundene over hele R d t'l K 
len omkring oss. Men Irug,en like opp i helvetet ved Ber- på Finansdepartementet i anled- osa a l ongressen, en 
generte oss. Da vi nærmet lins og Tysklands kapitula- ning av behandlingen av hans landet. Etter et par timers distanse på 20 kvartaler. 
oss Slotsparken steg jubelen sjan! -Rett i fengslet med eget reiseoppgjør. forlØp greide politiet ved Det foreklam også en drama-
til orkan, der brentes det dem log til forhØr. Den ene hjelp av tallrike tåregass- tisl< skuddveksling i de til-

l d Hadde igår besØk a.v politifull- angrep og vannslanger a 
bål av bØker. Vi satt like bak var sær ig hårdt rammet, a mektig Bry h n som ga meget. dels mØrklagte gater og det 
vognfØreren, som ikke kunne hun hadde mistet sine forel spre :!Jorsamlingen. Man har meldes offisielt om et dØds-

. . - interessante opplysninger om de dog senere latt organisasJ' 0-
få trikken videre, og jeg hu- dre og hennes forlovede var . fall og 15 sårede som en fØl-
k f It . k . st· Il t norske kroner som kommer tIl nenes hovedkvarter i fred, og ge av opptø·yene. Man skulle 

s er h~n utbrØt: «Nei, diet a l ngen. l e og pen. . " 
var ikke slik jeg hadde tenkt fremholdt begge i rettssalen, sv~nge og om Jødenes mampu- dommer Aldo Folchi i ar- altså forledes til å tro at et 
meg å feire freden, jeg ville Røde Kors internasjonale 10- lasJlOiller for å få vekslet mest beidsr~tten har erklært in- peronistisk pøbelvelde hadde 
sittet stille samme. med ko- ver, men ble forak.telig klub- mulig ved flyktningekontoret. tervensjonene i metallarbei- okkupert gø,ten på ordre fra 
na hjemme og hØrt på ra- bet ned. Der satt en kvinne i <Bak Fronten" side 134-35). der- og tekstilforbundet for Peron personlig, men få da-
dioen». lagretten og jeg husker, at grunnlovstridige, og påla.gt ger senere kom regjeringens 

Allikevel varoo.nå ikke be- jeg satte mitt håp til heIlJlle arbeidsministeriet å levere kategoriske erklæring om 
geistringen så meget rettet men hun var kanskje den Oslo Stigefabrikk syndikatene tilbake til de at voldshandlingene uteluk-
mot den enkelte men mere et mest steinharde. Dom på tre respektive myndigheter in- kende var av kommunistisk 
uttrykk for glede over fred i års fengsel! «Værsågod ne- Inneh. ALF T. LUNDE, nen 48 timer. Dette er fore·· opprinnelse log derpå fulgte 
det hele. Dette fikk vi anled- ste!» Mosseveien 8. Oslo lØbig ikke tatt tilfØlge. Na- den noe sensasjonelle utvis-
ning til å konstatere meget Apropos, den smukke be- Tlf. 68 8837, priv. 870779 turligvis, kan man nesten si, ning aven rumensk og 4 
sterkt like etter. KJommet på tegneise «tyskertøser:.. En Skyvestiger oljet ml cadi- slik som sakene står her for sovjetrussiske diplomater 
toget ved Grefsen etter en verdenskjent, elskelig san- merte beslag. Taksti"'''''' a.v tiden. som var utpekt som person
uendellg ventetid i sterk gerinne, som da var i sytti- «De 62» oppfordret. :;Å, med Hg ansvarlige for det som 

jern, malertrapper og heisba- «de 19s» oppslutning til en ge- hadde foregått. 
re loftstrapper. neralstreiik og en demon-
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".----~~~~c~~!:c~~s----~I 
BonDier ga redaktør 

Herbert Tingsten 
« P U S SIG HET ER» 

RetJak·tørel"': silkesnoren 
OOD MELSOM. allsvarlig «Det er pussig å se hvor 

ALEXANDER LANGE Redaktør Herbert Tingsten meget folk tåler av skatter, 

Kina, slik som det nå er blitt 
skikk, men han fant på aID.

dre «pussige» ting som å sen
de en delegasj on til kalifen 
a v Bagdad. Den var sikkert 
like påkrevet som vår tids 
mange reiser i øst og vest for 
skattydernes penger. Han 
send.te også en datter til Spa
nia for å giftes med en 
grande eller lignende der. 
Det lØp ikke heldig av, stak
kars jente. (Hun fikk forre
sten en anstendig begravel., 
se). 

__________________________ i Dagens Nyheter var begynt når de bare blir vant til det», 

å uroes over hva som kunne har en mann sagt som nok 

Betenkelig svensk 
hende om sosialdemokratiets, satt inne med endel erfar-

dom' stilling ble altfor s:vekket. ing på området. Det er for
Denne uro påkom ham just modentlig vanen, som er det 
som den fjerde republikken avgjØrende «argument» for 
forsvant i Frankrike log de denne rett eiendommelig 
Gaulle trådte frem som be- form for skattepolitikk. Det har naturligvis ikke vakt stor oppmerksomhet i den 

norske presse, som ellers er så var for de demokratiske 
rettigheter; at en svensk redaktør er blitt dømt for å ha ut
gitt et lite, hefte om den fare han mener truer menneskehe
ten. fra den internasjonale zionisme. Saut å si er det visst 
bare Dagbladet som har ofret noen ord på dommen, men d ~ t 
kan naturligvis ikke holde munn når det finnes en anled
ning til å tre opp som forsvarer for den internasjonale fi,. 
nansmakt, hvis lillegudsØnn. Israel stadig setter ver.dens~ 
freden j fare. 

Vi skal ikke si noe om innholdet av den brosjyre redali
tør Lundehiill ga ut, og som han ble dømt for. For alt vi 
"et, kan de,t godt hende at han overdriver. Det vi imidlertid 
vil feste oppmerksomheten ved, er den farlige og hØyst ude
mokratiske vei en har slått inn på når det gjelder å hin
dre borgere i demokratiske stater i å legge sine meninger 
frem for offentligheten. 

Og tilfellet LundehiiIl er ikke det eneste i vestens land 
etter verdenskrigen. Fra Tyskland hører vi f. eks. stadig 
om rettsforfølgninger mot folk som beskyldes for «antise
mitisme» - blant annet ble nylig en beruset tysker dØ~l1t 
til ffmgselsstraff fordi han i beruset tilstand på en kneipe 
hadde sagt noe utekkelig om' at alle jøder burde vært gas
set ihjel. 

Det er all mulig grunn til å rope vakt. i gevær når ,det 
gjelder slike overgrep mot de demokratiske rettigheter. In
gen av de_ to nevnte overfor har rettet sine beskyldninger 
6gfi,l[vemsonJ:.metbesteniteperson~t.Det·gjetder rent"ge
nerelle betraktninger om et folk, som driver sin særlige 
nasjonale politikk, til og med i internasjonal målestokk,og 
det er skammelig å prØve å sette munnkurv· påclem som 
mener det er deres plikt å advare mot denne politikk og de 
idealer dette folk går inn. for. 

I Sverige som i Norge roser en seg av at alle folk og alle 
raser er like for loven, men, da må det også ettertrykkelig 
slås fast at en ikke, kan akseptere noen særlover til vern 
om jøder mere enn andre folk, og at det naturligvis ikke 
er det spor mere moralsk forkastelig å uttale seg nedset
tende om jødene enn om russerne, tyskerne, egypterne eller 
hvem det nå kan være. 

Det er heller ingen grunn til å, gråte altfor sårt over d~m 
«jØdeforfølgelse» som består i at en beruset tysker slenger 
av seg noen ukvemsord, eller en svensk redaktør sier sin 
hjertens mening om det han ser som en farlig sammen
svergelse 'mot menneskeheten, når en samtidig ikke har noe 
å si til det gammeltestamentlige, jødiske hat som fremde
les daglig skyller over verden. Det er som Bertrand R'llssel 
sier, at «den moderne menneskehet har to slags moral, en 
som den preker og en annen som den anvender, men som 
den ikke pre,ker». Dette er særlig påfallende når det gjel
der de zionistiske rasefanatikere, som fremdeles forkynner 
sin farlig lære om jødene som «det utvalgte folk». 

Det tyske ukeblad I«Der Spiegel» hadde for kort tid siden 
et innlegg om åt det fore,gikk en bevisst hets mot tyskerne 
i USA. Bladet fikk mange leserbrev i den anledning, blant 
annet etpar fra jØder bosatt i Amerika. Den ene av disse 
fredens apostler erklærte at han «nærer et hat mot tysker
ne med sine fete nakker, sine vannfylte øyne og et kalt 
sted i sine hjerter, som bare kan varmes opp ved mord». 
Den annen kan trygt måle seg med den berusede tysker, 
for han skriver blant annet: «Jeg beklager at Tyskland og 
det tyske folk ikke i .en av sine siste, typisk resultatløse 
kriger er blitt utsle,ttet. Gud gi at den dag enn u må komme». 

frieren. Samtidig hadde man Il. 
det kjedelige valg 1958 i Sve- Det er meget som er «pus
rige. Demokraten Tingsten sig» i dette land. Det er gan
mente nå at <~Folkepartiet» ske «pussig» .hva folket tåler 
burde rykke inn for å sikre uten å reise bust. Det siste IV. 
regjeringens sviktende basis. hender dog, men sjelden. På grunnlag aven '«full-
Dette var riktig tenkt ut fra Da stortinget for en tid si- makt», frenitryllet for anled
demokratisk synspunkt den vedtok en unntagelse fra ningen og innskrenket til 
altfor riktig tenkt! Liksom den alminnelige skattelov bruk for dette ene formål 
han derved tråkket på parti,.. for seg ,så gikk allikevel· ikke gikk man for endel år side~ 
sirkler. Han ble en farlig det av uten atSkillig brum-' igang med å 'drepe ts~ne 
mann og måtte vekk. Dette ming, endog så mye brum- medmennesker i Norge. FØrst 
var ikke så lett å få til. Han ming, at man trakk følehor- ble en drept for å skaffe 
hadde en kontrakt som ga nene til seg - litt surmulen- grunnlag for å ta livet aven 
ham rett til å skrive uten at de forresten. ForhoJdet er nå annen. Den' fØrste- ville man 
bladstyret og Bonnier kunne rettet på den enkle måte, at i dag neppe brydd seg med, 
holde i hans penn. grunnlØnnen heves så netto- men man fikk da livet a v 

Men det er da blitt ordnet en blir den samme. Hvorfor den annen under uttrykkelig 
som disse vil.ha det! Redak- ikke det med en gang?'· henvisning til den fØrste. 
tør Tingsten måtte reise til Men statens 150000 tjene- «Pnssige» saker. Hva? 
Schweiz for å få has på en ste~enn og pensjonister kla- Til forsvar ble der fra en
Øyensykdom. Bonnier lot ger daglig i avisene over, at kelte hold hevdet at HØye
i hans fravær Stig Ahlgren på dem ser stortinget med steret kan «skape rett». 
skrive et voldsomt angrep på ganske andre øyne enn på «VrØvl! HØyesterett kan ba
ham i «Vecko-JiOurnalen». seg selv. De er unntatt fra re fastslå, hva som er gjel
Etterhånden fikk man orga- den lovpriste demokratiske delnde rett. Det er stortinget 
nisert en falångs mot ham opphevelse av behovsprøving som ene og alene er lovgiv
innen redaksjoIliSpersonalet i ved alderstrygd. Neida, svares I ende. 
Dagens Nyheter. Intrigånter der på klagene, dere er slett V. 
var i full sving, beretter Vii': ikke unntatt fra denne hØY- På Elverum ble i det Her
gen Framåt. Til sist ble frem- demokratiske reform. «Rette rens år 1940 parlamentaris
tvunget et kompromiss. Ting- vedkommende» avholder seg men kastet overbord under 
sten m4~~~~Å~~~,.~)W ~f{)l",s,l;tægvisfmå-ko~;mn ~~. retL~prussiZIi)) PMtan~at 
------------..... på, at pensfonen' ~amtidifi; er parlamentarismen selv rore

senket·· - som fØlge av re- vet det. Senere har «rette 
formenn!! Nokså «pussig» på vedkommende» overtatt kon-
bakgrunn av ovenstående. gemaktens funksjoner. 

Ganske alminnelig velan- Man hadde forresten den-
stendighet synes ikke å høre gang ~t storting og en re-
med til politikken:. . gjering på den annen side av 

lI!. fronten. sotn mente at lan-

England stopper den 

Vi har noe som heter India- det var best tjent med en 
hjelpen. Den skal være gått forståelse med okkupanten. 
til mange merkverdige for- På denne side av frlO!nten rei
mål" hvorav intet synes vel- ste en mann en aksjon med 
lykket. Det er virkelig gan- samme formål. Det fØrte ikke 
ske ~pussig». Man fØler seg til ånnet enn at den ene ble 

kommunistiske løve i Irak he:nsatt til den periode i vår drept for det og at stortinget 
historie, som Hans E. Kinck fikk attest for ikke å være 

...-....-..-~;..,.. skildrer i sin bok «Storhets- noe nØdanker i farens stund. 
tid». Riktignok reiste ikke Nokså «pussig». 

Pussig nok er det ingen 
rett som setter seg til doms Håkon Håkonsen til India og VI. 
over disse jødiske rasefaua- ...-~...-....,....-..-..-...-....,.. Vi har hatt et «retts»opp
tikere, og intet Dagbladet 'trekke seg tilbake til neste gjør som i sannhet er «pus
roper her på politi og av- års generalforsamling. sig», sett på bakgrunn av 
skyresolusjoner. Det er en tidstypisk situa- anerkjente rettsprinsipper og 

Er det utilbørlig i en de- sjon: Det svenske demokratis folkets naturlige rettsfø-
mokratisk verden å spØrre talentsfulleste pubUsist lelse. Det har avfØdt en 
hvorfor? I Herbert Tingsten - må gå. kald b~rg~rkrig, som al-

Og er det for meget for- Fordi han har hevdet presse- n:akten l sm avmakt håper 
langt å kreve likhet for 10- mannens frihet vis a vis eier- pa, at de sår, den har etter
ven, og like stor demokratisk interessen i demokratisk latt seg, skal gro med årene. 
avsky om jødene sier de vil presse. Lysende pero;onIighe- En ganske. «pussig» retts
utrydde tyskerne som om- ter irriterer dessuten det de- sans. 
vendt? mokratiske likhetsidealet. Det er forresten blitt slutt 

Kanskje det til og med Når alle hjordens voktere er med den «pussige» påstand 
kunne være på sin plass å slått ned kommer «demo- at Norge er en r4)ttsstat. Det 
henstille til Sveriges demo- kratiets» nå uunngåelige kon- synes å demre for Roen hver, 
kratiske styresmenn å gi det sekvens: Diktaturet. Den at det ikke er tilfellet. 
svenske folk tilbake de de- norske presse er allerede «ut- VII. 
mokratiske rettigheter som rensket» og beredt til å mot- Den såkalte «konstruktive 
den mektige amerikanske ta de endelige direktiver. politikk» gir «pussige» resul-
Jewish Committee har pres- A. L. tater. O. H. 
set dem til å sette ut av 
kraft? LØRDAG 2. MAI 1959 3 
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'N d I· t 1 BAK KULISSENE: orges un er Igs e ov FRANSK MELLOMSPILL 1934 
Et streiftog gjennom beredskapslovgivningens jungel , 

Hender det noe så blir alle nordmenn En trist morgen 
hvert parti av regjeringen. Milt overbringe ham den tyske krigs
valg som deputert har ?.It ialt reklærtng. Herr Solmen gjorde 
koset meg 100000 francs. Hvis dette i meget hØflige former, 

hjemfalne til straff og forfølgelse 
1. oktober 1934'. Gaston Dou- minif;~,erpres:identen opploser og herr Bieænvenu-Martin be-

mergue, den franske republikks kamret, så blir det nyvalg og det grep overhodet ikke det som 
minislierpresident står om morg- betyr at jeg Igjen må legge sendemannen sa ham, at det var 
nen foran sl?eileti ,sitt bade- 100 000 ,francs på b.)rdet for å krigserklæringen: Og at en '"e1'
rom og vil barbere seg. Døren betale plakar!.;er, leie av lokaler, denskrig i dette Øyeblikk var 
til de'U tilstøtende soveværelse og det ene med det andre. Og brutt ut. 

I 1950 ble det j Norgs 
vedtatt en lov som ikke er 
meget kjent, men desto mere 
bemerkelsesverdig. 

I denne lov har Stortinge';; 
avsatt seg selv og overlatt 
både sin lovgivende og bevil
gende - og hva det ellers 
skulle ha av myndigheter tn 
regjeringen og politiet, så
snart det lukter av uten
rikspolitiske komplikasjOner. 
Loven har det pussige navn 
«Beredskapsloven» . 

Samme år begikk Stortin
get nok en genistrek. Det 
tok ut av straffeloven (lOV 
av 22. mai 1902) den tidlige
re § 86, som jo har vært me
getomtalt, og erstattet den 
med en helt ny § 86. Denne 
nye § er også pussig. :ben 
er delt i tre deler, nemlig 86 
og 86 a, samt 86 b. 

IDenne beredskapslovgiv-
ningen gir anledning til å 
straffe så å si alle menne
sker - eller kanskj e rettere 
alle en Ønsker - hvis landet 
kommer i krig. Det kunne 
være vel verd å sitere hele 
loven, men da slikt stoff som 
regel kj eder leserne så lenge 
de ikke selv sitter i saksen, 
. <Ja skal jeg bare peke på noen 
av de eiendommeligste para"'
grafer. 

står åpen og han underholder så har jeg ikke engan'g betalt «Tusen akk for Deres vennli
seg med sin frue som ligger i min gjeld fra siste valg. Hver ge besøk», sa han og smilte venn
sengen ennå. Han har Iskummet deputel'~', hvert parti ha,!' inter- lig, da herr von Schoen reiste 
ansiktet inn med barb~rkosten 'esse av å bli sittende så lenge seg, «ofrhåpentlig kan vi snart 
og sier: «Vet du, Cherie, hvem jeg som mulig uten nyv.alg, og idet spise frokost sammen igjen!, 
ser når jeg kikker inn i speilet?» herr Doumergue angriper de d€'- Det var sliek folk som nå s:;o 

«Hvem annen kan du se enn putertes livsin>-eresser, angriper foran Doumergue og i inntren-
deg selv?» svarer hun. han også folkets!» Alle In,ikl,er gende ord advarte ham mot 

«Nei, jeg ser Frankrikes dik- bifallende, Og ingen gjør (tjeldp'- hans omstyrtend'e planer i det 
tator!» sier 'han og stryker av de at på grur.m av dette helt franske folks navn. 
barberkniven, for den iJ'amle personlige anliggende for de df)- Natten til 15. november holdt 
herre kan ikke vende seg til sli- pU'Lerte, kan regJenngen ikl~e det en stor bil i Avenue Foch. 
ke moderne 'ting som barberrøv- tref.fe noen avgjØrende forholds- Klokken er fire og gatene er 
ler. «Og når jeg tenker på at regler uten fØrst å slå aven mennesketomme og mØrke da en 
med et eneste snitt av barber- handel med pal·ti€,.::ie·. Og da gammel herre og en dame som 
kniven mot surupen min, så stryker eller setter enhver til bare er noen få år yngre stiger 
kunne jeg befri Fr.ankrike for noe, slik at pl'oje~liet til.slutt ba- inn i den. Det er hen styrtende 
denne diktators tyranni! Jeg ville re blI' en skygge av det som re- rnnisterpreSident Doumergue som 
iallfall være sikker på bifall fra gjerngen opprinnelig ville opp- ikke t'are er blitt latt i stikken 
herr Leon Blum, noæe som ikke nå. av sine minisre, men av parti
har lykkes meg i lØpet av syv «Og tenk eng.amg over», ,sier førerne 'Og også av repubJikkens 
måm.eder! Jeg er sannelig en en urgammel herre, som allerede president da han vil gi FrankR.egjeringen stoler pa NA-
clJårlig republikaner, for jeg vil har fylt nitti år og som er den- rike en stasform sm kunne ha 

TO og avslår, men dagen et- ikke partienes vel!» Ordene ne deputasjons formann,:at gitt det en Slagkr.aftig regjering. 
ter er beskyttelsestroppene klinger ikik~ særlig muntre, men denne opplØn.sning skal finne Herr Doumergue forlater Pa
der allikevel, og Norge er i bitre, Og hans frue sukker hØ~L. sted uten senah:.'lls samtykke! ris under bes,kYttels~ av vinter
en krig, som i henhold til 10- «Jeg skulle Ønske vi var tilbake Ministerpresidenten vil gjøre det natten, for han vil ikke vekke 
ven neppe kan stanses igjen igjelll i Tournefeuille!» sier hun, ganske alene sammen med re- oppsikt Han vil forsvinne i 
siden det hele er gått så og hennes 'mann svarer fØr han publikkens president - to mann stillhet. Og da vognen etterhvert 
fort at hverken kongen eller går lØS på det venstre kinn! «Vi skal uten senatets råd kunne forsvinner i det fjerne er også. 
regjeringen har fått tid t.il å vil være der megelL snart - -» fatte en slik vidilrekkende te- den siste mulighet vekk for å 
rØmme og altså «handler un- I lØpet av syv måneder rar Slutning. rive Frankrike ut partistyrets 
der tvang». Stcrtingsmenne- hansæ stilHng endret seg totalt. Er det de republikansk? 13lenidrian og korrupsjon. IVeien 
;ne forsvinner imidlertid st; Om ham, som i februar ble hilst Også han får tilslutning og in- er igjen fri for mennene fl~a det' 
godt de kan utover sine di- som Frankrikes redningsmann, gen husker på hvilken la,tterlig korrupte overskikt som Frankrike 
strikter (Slik sOlm i 19'10.)1. hetler det i avisene at han Øde- rolle delnne hvitskjegg spilte a1- bar fått sine fØrere fra, for 

Da trer beredskapslovens legger republikken og at man lerede for tyve år siden, dengang menn som Mandel, Blum og 
§ i kraft. I den paragraf står må palSlSe seg for ham. Det er han var sytti. Dengang, i 1914, Re-.maud. Til dem slutter seg 
det: Er stortinget på grunn nemlig ilntet nytt under solen Og var herr Bienvenu-Malitn JUS-I også Daladier - personlig 
av krig avskåret fra å utØVf' likesom de Gaulle idag ville tisminister og stedfortredende uegennyttig, men holdnjngSlØs, 
sin virksomhet, tilligger det Doumergue med et sikker'~ blikk ministerpresident og den tysl,e I ubeslt~ttsom - ingen politiker, 
kongen å gjøre aUe de ved- for det som gjorde Frankrike sendemann von Schaen mtåte men en dillettant. 
tak som er påkrevd for å innenrikspolitisk syk gi mini-

t 'd" mull'ghet tl'l ~..-~-~ vareta rikets interesse under s erpresl enuen 
krigen og forberede o'Vergan- gjennom en statsreform it vpn
gen til fredelige forhold,~. de seg direkte til det franske folk 
Kongen er altså blitt enevel- u'i·enom de deputerte. Men dermed 
dig tiltross for sin avhengig- fikk han ogrsa samtlige Dartier 

h~!t av okkupasionsm8kten. 
Han kan melde Norge ut a'" 
A-pakten og slutte seg til 
Sovjetsamveldet, samt erklæ
re Vestmaktene krig uten fl! 
spØrre Stortinget. Skulle kon
gen råke uklar med Gerhard·· 
sen, så kan han etter grunn
lovens ~ 13 reise På. landet 
og overlate «Rigets Bestyreis ... 
til Statsrådet» eller han ka~ 

mot seg. "Republikken er i fare» 
skrek de .og mente dermed 
egen gOdtgjØrelse og innflyteise. 

De herrer som nettopp begir 
seg til ministerpresiedntcn me~ 
en «inntrengende foresLUling J) er 
helt opphisset. «Hvorledes skal 
det gå da?», spØr en' eldre hene 
med .store barter. dlvis repu'}lik
kell1,s president el.ter fOl:s,lag av 
ministerpresidenten kan op~Jklse 

kaml'et. 'så er ikke regjeringen ta seg en ny regjering nal' 
lenger avhengig av partiene, :nen 

parlamentarismen er avskaf· 
fet sammen med Stortinget, 'V'-'V'-''II",\",~'VV\IV\,I\.'V'-'"'' 

La ess anta at Vestmakte

La oss da ta som utgangs
punkt et tenkt tilfelle av po
litisk utVikling i dette landet, ne holder Bergen og Vest
og så bruke denne temmelig landet. Da begynner det å 
ukjente beredskapslovgivning. bli hyggelig å. være 'nord-

Ja ve alle mennesker i hel!" 
Norge. 

f:.kulle Sovjet deretter be,' 
sette Vestlandet også, så kan 
man trøstig begynne å bruke 

R.ussland sender f. eks. en mann! 
note til den norske regjering I Vestmaktene må jo nem
og ber om å få anbringe lig også. ha en administra
noen beskyttelsestropper i sjoll, og ve dem som da stil
SØr-Norge for å. trygge fri ler seg til rådighet. Og ve 
gjennomfart i Skagerak _ og dem som følger den bolsje
Kattegat. vikdirigerte regjering i OS19. 

4 FOLK OG LAND LØRDAG 2. MAI 1959 

~ 86. Eller cmvendt vest 
maktene om de tar Oslo. 

I«Med fengsel fra J år inn
til på livstid straffes (da) 
den sOlm i krigstid eller med 
krigstid for øye: 

(Forta. I, Il. 

Doumergue i karrikat'1r. Tilh. Leon Blum som sier til Doumer-. 
gue at han forbyr ham 'å rØre ved "Oma» - den gamle be-
stemor som fOTiistller iorjatningen 1875. 
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'(j h u r c h i II o _ Monty forteller om 'terroren • 
I Palestina 

Hess Hitler Og·det som førte til at britene ble fordrevet 
Vi har inntrykk av at det er mange som ikke t,;or pli be

retningene om det grufulle s om foregikk både før 'Og under 
opprettelsen av Israel -- jor ikke å snakke om etterpå. La 
oss da overlate ordet til en mann som vel må finne tiltro 
blant gode norske patrioter, I sine memoirer ser Lord Mont
gomery tilbake på Palestinaproblemet og diskuterer det. lJan 
var dengang Imperiets genera lstabssjef og ser saken fra et 
rent militær synspunkt, 'men hans fremstilling viser likeneI 
den utrolige forakt for menneskeliv hos dem som bralcte clen 
nye stat til verden og ~kapte et nytt verdenstpTobilem som 
stadig setter verdensfrcde'1 i fare. Både amerikanerne OQ 

mange europeere begynner nå å innse at l'1fidt-Østen er far
ligere for freden enn Berli'n. 

Ingen beretning om min 
tid som Imperiets general
stabssjef ville være fullsten
dig uten å nevne de vanske-

Det som ofte gjør billedet Hitler's inner mind - J1is ligheter jeg ble innviklet i 
av norske meningsytringer hatred of Soviet Russia, his som fØlge av Palestinaprob
i pressen så nnyansert, og lust to destroy BOlsjevism, lemet. 
fattigslig, er de ensidig3 his admir;'-'ljon for Britain Jeg hadde besØkt landet i 
svart- eller hvit-e:tiketter and eamest wish to be fri- juni 1946 fØr jeg begynte min 
som settes pa personligheter en ds with the British Em- tjeneste i Whitehall og var 
i samtiden. Således er Hitle~~ pire. (understreket hos blitt urolig over det jeg så og 
bare svart - Churchill bare Churchill) his contempt for hørte. Når jeg forteller hi
hvit. most other countries. No onE' storien fra den tid og frem 

Slike utsagn av våre hjem·· knev Hitler better or saw til dein endelige evakueriri~ 
lige opinionsfabrikerende knew Hitler better or saw av de britiske styrker Slom
avislØver trekker det offent- guarded moments». meren 1948 skal jeg bare be
lige liv i Norge ned på et I ove~settelse: Han (Hess) 'fatte meg med den militære 
unØdig lavt nivå, villeder al~ kjente og forsto Hitlers in- side av problemet - bmken 
men heten ,hemmer folkeo:J)p", nerste tanker - Hitlers hat av armeen som hjelp f'Or si
lysningen, og det må virke til Sovjet-Russland, hans vilmakten. 
direkte komisk i utlandet - fanatiske streben etter å pet y;ar nØdvendig å treffe 
for eksempel for Churchill å tilintetgjøre bolsjevismen, en pOlitisk avgjØrelse i Pale
se seg så søvndyssende og hans beundring for Storbri- stilna. Hva den skulle ga u!; 
ensidig hvitmalt. tannia og hans oppriktige på var ikke min sak. Men 
'CbUie'tm»'selvhar gitt ut- Ønske om vennskap med det· ubesluttsomhet i Whitehall 

trykk for et syn på store ty. britiske rike, hans forakt for og mangelen· på en klar po
skere, f. eks. Hitler og Hess, nesten alle andre land? In- litikk resultertt i mange un
som hvis Folk og Land had- gen kjente Hitler bedre eller: ge brit.iske soldaters dØd -
de skrevet noe lignende, 1 så ham oftere· i ubevoktede og det var mot dette jeg 
norske aviser var blitt slått Øyeblikk. kjempet. 
opp som bevis på «,nazisme», * Det er meget å lære av den 
'og på hvor nederdrektige vi For dem som. vil kontrol- måte problemet ble behand-
er! lere riktigheten av dette let i av Labourregjering~n 

Hitler så den hele tid som henvises til Kurt Ass- dengang -;- fØrst eg fremst 
et mål for sin politikk å mann: Deutsche Scicksa,ls- hvorledes en i k k e skal be
komme til en forståelse med jahre, s. 27. Han skriver 2~ handle en slik sak. 
England. Hadde dette lyk- det er bete>glThende for Hit- Siden mitt besØk i det øst
kedes, hadde angsten og lers tankeverden det spØrs- lige Middelhay i funi 1946 
usikkerheten i verden i dag mål han den 27. august Hi39 hadde Dempsey etterfulgt 
vært mi:ndre! Hitlers bestre- stillet den svenske ingeniØr Paget Slam kommandant i 
helse på å berolige England Birger Dahlerus, som er Midt-Østen. GenerallØytnant 
til å gå inn på et reelt sam- blitt kjent ved sin uoffisielle Sir E.velyn Barker hadde 
arbeid ga seg mange uttrykk. fiJrmidlerrolle i de siste uker fremdeles ~ommandoen over 
Det feir ham selv og for TySk- fØr krigen, og spØrsmålet 10(1 troppene i Palestina. 
land mest skjebnesvangre i Hitlers munn som en an- Den alminnelige Situasjon 
utslag var at han stoppet de klage fra hans innerste hjer- i PsJestina var blitt verre. 
tyske panserdivisjOiner .,lik te mot en upåvirkelig. Som fØlge av forskjellige 
at 300000 briter kunne «Herr Dahlerus, De kjen- voldShandlinger, hadde ar
unnkomme ved Diinkirchen. ner jo England så godt. meeri slått ned på Haganah 

At Churchill forsto Hitlers og Jewish Agency i slutten av i' 
ærlig engelskvennlige linje 
har han bekreftet i bLnd Ill, 
«The Great Alliance», av sine 
krigserindringer, på for:lånd 
offen tliggj ort i Daily Te:e
graph 30. 1 .. 50. Und8l' be-
handliragen av Rudolf Hess' 
eventyrlige flyvning den. 10. 
mai 1941 til Skotland, for å 
undersØke muligheten,e 
fred mellom Tyskland og 
England, skriver Churchill 
noe som ikke har vært gjen
gitt i den stupid en,:;idige 
norske presse, når det gjel
der disse vese<ntlige ting 
samtiden: 

«He (Hess) knew and was 
capable of understanding Churchill. 

juni 1946 og et antall ledere 
fra begge organisasj aner Var 
blitt arrestert eg tilbakeholdt.· 
Senere, etter sprengnin
gen av Kong Davids Hotell i 
,Terusalem i juli 1946 var det 
blitt rettet et annet slag i 
Tel Aviv mot Irgun, og fle,re 
mistenkte var blitt arreste" 

Hvorfor har jeg aldri kunnet 
komme til enighet med Eng
land?» 

Ja, hvorfor? Spesielt når 
man tenker på h vern Eng
land i tidens lØp er kommet 
til enighet med. 

{\. L. 

Menahim Begin, lederen for 
Irgun Zvei Leumi, israelsk terrar
istorgan.isa,sinn. __ i.d.a(J_JILeill.em . av. 
mentet (Knesset). 

Dette hadde ledet til en spent. 
situasjon. Troppene gikk 
omkring fullt vepnet og det 
var blitt tatt strenge for
holdsregler for å beskytte 
menn og bygninger mot ter
rorist-angrep. 

Henimot slutten av oktober 
] 946 kom sta tssekretæren 
for koloniene, Mr. Creech 
Jones til den slutning s.t 
hvis vi lØslot de vi hadde 
arrestert ,og lot være å fore
ta videre undersøk(~llSe.r e,t.
ter våpen, så ville det bli 
skapt en bedre atmosfære 
Ja, det ble til og med er
klært at 'hvis vi gjorde det, 
så ville Jewish Agency for
dØmme terrorismen og opp
fordre alle rettskafne jøder 
til å bekjempe den. Over
ensstemmende hermed ble 
de arresterte terroristanfØ
rere alle lØslatt i begynnel? 
sen av november og undersØ·· 
keIser etter våpen ,cpphØrte 
uten etter Virkelig tea"roris
tIske handlinger. 

Som et resultat av disse 
konsesjoner fra Labour-re·. 
gjeringens side ble det sta" 
dig lagt flere og flere restrik
sjoner på troppene i /Pal,e
stina når det gjaldt deres 
virksomhet for å opprett
holde rlD og orden. Imens ble 
nye britiske soldater ov 
medlemmer av palestina-po-I 
li tiet drept og såret. 
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Jeg ble opprørt over denne 
tilstand. Jeg hadde innrettet 
meg slik at j eg skulle fly til 
Palestina 28. november 1946, 
og jeg snakket med mini
stcrpresidenten om saken 
fØr min avreise. Jeg sa, at 
siden oktober var 76 sClldater 
og 23 politifolk blitt drept 
og såret. Mord og sabotasje 
øket, jernbanetrafikken sto 
stille og politistyrken var 50 
pst. under det nØdvendige 

j slik at en trengte 3000 rek
rutter hu,rtig. Etter den lØS
latelse Slom nylig hadde fun
net sted av terroristlede 
tiltok den terroristiske virR
somhet stadig og tok ikke a," 
slik som kolonisekretariatf' 
hadde sagt den ville gjøre. 

Jeg angrep den beståen< 
Palestina-politikk fra syns
pUlnktet å bruke armeen på 
en riktig måte. 100000 mann 
ble holdt der, de mistet dag
lig to dØde og fikk ikke lov 
til å treffe tilsvarende for
anstaltninger mot sine an
gripere. Armeen ble mis
brukt og en stOir del a v den 
innsatt bare for defensive 
formal. Den eneste måte den 
kunne utrydde terrorismen. på 
var a gripe IOlffensiven mot 
terroristene, og det var ikke 
tillatt. YLh~ddeJ3i;[kelighe
ten overlatt initiativet til 
dem. 

Kolonisekretæren syntes il. 
mene at det ikke spillet noen 
rolle. Han fortsatte å si at 
det var et virkelig ønske hos 
Jewish Agency om å utrydde 
terrorismern,. 

Til slutt sa jeg at hvis v.! 
ikke var rede til å opprett
hic,lde ro og orden i Palestina 
ville det være bedre å gå der
fra. 

Dette ble det store spetakel 
a v og fØrsteministeren ba 

(Fort8. ti. 6). 

Lord Montgomery. 
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Monty forteller -'-N ... rr:~Si underligste I,O'f 
(Forts. fra s. (). Pet et i det hele tatt "et 

(Forts. fra side 5). 

om å få en tidlig rapport om 
saken .. Så reiste j eg til Pale
stina. 

Høykommissær i Palestina 
var . dengang general Sir 
Alllln Cunningham. 29. okto
ber hadde Cunningham, 
Dempsey og j eg en konferan
se i Jerusalem om den al
minnelige Situasjon. HØY
kommissæren syntes å mene 
at forutsatt vi ikke tok noen 
forholdsregler mot lovlØshe
ten, så ville Jewish Agency 
og Haganah undertrykke 
den. Han regm.et også med 
at vi ikke kunne stoppe lov
løsheten ved offensive ak
sjoner, og at hvis vi forsøl{
te, så ville vi bare opphisse 
jØdene og gjøre tingene ver
re. Med andre ord, vi kunne 
ikke lenger styre Palestina 
hvis ikkejØdene tillot det. I 
så tilfelle, sa jeg, la oss kom
me oss ut. 

" Et godt eksempel på det 
som gikk for seg hendte un
der mitt besøk. Klokken (3·30 
en aften ble en politistasjon 
angrepet av terrorister som 
hadde· lagt miner i visse ga
ter for å sperre av området. 
Angrepet ble avslått. Trop
pene ankom og plukket opp 
minene. Det· normale liv 
gikk videre og neste morgen 
ble det holdt en konferanse 
om hvorvidt en skulle foreta 
en. rassia i det område volds'" 
dåden hadde funnet sted. 

Hvis saken var blitt skik
kelig behandlet, så ville mo
bile troppeaydelinger ha 
vært på scenen i lØpet av ti 
minutter og få av terroriste
ne ville ha unnsluppet. Den 
eneste hurtige 'og beslutt
somme a vgj Øreise som ble 
truffet i Jerusalem den 
kveld, var å avlyse et mid
dagsselskap i regjeringsbyg
ningen fordi minnene i ga
tene hindret gjeste.ne i å 
komme frem! 

29· desember ble en britisk. 
offiser og tre underoffiserer 
tatt tilfange og pisket som 
gjengjeldelse for at en ung 
.JØde var bUtt tildelt piske
slag. 

Den neste begivenhet var 
kidnappingen av en e~-ar
meoffiser og en britisk dom
mer 26. januar. HØykommis
særen gjorde bekjent at hvis 
ikke disse tJo borgere ble til
bakelevert innen 48 timer 
ville det bli erklært militær 
unntagelsestilstand i visse 
0mråder. 

Disse hendelser opprørte 
den offentlige ,mening i En~
land og gjenspeilet seg i re
gj eringsmØtet i h€!!ITnnelsen 
av januar. Premifirministe
ren sto helt på min side og 
statssekretæren for kol o 
niene ble jaget på flukt. 

Da kampen i Palestina 
var på sitt 'høYQste ble an
grep på personer og bygnin-

6 

ger gjort av forskjellige ille- 5. stifter, går inn i, deltar 
gale organisasjO!Iler. En or- aktivt i, eller yter Økonomisk 
ganisasjon ved navn stern støtte av betydning til parti 
Gang sendte til og med folk eller organisasjon som vir
til Europa og det hadde lyk- ker til fordel for fienden,> .. 
kedes dem å sprenge i luften Alle folk på Vestlandet 
den britiske ambassade i (eller eVell1ituelt Østlandet) 
Roma. har gitt noen krloner til en 

Siden det var å anta at eller annen organisasjon, 
jeg kunne bli utsatt for an- hvis styre har hatt noe med 
grep, ble en politiman.n po- den runnen part å gjøre, kan 
stert utenfor min bolig i No straffes med fengsel på livs-
7 Westminster Gardens, og tid, alle medlemmer av Ber
hver eneste uke når jeg gens HØire kan f. eks. få 3 
reiste på week-end med år hver. Hyggelige forhold. 
Reynoldsfamilien ble en po- Skulle noen være dumme 
litimann fra Haslemere nok til å bli stående i poli
sendt for å våke over huset. tiet og ikke Øyeblikkelig 
Personlig mente jeg det ikke rØmme på skogen, så kan 
var nØdvendig med politibe- punkt 6 brukes: <<- medvir-. 
skyttelse. ker ved angiveri eller på lig-

Imidlertid ihØrte min ad- nende måte til at hoen blir 
jutant en drug da han tok utsatt for frihetsberØvelse 
telefonen i mitt kOlThtor en eller onnen overlast av fien-: 
stemme i den annen ende den, eller parti eller organi
som sa: «Er dette War Of- sasJen som nevnt under 5». 

ord som stadig går igjen, og 
som en bØr legge merke til, 
og det er ordet utilbørlig. 
Det er ordet «det kløvende 
sterke». Hvem bestemmer 
så hva som er utilbØrlig? Jo, 
makthavernes domstoler på 
hvert sted. 

Skulle en ha lyst til å gi 
en kamerat eller fremtidens 
«typkerarbeide'rte» mindre 
enn 3 år, så er det imidler
tid råd for det. § 86 er både 
lov og amnesti lov på en 

«Var det straffbare for
hold av UJnderordnet betyd
ning, kan straffen settes til 
fengsel under 3 år». 

;Så vet man det. Alt kan 
straffes, og alle mulige va.., 
riasjon-er av fengsel kan gis, 
fra 'l dag og til livstid. En 
meget brukbar lov! 

Skulle noen komme til å 
selge klær til en oppkjøper 
som lar dem gå videre, eller 
over et glass Øl prate for me-

ket, hva skal det gfØre? 
Nekter det å samarbeide 
med okkupaN onsmakten" så 
får en nok ikke lov til å tøve 
rwndt med hØnseringer, men 
havner i Sibir eller kanskje 
helst i graven. Samarbeider 
en, så kommer hevnerne og 
bruker § 86 - tilbØrlig eUir 
utilbØrlig -'- liv eller dØd, det 
bestemmer seierherren. 

HVlor mange menneske>; 
er det i dette lalndet som i 
det heletatt kjenner denn'# 
loven? Det er underlig at in
gen protesterer i dette pro
testsyke land. Er de redd for 
at loven skal bli brukt alle-
rede straks? 

O. K. 

Vest-tysk ekspanSjon 
i Midt -østen 

fice? Det er 'Stem Gang som Bergen og Oslo bystyrer 
taler». må vel helst Øyeblikelig «gå 

Han svarte: «<;1iOdt. Rva under jorden» som det så 
kan jeg gjøre (for ,Dem?» populært heter i 1940--45, el-

Stemmen sa: «Inatt,· en ler bruker de på den samme 
bombe for feltmarskal~en:~. side av «jernteppet» punkt 

Adjutanten: «Mange takk. 8: «_ deltar på utilbØrlig 

get, så sier § 86 a: «Den solli Som den eneste større eu
grovt uaktsomt forgår seg ropeisk stat som ikke har 
som nevnt i § 86, straffes hatt kolonier, har TYSkland 
med hefte eller fengsel inn- unngått dert nedatvede øst
til 5 år». ens motvilje med Ve!?ten im

Og skulle ikke alt dette perialisme. 
Jeg skal si ham det». måte i fiendens adminis'tra-

Stemmen: «ForsØker De å sjon av okkupert norsk om.;." 
være nok, så har vi §M b. Denne Tysklandsgooctwill 
Den gir uhLndretadgang til har i løpet av de siste 10 år 
allslags erstatning, IOIg lyder fØrt til at eksporten fra Tysk
i store trekk slik: «Den som, land til Midt-Østen, Greken
uten at forholdet går inn 

være morsom ?» råde». Da er detØyeblikke-
Adjutanten: «Nei, jeg trod- lig fengsel på livstid. 

de De gjorde det»· Skulle noen driste seg til å 
Stemmen: «Gjorde De'? Så levere vestmaktene (eller under § 86 - _ yter okku f ,land og Tyrkia er kommet 

pasj opsmakten en åpenbar oPP. i nærmere 500 millioner 
utilbØrlig bistand, straffes dollars på ett år. (OVer tre 
med fen.gsel». ' og en halv milliard norske 

vil det bli en bombe. for Dem russerlne klær, eller byg-~ 
også». Etter denne sluttsalve hus ~or dern,sa har vi punkt 
riing:l!e .cl~tav. 9 H h t d t :M: . Det kom ingenbornber . er .,.e. er ,e : «( ed fenge 

sel fra 3 år· og inntil på livs
hverken den natt eller sene- tid straffes den som utfØrer 
re. KanSkje det var på ~runn' eller deltar på utilbØrlig må
av politimannen. fe i erhvervsvirksomhet for 

En'sliK:loV~har' ~it~ålpar~ktoner).;.·; ... , , 

I februar 1947 besluttet re- fienden». 
gj eringen å legge saken frem 
for FN uten noe britisk for

lamentarikerne i Stortinget En bestilling fra lbn Saud 
vedtatt. Antagelig redd for at på en «husbibville ta 6 må .. 
noen. skulle si de ikke var neder på å bli levert ;fra 
«nØytrale» nQk. Frankrike. Et tysk bilfirma 

En 'vet ikke 'Om en' skal effektuerte bestillingen på 

Slag. 
Så vidt Monty. 

* 
Zionistene jublet over at 

StJolI'britannia ville lovergi 
sitt mandat over Palestina 
til FN. Dermed hadde de 
oppnådd sin hensikt: å drive 
de britiske tropper ut av 
Palestina ved hjelp av terror. 
Zionistene visste godt at in
gen jØdisk stat kunne bli 
etablert i Palestina fØr bri
tene forlot landet. Dette ble 
gjort helt klart for dem 
Mac Donald-hvitboken av 
1939 som sla fast at Balfour
deklarasjonen ikke tilbØd 
jødene noen stat i Palestina 
og at den heller ikke hadde 
til hensikt å skade de' ikke
jØdiske innbyggeres rett. 
Disse utgjorde da 95 pst. av 

Palestinas innbyggeran tall. 
Slik gikk det for seg at 

terror og massakrer på bri
tiske tropper, sammen med 
zionistisk press i Underhuset, 
tvang det st!ore britiske Em
pire til i frykt og ydmygel
se å gi opp det Palestinapro
blem som det selv engang 
hadde skapt. Zionistene be
traktet den britiske kapitu
lasjon som deres fØrste seir 
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~~'\N\I\. gråte eller le. 7 uker. 
Det er som alle forstår en 

helt, unorsk måte å gi lov p;l. 
DeII1 tar akkurat som «lands'
svikloven» sikte på en be
stemt politisk siuasjon. Den 
passer bare iet tilfelle nem
lig at vi får en nØyaktig 
gjentagelse av forholdene 
i 1940: 

i det de kaller befrielses
kampen» befrielse fra 
den arme hvis eneste plikt 
det hadde vært å bringe dem 
inn i Palestina for så for
svinne. Oppgaven å bringe 
650 000 zionister til Balesti
na og låge dem om til en mi
lits var gj ennJomfØr~. «Tro-
janerhesten» hadde trengt Norge blir besatt av rus-
gjennom byens murer. serne, konge og regjering tar 

Etter at de britiske trop- et SAS-fly til Canada, eller 
per var slått var zionistenes til Israel, Slom også har fly
neste mål å fordrive den rute på Norge. 
vergelØse arabiske befolk- Noen arme mennesker sØ
ning, hvis hus og land zioni- ker så kontakt med o~kupa
stene trengte til dekommen- sjonsma.kten og forsØl{er 
de jØdiSke innvandrere. Ara- kanskje å redde iallfall noen 
berne - kristne som muha- av de gjenværende nord
medanere - ble straks ut- menns liv. Amerikanerne 
satt for de mest brutale an- bomber så Russland med 
grep fra Hruganah. Irgun og atombomber. Så befrier de 
Stern. Det er disse overgrep Norge med atombomber, og 
som terroristene omtaler negersoldater. Og så kommer 
som «selvstendighetskam- konge og regjering seirende 
pen». Og ofrene fDr disse hjem og straffer alt og alle, 
voldsgjerninger, bortimot l som muligens enda skulle 
million arabere, lever idag et være ilive. Det er lØfteri
sørgelig liv i flyktningeleire ke perspektiver for dem som 
i nabolandene, berØvet alt pigger av. 
og avhengig av de nådesmu- Men blir skjema~t ander
ler FN tilkaster dem etter at ledes, slik at Okkupasjons
samme organisasj on har makten tar kongen og hans 
tiorkludret hele Palestina'" styresmenn på sengen, så ve 
problemet og berØVltt araber-/loVgiverne selv. Da sittoc de 
ne deres rett. i saksen, og det norske fol-

Tyskerne har en særlig 
goodwill hos de Israel .. fiendt
lige arabere. 

ITyske eksperter har foretatt 
tekniske studier av statsmi
nister Nasser's Assuandam
Pl101j ekt, .og der skal være[;n 
mulighet for at tyske firmaer 
vil delta i finansieringen og 
utfØrelsen. 

* I «krigs-erstatninger» til 
Israel har Vest-Tyskland 
vært tvunget til å betale 460 
millioner dollars hittil. Dels 
betalt med varer. 

FrontkjeDlper 
Ett rum og kjØkken Ønskes 

av gift, barnlØs frontkjem
per. Ordensfolk, som begge 
arbeider. 

Billett til ekspedisjonen, 
mrk. «Oslo eller omegn». 

Arkitekt 

HU ST AD 
BÆRUMSV. 5, ø. ULLERN 

. Telef<OiIl 55 61 29 - Oslo" 
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(FM1&. trø •. 1). I hadde' Quisling overhodet 
., ikke PåStått at det fantes 

jo ikke mere sann av a gJe.n- hemmelige våpenlagre. 
tas selv om det skJer 

, o • Alt dette var bare bortled-nesten tredve ar etterpa og . . 
t k h It fa nmgsmanøvrer fra ArbeIder-selv om de an synes e - . l!': • • 

f 'tt 'd· 'pe den partleLs SIde, på samme mate 
re nI, a~ a angn. r som beskyldningene mot 
dØde QUlslmg på en sllk ta - Q . l' f å vill d ø . • .ms mg or e anne r -
vellg mate. de garder _ for ikke å snak-

Men • ren.t bor~set~ herfra, ke om de svinske angrep i 
så forstar VI faktIsk ~kke hva forbindelse med det overfall 
Tranmæl kan ha Imot at som Quisling ble utsatt for 
QUisling eventuelu hadde , . . 
k 'ft t . H h '0 en kveld da han arbeldet l Sle menIng. an ar J 

l . ått gr d be Forsvarsdeppartemente, t. sev l s u prege a - o t 
tt n det Nar Tranmæl flor eller at 

nyttet seg av r~ en l . Mowinckel «vendte seg skarpt 
Og så mye ma vel dagens . . 
Tranmæl huske av den unge mot QUlSII~g og alle hans 
Martin dynamitard, at han al)klahgetr», s~ er d~~~~g~å en 
, "" bel' "d r' foffrdet sann e me mo l l SJoner. 
neppe lr syn e.r 19 e . Det er riktig at den lure rev 
over tanken pa å lage rØde Mowinckel forsØkte å få bå-

, ga,rder. Og selv om noen altså. ' 
foretrekker å tro mere på de de l pose og sekk, og noe for-
t m el kommunister med bausende er det vel heller 
,re ga m , 'kk f d k' 

F'" T an æl og SCheflo i l e or en som J enner 
fns, r m d b Ø l' t l' 

spissen enn på Vidkun Quis- en er mme 1ge vens re ma 
Ung, så må vi si: Hva så? Me- at han hOPpe~ snart på hØy
ner Tranmæl at vi alle skal re og snart ?a venstre foten. 
forferdes over dette som bare ~en la oss l1keV~1 utdype ~et 
var barnematen mot, det han b.llde Tranm~l gIr av s r
selv og hans kompan,:,:,: må tmgsbet:andlmgen med ,noen 
ha drevet med dengang? smakebIter fra debatten om 

Tranmæl forsøker ogSå it spesialkomiteens innstilling: 
lIøyremannen Fialstad: «Jeg innbille dagens lesere av Ar-

beiderbladet _ dette nå så. har fått inntrykk av ,a,t han 
pyntelige hoff- .og NATO-or- (Quisling) er en mann som 
gan at stortinget tok avstand har sterke SOSIiale interesser og 
fra 'Quislings uttalelser ant er sterkt sosialt irunstillet, og 
kommunistenes og Arbeider- jeg vil si aJ~ disse dokumenter, 
partiets skumle anSlag mot hans foredrag og skrivelser et-
det norske samfund. Dette er ter min oppfatning er doku-

--3å..,la.ng.t-iJ;'a..,.tillellet,- atstol:.... m~~Iav_]:ne~es.!~ll~ JI1te:'=. 
'tinget med stort flertall ga esse ut over det vanlige» 
uttrykk for at statsråd Østbye-Deglum (B): «Alle-
Quisling hadde hatt. tilstrek- rede straks stallsråd Quislilng 
kelig grunnlag for sine utta- trådte inn i bondergjeringen 
lelser. Komiteflertallets kon- begynte angrepene i den revo-
klusjon som ble vedtatt, var: lusjonære presse og de har 
ldet komiteens flertall hetnvi- stadig gjentatt seg, sterkere 
ser til sine foranstående be- og sterkere. AJngrepene var 
merkninger under de ~nkelte foranlediget ved at statsråd 
avsnitt, .og idet man forutset- Quisling hØsten 1930 ved en 
ter at regjeringen har sin del artikler i «Tidens Tegn» 
oppmerksomhet henvendt på og senere ved sin bok «Russ-
de i statsråd Quislings fore- land og Vi» sØkte å klarlegge 
drag og i dokumentene berør- den russiske marxistiske poli-

te forhold, finner flertallet at tikk' som den revolusjonære 
statsrådens foredrag ikke arbeiderledelse i Norgs slu1Jl..et 
bør gi a.nledning til noen for- seg til, og påVise de Ulykkelige 
fØytrling fra stortingets .side følger som gjennomfØreisen 
(d.v.s. mot statsråd QUisling, av den kommunistiske om-
slik Arbeiderpartiets to med- styrtningspolitikk ville få for 
lemmer av k10miteen krevet). vårt land. Statsråd Quisling 

Det er fornuftig av dagens var en farlig mann for kom-: 
Tranmæl å gå i den gamle munismen fordi han kjente 
Tranmæls spor, forsåvidt som forholdene bedre enn noen 
hrun gjØr et stort nummer av annen. 
at politiet i Oslo dengang ik,ke Hva angår ArbeiderparLiets 
hadde kunnet finne noen politikk Og virksomhet, så si-
hemmelige våpenlagre. Dertil er komiteens flertall: Komi-', 
er d~ for det fØrste å bemer- teens flertall er enig i hva 
ke at det ikke akkurat var statsråden har utt6 .. w herom. 
dette med de hemmelige vå- Så lenge partiet holder fast 
penlagre som var hovedtema- ved det prinsipielle program 
et i Quislings store tale under av 1930 må en gå ut fra at 
trontaledebatten i 1932; men dette program er grunnlaget 
-den planmessige og .ondarte- for partiets virksomihet, be-
de undergravningsvirksom- strebeIser og mål, og at det 
het som med utenlandsk vil bli SØkt virkeliggjort. 
støtte ble drevet mot det - - -
norske samfund.Qg på det Arbeiderp,artiets represen-
punkt ble in tet tilbakevist - taro~er i komiteen har fort-
tvertimot. Dernest kan det satt Arbeiderpartiets tak. 
understrekes i'Lt politimyn- tikk (som Tranmæl fremde-
dighetem,e dengang ikke ak- les anvender denl dag idag) 
kurat var berØmt for sin og vi har sett hvordan Ar'-I 
skarpsindighet, og dessuten be1derpa.r1i- og lrommunist-

aviser utover landet forsøker 
å ;fortsette den samme tak
tikk, å angripe personen 
Quisling for å bortlede opp
merksomhe',en fra det som: 
er kjernen i denne sak: De 
revolusjonære partiers ar
beide og virksomhet og her
under arbeiderpartiets stil
ling til Moskva, Og dets revo
lusjonære standpunkt. Som 
et bevis på det kan jeg nev
ne hva «Arbeiderbladet» idag 
skriver om komiteens inl1JStil
ling. Det sies på fØrste side 
med gans!ke stor overskrift: 
«Quisling avsløret gjennom 
spesialkomiteens innstilling. 
De fremlagte opplysniinger er 
absolutt fellende for statsrå
den. Han har bl. a. bygget 
på utsagn fra vitterlige for
br:Y1lere og løgnhalser. Allike
vel holder den borgerlige 
fraksjon sin hånd over ham». 
På den måte fortolker «Ar
beiderbladet» komiteelIlS inn
stilling! Det ser ut som det 
gjelder å hViryle opp mesiJ 
mulig støv om sta.tsråd Quis
lings person for å dekke over 
det virkelige forhold. Derfor 
er beskyldningene mot ham 
om ha tilbudt seg å organi
sere rØde garder og til å gå 
inn i generalstaben for ,å 

spionere fremsatt. 

Som konklusjon' vil jeg 
fastslå: 1) Komiteens flertall 
er enig i-at -statsråd- Quisling> 
hadde fyldesl~jørende grunn
lag for sine uttalelser i sin 
tale i Stortinget den 7. ap'
hil. 2) Det norske kommu
nistparti er en direkte un
deraVdelingav Den kommu
nistiske internasjonale (Ko
mintern) og ledes og finan
sieres fra RUSISlanid, 3) pet' 
er fastslått aru Det norske 
Arbeiderparti fremdeles er 
et revolusjonært parti som 
ikke har avskåret ,alle for
bindelser med Moskva». 

Peersen (V): Når jeg nå 
går over til å se på mindre-

tallets overskrfter og på hva 
mindretallet nar levert i sin 
innstilli;ng,. kan ~jeg ikkje si 
annet enn ru\J det er ganske 
eiendommelig at det skal væ
re nØdvendig for hvert ene
ste skritt å opptre så sjika
nØstU overfor sta,tsråd Quis
ling. Hva våpensmugling og 
beskyldningene her angår, så 
har hr. Quisling, så vidt jeg 
kunne oppfatte det, ikke 
sagt mer enn de opplysninger 
som her er kommet, etler 
min mening har fØrt vitnes
byrd om med hensyn 'lil hva 
der har forekommet helt si
den 192Q». 

Statsråd Quisling: «Jeg 

henviser til møte/L: av art'ei-
derungdommens fylking 
Birkelunden for ganske kort 
'Lid siden. Les de taler som 
der ble holdt av Tranmæl og 
en mann som het Finn Moe, 
og som fikk tilsluting aven 
omreisende bolsjev!k.a.gent. De I 
sb.l bæYare en mobilisering 

med generalstreik og mytJieri. 
Og den tilreisende bolsjevik
agent ga sin velsignelse til dia 
se tin!p>. 

Ameln (H): «Da staJUsråd 
Quisling talte trontale-
deba17,en, tillot jeg meg å si 
etterpå, som neste taler, at 
jeg hilsle med glede at der 
var en mann som hadde sine 
meningers mot og sa fra, og 

når man har hØrt, man kan 
nesten si de uartikulerte, skrik 
fra herrene Monsen., Jenssen 
og Nygaa.rdisvold, må man 
virkelig si a,t der må være 
noen Ømme punkter som må 
være truffet. Jeg har inntrykk 
av at herr Quisling har tråk
ket på de herrers ruSsiske lik_ 
torner, og så skriker de. 

Mowinckel (V): «Og nå.r 
Det norske Arbeiderparti vil 
bruke andre midler for å gjen
nomføre den sosialistiske stat 
enn folkeflel<lallet, det virke
lige folkeflertall, så sier vi det 
er en farlig vei. Herr Ny
gaardsvold var nokså om
SVØpsfull, nokså forsiktig med 
hensyn til hva, disse andre 
midler var. Han: sa ikke at 
det flertall han ved et valg 
hadde kUllI1e4l få i denne sal 
for den sosialistiske stat, 
skulle støtte seg på bajonet
tenes makt, det sa han ikke. 
Han sa at det han ville støtte 
seg på, var sterke, kraftige, 
målbevisste arfuiderorgani
sasjoner. Enhver kan dra sin 
slutJning m. h. 't. hva der me
nes med dette. Herr~

gaardsvold forsvarer altså at 
folkeflertallet er strøket av 
det prinsipielle program. 

Enhver som kjeD!Iler til hva 
herr Quisling har vært, og 
hva herr Quisling har gitt av 
menneskekjærlighøU under 
sitt lange ,a,rbeide og opphold 
i Russland, kan ikke annet 
enn senke sin kårde for ham. 
Nansen nevnte ofte Quis
Ung. Urbye har nevnt ham. 
Begge sier at det arbeid som 
herr Quisling nedla i Nansens 
tjeneste og som hans medar
beider, det var i hØY grad 

tjenlig til å fremme det ene
stående humanitære arbeid 
som den gang ble gjort». 

Moseid (B): «DelL er videre 
påvist at også Arbeiderpartiet 
er reVOlusjonært og kommu
nistisk innstillet, hva ogJSå 
herr Nygaardsvold idag har 
bekreftet og understreket. Og 
det viser seg at fagorganisa
sjoner her i landet har mot
tatt penger fra Russland 
nettopp på samme måte som 
den revolusjonære ledelse 
Russland ifØlge dok. 18 be
nytter for å fremme sine re
volusjonære mål. Også dette 
er etter min mening i hØYes
te grad kompromi'terende for 
alle dem' som hadde 'fullt 
kjennskap til de russiske 
arbeidsmetoder' og politiske 
mål. Også med hensyn til 

Menstadurollghetene hM ~ 

LØRDAG 2. MAl 19(j9 

-
vist seg at det var en opp
rørsbevgelse mot landets lov
liga mytndigheter og det 
fremgår tydelig av Furubotns 
telegram at kampene søktes 
overfØrt til andre steder 
vårt land, 

Men etter at jeg nå har 
lært ham (QlUisling) å kjen
ne, føler jeg meg fullt forvis
set om at statsråd Quisling 
i sjelden grad fortjener alle 
rettskafb.e menneskers aktel
se og '.jllit både på grunn aN 
hans karakteregellilkaper og 
hans dyktighelu» . 

Garnes: Flertallet i nemnda, 
som har granska dokumenta 
i denne sak, har slege' fast 
at statsråd Quisling hadde 
gode grunnar for sin påStand. 

Spesialnemnda har i ut
greiinga sagt, at dei går ut 
frå at regjeringa vil fylgja 
denne sak med merksemd. Eg 
vil· få lov til å understreka 
denne ulsegn frå fleirtalet». 

Foranstående gir formo
dentlig et noe annet inntrykk 
av stortingets reaksjon på 
Quislings store tale enn det 
Tranmæl idag søker å gi folk. 

Det er ellers etter nærme
re ettertanke neppe nØd
vendig å gi dette bladS lesere 
noen nærmere orien tering 
om Martin Tranmæls liv og 
levnet, J€ller om hans inn
sats i norsk politi~k gjenn.om 
en lang: rekke skjebnesvang
re år. Det kan være nok å 
peke på at hans navn fore
kommer en rekke ganger bå,
de i de dokumenter som 
Quisling fremla og som over
beviste kJomiteens medlem
mer (bortsett fra, arbeider
partiets to representanter 
som vel må ansees ugilde i 
en slik sak!), og i selve de
batten. Det er et gammelt 
ord som sier at når ,F - -
blir gammeli. så går han i 
kloster, men det vil likevel 
neppe lykkes, det være seg 
Tranmæl selv eller hans akt
verdige garanter av idag, a 
vri de reVOlusjonære buk
kehorn av ham slik' at 
han blir presentabel andre 
steder enn i et av ide nye 
lamaklostre Tibet under 
rØd ledelse_ 

Annelise Parow 
TANNINNSETNING 

Trondheim 

Gisle Johnsonsgt. 5 - v. Lade
moen kirke - Voldsminde 

TANNLEGE MAAMOEN 
Hansteensgt. 2 

Telef. 44 43 33 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 
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Rommel og forræderiet 
(lf'O'ft&. frtJ B. 1). 

fensiv mot Egypt. Alle forbe
redelser ble satt igang for et, 
angrep, som Rommel ville gi 
avgjØrende karakter. Offen
siven skulle begynne så snart 
han fikk tilstre~kelige for
sterkninger. Imidlertid be
gynte den engelske flåten nå 
å tilfø'ye de tysk-italienske 
konvojer større og større 
tap. Dette innebar at den ty
ske feltherre gang på gang 
måtte utsette igangsettelsen 
av plane,n. Samtidig visste 
han imidlertid at også Auch
inleck på sin side f'oirberedte 
en .offensiv. Det var av stor 
viktighet at Rommel kom 
foran med sin offensiv. 

I begynlnelsen a v november 
hadde imidlertid Rommel 
sin angrepsplan. ferdig. Sin 
vane tro utarbeidet han en 
nØyaktig,. håndskre'\i'ein iope
rasjonsplan, et virkelig skje
ma, Slom var ment å skulle 
danne grunnlaget for gjen
nomfØringen av striden. Det
te skj erna besto av et kart 
med nØyaktig angivelse av 
utgangspunktene, angreps
retningene. !artilleristøtten, 
oppnåelsen av de suksessive 
mål, med nØyaktig tidsangi
velse O.S.V. Det eneste som
var utelatt var datum for 
igangsettelsen av angrepet. 
AvgjØrelsen av det spØrsmål 
forbeholdt Romrnei seg selv, 
fordi det var avhengig av 
når de nØdvendige forsterk
ninger kunne nå frem. For 
sine, nærmeste medarbeidere 
hadde han imidlertid nevnt 
23. november. 

* 

Det var ikke tilfellet som 
her spillet inn. 

En morg:e,n i begynnelsen 
av samme november måned 
] 942 hadde sjefen for den JAPANERNE LAGER FILM representant, mens alle de genbladet nr. 63 -- 1959: 
britiske hemmelige etterret- OM ANNEN VER,DENSKRIG som prøvet å styrte hans «Det er min ærbØdige på
ningstjeneste ved Auchin- I Japan holder en nå på å VOldsregime var noen ufyse- stand, at på ett område står 
lecks arme bedt om en sam- spille inn eJn film som lige «nynazister». Vi pekte norsk film fremdeles på 
tale med den hØyeste sjefen. skal vise at Japan ikke hadde på'at Soekarno var en av ba- folkeventyr-stadiet: Nemlig 
DØm om marskalkens for- skylden for at det kom med nebryterne for kommunismen når det gjelder å skildre dem 
bauseIse da etterretningssje- i verdenskrigen. ,Filmen, som og nå ser det ut til at det som på en eller annen måte 
fen overleverte ham et de- blir en langfiim på to og en norske folk gjennom sine har med vår rettshåndhevel
taljert kart med angivelse .halv time i technicolor skal dagsaviser endelig skal få 
av RommeIs angrepsplan mot hrundle om «Storasia-kri- beskjed om at Folk og Land ~e å gjøre. Visste man ikke 

gen og det intern""'J'ona- hadde rett ogsa" na'r det edre, skulle man tro at vå-
Tobruk og mot Egypt. Auch- CM.> f' le tribunal. 'Det sl'ste er gJ'aldt S<'tekarno pa" samme re Ilmkunstnere fremdeles 
inleck så på det forbausen- det tribunal som dØmte måte som når det gjaldt for levde i dan veil lengst for-
de dokument og kunne knapt . ministerpresident TOJ'o og eksempel Nasser, som den gangne perIode, da et hvert 
tro sine egne øyne. Kunne e!n lang rekke andre J'a- norske presse kalte kommu- skuespill skulle ha sIn narr. 
det være en krigslist av den . panske ledere til dØden. Det nist, :og Fidel Castro, som 0,6 så har de Ikke funnet no-

,mfernalske Romrnei ? Nei, 
svarte etterretningsoffiseren, hevdes i filmen at Japan ble ble fremstillet som' en god en bedre skikket til dette 
det' er fotokopi av R,ommelstvwuget til å ta opp kampen demokrat. Soekarno er nå verv enn dem som innehar en 
virkelige angrepsplan. Auch- på grunn av Roosevelts mål- _ blitt lei av å ha noen nasjo- eller annen rolle i dom.sto
inleck studerte dokumentet bevisste provokasj oner og nalforsamling å dele makten lenes eUer påtalemyndighe
nøye. Han kjente igjen Rom- at angrepet på Pearl Harbour med, og foreslår at han tens tjeneste. Dermed er det 
meIs egenhendige navne- slett ikke kom som noen skal gis diktatoriske full- bare å la disse herrer fcem
trekk. Og snart innså han overraskelse. Det er jo for- makter. Men han gir natur- tre på en slik måte at man 
at dette faktisk måtte vær'" Øvrig det samme som også ligvis ikke slipp på den de- tydelig øyner trollene på Hed
motstanderens virkelige an- de amerikanske admiraler av mokratiske etiketten for det. dalsskogen, eller andre av 

Stl'lle,havsfla' ten hevder Når han får disse fullmak-
grepslan. Auchinlecks stab ' '. tene som Hitler i sin tid fikk vår barndoms mØrkerectsels-
hadde hittil trod at Rommel * personer b'ak deres moderIll' SVENSK HØYRE VI i '1"<Tsklarid, så heter det «et " . -
fØrst ville vende seg rett Øsr - A S OM ~ oY serte f d ( I ) . NtiRNBERG ledet demokrati», men det asa e» . 
over og fØrst deretter gå mot En av Sveriges største hØY- later til at selv Dagbladet * 
Tobruk. Alt var blitt planlagt reaviser «Sydsvenskan» skri- ikke biter på det. Ellers tren- FORTSATT URO I ffiLANn 
ut fra denne forutsetning. ver bl. a. fØlgende bemerkel- ger jo ikke S'oekarno noen Det later ikke .til å bli 1"0 

Nå gjaldt det hurtigst mu- sesverdige ord,' som også understØttelse av den forut- i Irland. Fremdeles sitter en 
lig å sette igang den egne dens norske kolleger burde seende dagspresse, haR l.rd- lang rekke av de irske frihets
britiske offensiv fØr de tysk- tenke litt over: «Det hade ner nok sine «demokratiske» kjempere i britisk konsen
italienske tropper gikk tl'l f Il kt t trasJ'onslel'r men kampen 
anQ"rep. 14. november var de sakert funnits lampligare u ma er u en assistanse,· , 

= lasning for Fidel Castro kjenner vi ham rett. går like fullt videre mot det 

~::Si~:~i~~~l:n~:~~~ ~~a~~~ i dagens Situasjon an en NAVNET SKJEMMER ~;li:::.e N~~~;e~f~:e d~:~~~= 
Churchill er uta' lm:o'dl'g eg bek om rattegångama INGEN? . iN" b' D t·t gale irske nasj enalistbeve-
gir ordre om at angrepet skal um. ergo e a olustiga r et telegram. fra Paris skådespel, en skamflack i gelse IRA et angrep på briti-
begynne senest 18. november. 11:eter det at de franske myn- ske POll' tI' folk. T·o av dem ble Vasterlandets modema hi-Et fremstøt skulle straks ret- t dighe'ter har satt igang bygg- drept og en J'eep sprengt .; soria, borde val nu få vara s-tes mot Breda Littoria, som ing aven stor internerings- luften. Det var ogsa" en 11'vII'g' et avslutatkapitel hellre an 

Mens planene ble detaljbe- en antok var RommeIs kom- att tas till forebild for nya feir med plass til mere enn ildkamp. Det fØrer aldri til 
arbeidet bega Rommel seg 15. mandostilling, for å spre for- hamndeaktioner mot en ny 6 000 fanger tiltross for noe godt å la et land forbli 

b f virrilIlig blant lniOitstandleme, at en allerede Ifra fØr har kunstig delt i to - det bØr 
novem er pr. ly til Rom for og om mulig ta RomrneI selv slagen fiende». tre Islike politiske fangelei-
å delta i en militærkonfe- tilfange. . '" f t'd de bestemmende makter mer-
ranse. Den 18 . .november var SOEKARNO re, som or l en er propp- ke seg også når det gJ'elder * ' .. - DEN fulle avalgirere, (nee som 
han tilbake, akkuratt i rett Hvorledes det gikk er kjent. STOR,E ,DEMOKRA.T naturligvis ikke er så ille som Tyskland. Kanskje det kan 
tid til å bli møtt med un- Men nå må det spØrsmål stil- Vi har tidligere her i-bla- å ha jØder der). Det er ellers hende ting der som vil for
derretningen om at de briti- les: Hvem forrådte Rommel? det omtalt Indonesias presi- ganske eiendommelig hvor ferde alle dem som tror at 
ske t~opper nettopp hadde Da er man fremde~es hen- dent Soekarno, som lenge ble forsfktiJg 'en er med beteg- Tysklands interesser fortsatt 
satt igang en alminnelig of- vist til gjetninger og formod- heiet opp i de nlOirske aviser nelsene når det gjelder an- kan brukes som et slags byt
fensiv. ninger. Men man vet at Rom- som .demekratie1;.c; ypperste dre enn de tyske nasjonalss- temiddel i den kalde krig 

RomrneI hadde regnet med mel på nevnte tidspunkt var ~'\AI""'''\IV\IV\I\.'VVV\I''''' sialistene. De leire disse. siste mellom øst og vest. Det er 
ao overraske engel kmennen t forbausende at folk som kal-. s e. e av den britisk-amerikan- jente til alt som hendte in- laget heter konsekvent kon-
Isteden ble han nå selv over- ske etterretningstjenestes nen ledelsen av den italien- sentrasjonsleire, mens de i ler seg statsmenn ikke er klar 
rasket. ' sentrale punkter. Der utnyt- ske flåte. Den italienske ad- Frankrike altså heter inter- .over den uhyre risike som fo-

Det hadde lykkes å omgi tet en til det ytterste og med miral Mangeri i den italien- nerimgsleire. I Norge het <.fe !Irellll!l.i.g.ge.r.· ______ I ___ " 

forberedelsene til den briti- pengenes hjelp de,Th uvilje ske marines ette,rretningstje- i sin tid fangeleire. Hva de 
ske offensiv med så fullsten- mot tyskeme s:Jm i stor ut- neste sto i forbindelse med innretninger England for ti- FOLK OG LAND 
dig taushet eg hemmelighol- strekning fantes innen den' Zacharias og formidlet hem- den holder irske ledere i he
deIse, at den tyske afriJm- italienske generalstab, ja melige raporter til ham. ter, vet vi ikke, men det bur
armeens ledelse faktisk ikke selv på hØyeste hold. Mot- Rommel har selv skrevet i de vel være et ekstra fint 
hadde hatt den minste anel- standsbevegelsen var pa sin dagbok 21. januar 19-12: navn siden det dreier seg om 
se om hva som var ivente fremmarsj. Uviljen hos de «Vi vet av erfaring at det leirene til oppfinnerne av 
akkurat da, i særdeleshet italienske monarkister j11.ct italienske hØykvarter ikl{e herligheten. En kunne kan
fordi været de siste dage Mussolini og fascismen, og kan beholde en hemmelighet skje tro. at navnet ik.ke 
hadde vært så usedvanlig mot Hitler og nasjonal.sosial- for seg selv, :og at alle· dens skjemmer noen., men like fullt 
dårlig at det ikke hadde ismen, vokste seg stadig ster- telegrammer til Rem kom-I er det en kjennsgjerning at 
kunnet foregå noen lu-~tlre- kere. Rommeis seire hadde mer til engelskmennenes i de såkalte demokratiske 
kognosering. dessuten gjort de italienske kjennskap». Iland er det en forbrytelse av 

Med sin vanlige beslrutt- afrikageneraler misunnelige. Men ennå vet man ikke NiirnbergkIass~ å be.nytte seg 
semhet og ICppfinnsomhet Den italienske stolthet var hvorledes det gikk til da av konsentrasJonsleire, mens 
fant RomrneI snart en plan dypt såret. Forgjeves hadde RommeIs angrepsplan ble de både er akseptable og de
for motangrep, men retret- general Kesselring vendG seg kopiert fra arbeidsbordet i mokratisk comme il faut med 
ten var uunngåelig. Og an- til den italienske general- hans enkle lastebil og ho- en annen betegnelse. 
grepet mot Tobruk, samt of- stabssjef Cavallero og klaget vedkvarter eg derfra havnet * 
fensiven mot Egypt måtte over at meddeIser av hem- på Auchinlecks skriveborcl. RETTEN OG ,DENS 
nå utstå til et beleiligere melig karakter siver ut. Og marskalk Aiuchinleck selv TJENERE 
tidspunkt. Det1te tidspunkt I .Det er nå .kjen.t at den am~- har vegret seg f,or å gi .nær- Reidar Har kje r r skriver 
kom aldri. rlkanske sJefsplOn og marI- mere opplysninger cm den- t1ilsynel,atende troskYldig, 

* neekspert Ellis M. Zacharias ne sak. men allikevel infamt i Mor-
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