
, , OG 
Nr. 31. 8. årgang Lørdag 17. oktober 1959 

('] ~ 
t'(:J c: 
o 

Cl 
C i C> 

... . . 
...... {.) 

o 
LØSSALG 65 ØRt: O er 

n 
Q 

General Steiners bok Britene ville bestemme i Norge 
o m de fri vi II i g e OffICIELLKRIGSHISTORIE: 

Da NATO (uten USA) fikk sin ilddåp 
østfronten under verdenskrigen 

Den norske hjemmefron
på ten fikk lide for norsk 

«snakkesal ighet» 

Under overskrifter som her 
anmelder KALD i Svenska 
Dagbladet den norske hjem
mefrontforsker Sverre KJel
stadli's bok (,HJEMMESTYR
KENE». Det skrives blandt 
annet i bladet at de norske 
hj emmestyrkene under den 
annen verdenskrig hadde 
minst tre former for mot
stand å overvinne: FØrst og 
fremst den tyske okkupa- til Stavanger. Det lykkedes 
sjonsmakten, så misstro fra for tre av dem å komme seg 
den norske Londonreg~ierin- ut av Norge etter tyskernes 
gen, og endelig ble den mili- ankomst, deriblandt Mun
tære motstanden i det okku- the, som siden ble assister
perte Norge - (ja s1ike merk- ende. militærattasje i Stock
verdige uttrykk bruker vir- holm. Disse fire var de første 
Kelig Svenska Dagbladet) - forlØperne til den norske av-«Fra 1942 til 1945 pleiet norske sykesøstre de sårede frivillige 
hemmet av motsetningene deling av den senere dannede med beundringsverdig offervilje. Mere en en gang var d:e i fare 
mellom norsk og britisk syn britiske undergrunnsorganifor å komme i russisk jangenskaptpå sydjronten i panser kam-
om midler og mål, og ikke sasj on Special Operations penes hvirvel. Flere av dem ble senere dekorert på den baltiske 
minst av hegemonistrid i Executive, kalt SOE, skriver 

---~-W:QR.t.<~ -krig{;y(mbLer, en a~, de~""til .. Qg. med:~7ned ternkorset'tlnotet_lWNR~iæ~,w;i""N<_"" ,blad,et.~me4 g1'lPUllag i Kjel-
I bomberegn hadde h~n uten frykt tatt seg aV8åiede'og~t;'M~ Videre skrives at britene stadli ...... . 
i heftige luftangrep båret hårdt sårede soldater på sin rygg ut 
av brennende sykestuer». 

Felix Steiner: 
Die Freiwilligen. 
Idee und Opfergang. 
Plesse Verlag, Gottintgen. 

Det er en fantastisk innsats 
under siste verdenskrig som 
av naturIige grunner ikke 
har fått den omtale og vur
dering som er berettige'~, for
di det jo engang er slik a,t 
den tapende partis innsats 
sjelden blir vurdert etter for-

tjeneste. Jeg tenker her på 
de faJbeaaktige militære pre
stasjoner arv de frivillige på 
tysk side, dette lille, Europa 
som kjempet sammen. med de 
tyske kamemter mot den røde 
stormflod fra øst. 

Heller ikke i tall er det 
noen helt ubetydelig innsats. 
På den tyske østfront kjem
pet arv frivillige: 
Nederlendere ca. 
Belgiexe, flaml. « 
-«- lVIaHoner « 

Franskmenn « 
Nordmenn « 
Dansker « 
Sveitser·e « 
Svensker « 
Lidhtensrteinere « 
Forskjellige « 

Og v;~dere av østliige folke
slag: 
Letter ca. 
Ester « 
Kaukasiere « 
Kosakker « 
Forskjellige « 

Dessuten deltok s'Om sær
skilte, sluttede aVdelinger ita
lienere og spanjere, hver i 
divisjonsstyrke. 

I Men om det ikke er særlig I 
kjent, selv blant dem som 
deltok, så iha>!' disse tapre fri
villige, som faktisk utgjorde 
den første kime til det som 
nå med amerikansk deltagelse 
er blitt til NATO, også fått 
sine bedriæter nedtegnet i en 

fra årsskiftet 1939-40 ennu ,Bladet sier at den «ove~:-
mer enn fØr begynte å inte~ Ømfindtlige norske eksilre-
ressere seg for Norge som et gjeringen i London» ikke an-I 
eventuent britisk operasjons- erkjente hjemmestyrkene fØr I 
område. En uke fØr den tyske 20. november 1941, d.v.s. de 
oKkupasjon sendtes fire sivil- hjemmeværende nordmenn 
kledte britiske offiserer til som allerede sommeren had
Norge med ordre om å opp- de stiftet en «hemmelig, mili
rette radioforbindelse mea tær motstandsorganisasjon, 
Storbritannia og forberede I som vanlig betegnes med for
mottagelse av britiske st yr- korteisen lVIILORG». Kjelstad
ker. En av disse offiserer var lis skildring innledes med et 
ar. Axel Munthes sØnn, da- billede av den politiske stil
værende kaptein Malcolm ling i 1940 i Norge, hvor 
M unt he som ble detasjert Quisling allerede fra begyn-

nelsen av kom på kant med 
både Terboven og von Fal
kenhorst. 

* 
Ikke fØr i april 1941 be-

gynte en systematis~ verv
ning og trening av nordmenn 
for «commando-opdrag», men 
allerede fØr hadde nordmenn 
deltatt i de britiske raids 
mot den norske vestkyst. Dis
se strandhugg hadde skapt 
sterk tvil hos det hjemme
værende norske folk: 

«Her ble Ødelagt norsk 
eiendom. Var det da riktig 
at nordmenn deltok i rai
dene under britisk be.fal og 
i britisk oppdrag». 

fra Kjclstadlis skattekiste 
Det heter om disse ting 

lios Kjelstadli på side 414 
og fØlger: «Tyskerne mente 
å vite at den allierte bombing 
i Norge var upopulær. IfØlge 
Auswartiges Amt/l4072 av 

(Forts. s. 8~ 

Sven Hedins vurdering 
av Adolf Hitler. Se side 2 Forts. side 6 Den skjebnesvangre .JVygårdsvoldsregjering som førte Norge ut kr-iuen. 
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Sven Hedin om den 
døde Adolf Hitler 

«En av de storsta'man varldshistorien agt» 

I dag da fo:r:dømmelsen og I Hans dæom och hopp var att 
ringeakten ror statsmannen komma tili samforstand med 
Adolf Hitler er så stor og England ach Frankrike, ooh 
misstenkelig ensrettet, er det han yttrade aldmg ett ord av 
naturligvis så sin sak å lage hat eller ovanl~ghet mot dessa 
misslyd i det· hellige kor. lander och deras folk. 
Imidledid har vi' tidligere Utrikesminister MoJotov ha
kommet :i skade for å sitree de just varit hos honom, och 
hva to slike åndens stormenn då jag' liksom forr åter kom 
som Knut Hamsun og Kaj in på Finland berattadJe han 
Munk hadde å si om ,den døde ol'dagrant de oV'ett-laggningar 
statsmann, så det er naturlig han haft med Molotovom F'in
også å slippe til en røst fra land. «Jag sager detta endast 
en 'svensk stormann med in- till eder, darfor att jag litar 
ternasjonal berømmelse. Sven på er' tysrtlåtenhet». 
He din skrev i «Dagens Ny- Jag beval'ar ett djupt och 
heter» 2. maii etter at meldin- outplånligt mi~iIle av Adolf 
gem om Hitleirs død var kom- Hjtle~' och hetraktar honom 
met blainJt annet følgende: såsom en av de storsta man 

«Vid våra samtal var Hit- varldsMstorien agt. 
ler aHti:d beharskad och a11- Nu ar han død. Men .hans 
varlig. Blott en gång såg jag vel'k.skall leva. Han gJorde 
nonom skratta. Det var nar TysklandtiH en v~rldsmakt. 
jag berattade for honom om Nu står detta Tyskland .. v~d 
en enrrelsman som i septem.- randen av em avgrund, darfor 
b~r 1939 besokt mig och en- att des~: vedersakar~. ieke 
traget bett mig att fora no- kunde fordra dess vaxande 

om till rikskanslern - han Sit yrke oc'h makt. Men ett folk 
~ille sa~a denne att om han på 80 miljoner, som i sex år 
tog ~itrt plan och floge till hållit ,stand mot hela val'lden 
London oc'h upptradde bland - med un~~ntag av Japan -
de ,engeLska ministrarna, och so~ kamp~at em mot 25, 
rackte delfi handen och fore- kan aldng utplanas. Den stora 
slog fred, så skulIe de genasrt Ledarems mirnne skall lev~ i 
falla till foga och utropa: dert tyska foIketunder ar
«Han ar en karl, med honom tusenden» .. 
kan vi undørihandla». Då * 
skrattade I Hitler hjartligt och De tre nordiske åndens stor
utbrast: ACh, diese EngHin-, menn er påraUende enstem-
der, diese EngUinder!» mige i lSIin dom!' 

En politiker om kjente politikere 

Bakeren Ol smeden KRISTIANSAND 
Der var en gang i tiden 
en baker og en smed. 
Det er lenge siden 
Wessel skrev om det, 

Jens Bjørne)Joes hy 
- mfm . bakeren 0'['· smeden .' 

går ennå levende omkring. 
Da de begge var gått heden 
ble nye satt i sving. 
- De som skulle vernet 
vårt land mot krig 
og jernslått sko 
ble forfulgt og fjernet 
av Nygårdsvold & Co. 
- Stopp tyven! sa han som stjal. 
Da kjeltringen ingen utvei så, 
ble han kronisk nasjonal. 

R.R. 

Grunnlaget for det 
50 kalla rettsoppgjøret Forfatteren Jens Bjørneboe 

ser ut til å vera like fast og Kristiansand er ikke bare 
stØd som undergrunnen i 
Søk:kelvik. Som kjent kvil ds general Wergelands by, han 

som virkeliggjorde naturel
rettsoppgjøret m. a. på det skerens drØm i form av Rav
påstandet at Noreg var i krig 
med Tyskland etter kapitula- nedalen, det uopnåelige for

billede for all kommunal stre
sjonen. I ein korrespondanse ben på dette område, kanskje 
til Bergens Tidende for ei i hele verden. I vår tid er 
tid sida. frå Dumfries, der 

Kristiansand Jens BjØrne
den norske brigaden heldt til boes by. Denne unge diktende 
i krigsåra, fortel R. Ulstein 
og BØ m. a. dette: «Då våpen- tiger som vqde verge sin by 
brØrne deira 6. jUI;ll 1944 stor- og sitt land mot å fortape 
ma sandstrendene ved Nor- seg i urettens hengemyr. 

BjØrneboe gir et billede av 
9. april i Kristiansand, og 
skildringen maner til etter
tanke, eller som Georg Stray 
sier det: Hvorfor ikke legge 
OdderØen ut til promenade 
for elskende: 

«Dessværre for den lille by
en lå festningen i fjordgapet 
slik til at den lå midt mellem 
byen og den angripende fi
ende, så alle skudd som ikke 
traff festningen slo ned inne 
blandt de små hvite trehuse
ne. Og tidlig på morgenen, 
ved firetIden - hvor likt det 
var tyskerne dette! - gikk 
elet fØrste dusinet av grana
ter gjennom bjerketoppene 
på festningen og ned i byen. 
Merkelig nokk skj øt de bort 
kirketårnet med den fØrste 
salven. Så sendte de et kob-
bel granater til, traff ammu
nisj onsdepotet, som eksplo
derte, - og sendte enda en 
ladning inn i byen som. ikke 
sov lenger. Da dette var gjort, 
seilte de tyske krigsskipene 
inn på byfjorden og la til ved 
bryggen for postbåten». 

- Ja, slik var det. 
A. L,. 

Hans bok «Under en hår-mandi, sende norske soldatar """"""'V'V\l"'V'VV'V\l~A/'-'\IVVVV\I 
og befal ein delegasjon ned dere himmel» (Cappelen) er 

en ·norsk Zolas blanke lanse i Edda og 5kJ'aldekvad til London og ba om at bri-
gaden måtte bli sett inn sa- dragens kropp - det udyr 

skI o b Dr. Viggo J. von Holstein-man med dei allierte avdelin- ~om raver pa unnen av oss 
alle og venter på sin stund. Ratihlou har utgitt en I1ten 

gar: Lik,: etterpå kom det ei~ Med kjærlige strø~ maler .. bok:.:~bte Edda- ogS,~!alde-. 
sknv fra. iff.<:)·K. ~e<:l..i'l:l;;ysla:g~ Jen~FB.tømeb()eUdre'h~tN"ert' & ....... 'r'~~tillede .. efter 
O.H.K. hevda -at deri var I . .... 't t '.' . . I de bevaredo Bru.dstvkker i 

I 
av cnpao··' ('l' p ""1 ro r ro ],,(>"'" ~ . ,. 

bunde av general Ruge siner tt'· - .'c1 ", l,.~--\r,~",·t;~l Ældre og Yngre Edda, Sagaer, 
ord frå det forvirra året 1940.) ~~ ~' s~ vmordenske trage- hos Snorre og Saxo o. a. 
Han hadde bede regjeringa , le. or orge, men også vår Forfatteren har siden sin 

o lom ikkJ'e å setJ'a norske SO'I- narneloms by og Randøysund studietid s)'lslet med å over-
Den tidligere t)ngelsket;talbs,-, «Ikke vær dum na». Jeg husker I . med k"'al)b."tu"e~ m'" p. ~"n . Id k d d F' 

. . dat ar i kamp andre stader ". ." . .c. l .1 • ""a ' 1.... -, s,øtte skya e.'. va me InUur minister Lord Attlee ga på sin LlOyd George en gang sa tIl meg. slska før synd"''1 'mm inn i J b'f Jl 
76 års dag en gammel venn et «Der har vi Winston, han har ti enn i Noreg». rp d' .. .,.,. l' i . onssoms l a '. 
intervju og ga ifØlge «Time» fra ideer om dette og en av dem er Svaret frå O.H.K. var sjØlv- ,~r ~~1.. , . Hallvard TveIt.en, som sel.v 

sagt l· samsvar med E'ksl'l- . HalL var mot N.asJonal Sam- har oversatt skJaldekvad hl seg fØlgende godmOdige malicio- riktig - men hllIDJ vet· aldri hvil- l 
sa: ken det er». riksstyret sitt syn. O.H.K. ga mg og skrev desutsl1 en gy- nynorsk,. slkrerv om forfatte-

Stanley Baldwin: Han var på Ernest Bevin: Han sa alltid at ikkje dette svaret utan i sam- se~ om hvo~ledes ~æle nazi- ~ens fO~Tlge bok: «Oldnord-
sitt vis en stor parlamentariker. han aldri forsto stort av hele råd med riksstyret sitt. Båe le~e,r demcmsko avlIvet tyske 1ske SkJaldekvad: «- - en 
Jeg mener han spilte på «(Lhe parlamentet. Men ban klarte seg instansar var oundne av ka- hap·'Øse casus pa lØpende bånd kunne nærmest tenke, at 

I 
·t la . tIK t under et akkompagnement oversetteren hadde funnet de 

House» med stor dyktighet. Hvis godt likeve.l, forutsattJ at han Pd1 tll sJonttsav arra. lva tver av Adolf Hitlers diab~lske bortkmnne vers og diktav-
det kom noe vrient på, sto han fikk være seg selv. Men faren var, e so a. av ",runn age for latter, delingene! En fryder seg 
opp og talte en del luflldg in- at han nå og da kunne finne på rettsoppgjøret? d l d 

. . Dette med behandlingen av formelig ve esningen aven 
genting. Det var ikke noe å gjøre å lese en utenriks-oversikt. Det Som kjent hevda Roseher håpløse tilfeller Gr et gam- s~mldeekte gjen- og tildikinin-
ved det, men han beroliget for- var helt fatal'!;. CBevin var uten- Nilsen i Skancke-saka a.t ka- v 

samlingen. riksminister i Attlees ministeri- pitulasjonen i ·Trondheim melt stridsspØrsmål blandt gen.» . 
I~wer men l'" I'·, I'kt I Det skulle være av lnteres-

Ramsay MacDonald: En mer- um!). 10/6-40 berre var ein partiell 
kelig fugl. Han hadde en slags De franske generaler: Wey- kapitulasjon - _ _ H. 
hØylender-reserverthet. Ail)~la gand så ut som en liten l'Otte I ~...,..~ 
tilbØyelig til å gi deg inntrykket fang~t i en felle. - Petain så ut 
av at hele verdens byrde hvilte som et gammelt bilde. IOPPdradd til å anse 'Oss som en 
på ham. Darlan forsøkte å spille sjø- koloni-imperialistisk mald]. Jeg 

NeVill~ Chamberl.ain: Det var mann.' I tror ikke at han forsto meget av 
meg all'lJd en kall fISk. Jeg mener I Og politikerne snappet etter alt. I europeisk politikk. Jeg tror ikke 
han hadde et spottende drag over Jeg syntes det var en håpløs hop. noen amerikaner gjorde det _ 
ansiktet. Jeg vet ikke om det var De tyske generaler: En kjede- særlig. 
med hensik:fJ. lig flokk s:v.nes jeg. Mangel pa Truman: En av de bes'te. Han 

Winston Churchill: En stor vilje og mangel på tiltak. visste ikke meget til å begyrine 
parlamentarisk figur, men ingen De Gaulle: En, fin kar. Jeg ie- med, men han lærte fort. En me
parlamentariker. Han brØd seg ste hans bok og sa dengang, ge- get mOdig kaJ". (Atombomben?) 
aldri med å forstå en fremgangs- neml de Gaulle er en god soldat Eisenhower: Ike? A en meget 
måte. Han hadde alltid den idt\ og en slett politiker. Han skrev fin kar, ypperlig diplomaJ1J. Mann 
at han kunne tale når det pas- til meg og sa: Jeg er kommet til for å få dem til å samarbeide. 
set ham~ Jeg måtte en gang si: det resultat at politikk er en for :mn meget modig mann. Ingen 
«Jeg må minne the right hono- alvorlig sak til at den kan OVeT- stor SIOldat ... jeg ba ham ikke 
rable gentleman om, at en eneta- lates til politikere. , 'lå. gå inn i politikken. Jeg sa, si
le ikke er en avgjØrelse. Hva Molotov lo bare med munnen, tden George Washington har in
Winston alltid må ha er lliOen aldri med ØYnene. gen av dere soldater vist dere å 
sterke folk rundt seg, som sier: Roosevelt: Jeg·tror ham var. være gode politikere. Den som 

2 • roLK OG LAND Lørdag 17. oktober 1959 
gjorde datJ best var Harrison, sa 
jeg, han dØde tre måneder etter. 

b " . ,.ga Iseres SIl . f o l d 
kan det l d t'l IT k . se or mange a sen{B! seg ne 

" : e. l P? l IS mlS- i gammel tid da norden og 
bruk, ,)a alltId mm far som d t d' k o , . e rror IS e ga s'eg 'Sa mange 
var doktor. Legens plil~t er og sterke uttrykk. Bokens 
kamp mo.t døden.. trykk og·utstyr er meget vak

Jens BjØrneboe skjØnte et- kert. KjØp den. 
terhvert «rettsoppgjøret»s 
grusomme tåpelighet og dets 
folkefarlige fremtidsperspek_ 
tiver. Det har mange .skjØnt, 
~en med sin bok stillet han 
seg.opp som skyteskive. Han 
vekket et frenetisk raseri hos 
noen som i denne sak ikke 
stod for skudd, blandt annet 
i Bladet som ikke ser bjelken 
i sitt eget, øye, eller just der
for? 

~'VVV\.""",'"\AAA.~"""'''''''''\A" 

Seneca: Hvor der Hrke er 
ærbødighet for lovene, reli
gion, fromhet og tro, der er 
statsstyret usikkert, 

-c:;>-' 

Arne Godal. 

Løssalg av 
FOLK OG LAND 

~ Oslo 
Foruten hos Helge J O ha n
nes en, Teatergt. 6 og E li-

m a, Ole Vigs gt. 13, er Folk 
Og Land nå o!1JSå å få kjØPt 

i Narvesens Kiosk i stortings
ga~ vis a vill CeciL 
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FOLK OG LAND ___ Også et 15 års-minle Deutsche Handelskammer in Norwegen 
------u A V Il Il N C I C U {(" E A V I S ~. Det er 15 år siden sovj et-: statuttene' for . Handelskam- Fosna AlS, Konfektionsfabtikk, 

, a.edaktører: 

000 MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

forteller «Friheten», som i den me. dle~kap må ~~kes skrif1':l.ig, Jacob Foss, Frucht- u. Schoko
. anledning bebuder norsk- sov- og godkjennelse skjer ved Slm- lade-Agentur, Narvik. I1 hæren rykket" iml1 Finmark, meret bestemmer i § 5: QrdinæTt Kristiansund N. 

jetisk minnemØte i Kirkenes. pelt steIIW1eflertall i styret - - DirektØr Bernt Fossum, AlS 1. __________________________ • Det er fylkesmannen' i Finn- Fortsatt medlemsfortegnelse: Stormbull, Fritzners gate 10, 

mark som etter sigende står . Oslo. 
AlS Fiskaa Verk, Ferrolegierun- & Lind hl AlS Da for «høytideligheten» og har F10ssum a ,-

innbudt 10 medlemmer' fra gen, Rådhusgt. 23, Oslo. menkonfektion, Grensen 13, Oslo. • ,{<Samling l sentrum» AlS Fiskbolaget, Kjølelageret, A Fr k V k t d. 
M. urm. a. nsk-området til å delta Fl'schevnnrt, Bratøra, Trondheim. IS amnæs me. ær a; e , 

f d F r ~.~ Schiffswerft, Framhæs pr. San-
l o elrn~gen a v age~. o o. - AlS Fjeldhammer Brug, Pap-
hap,entl1~ ~usker en pa. a .feI-, enfabrik Roald Amundsens gt., def jord. 
re samtIdig den sovJetIske p, DirektØr Chr. Frandzen, Kolo-

Det ulykkelige barn av den rettslige og moralsl>:e oppløs. b b' f' k b e e 1, Osl'O. . nialwaren, Agenturen, postooks 
om mg av mmar syn, Eli Fl' h & Bø AlS Ei'" 

ningstid i 1945, Verdens Gang, har arvet forgjengeren Ti- samt naturligvis angrepene på er else er n , '48, Oslo. 
l d t · . f d t O o h senagenturen, Fr. Nansen. s pl. 5, F I t U"b dens Tegns mang en e par lmesslge un amen. g sa ar fredelige bussruter og lignen- Jens rang, mpar v. ersee-

en da gjenom årene opplevet bladets mange og utrolige de. Kanskje en også vil min- Oslo. hOlzern, Heimdalsgt. 4, Oslo. 
d t B t B l he fortel Paul Flood, Papier engros, Karl Konsul Gunnar Fredriksen, 

krumspring for. å skaffe seg en brukbar platform - noe som nes e ern a c n -
ler i sin bok om at det bare Johans gt. 8110, Trondheim. Fisehexport, Melbo. 
var en tilfeldighet som hind- Folldal Verk AlS, Schwefelkies, Fredrikstad GraDitkompani AlS 
ret at de rØde slo seg til for Kupfer- u. Zinkkonzentrate, Råd

En ting er å lage billedrevyer, en annen ting å lede, en dags- godt i Nord-Norge. For ikke å husgt. 5 b, Oslo. 

naturligvis måtte og må misslykkes så lenge det trekkes med 

en redaksjonell ledelse av den type bladet har anskaffet seg. 

avis som setter seg andre mål enn det å konkurrere med 

Dagbladet i manglende moral og samfundsholdning, pluss 

dertil hørende lØssalg. 

snakke om Trygve Lies beret-
ning om dengang de rØde 
gjennom president Roosevelt 
(Skansemannen) prøvet å 

Det Tidens Tegn ikke klarte trass i en redaksjon med me·· true den norske Londonre-
gen begavelse og trass i sinnrikt uttenkte politiske manipula- gjering til å gi de rØde støtte
sjoner - blant annet det skjebnesvangre attentat på det punkter nordpå. 
norske forsvar, det k;an naturligvis ikke lykkes for «heime- Ja, det kan til og med hen-

Forenede Annonsebyråer AlS. 

Steinexport, Fredrikstad. 
Fredrikstad Kreditbank A/S', 

Fredrikstad. 
Tullin-gården, Oslo. , l Aktieselslmpet Freia Chocolade 

AlS Forenede Bhkem1:;allage- Fabrik, Verksgt. 28, Olslo. 
fabriker, Mnss. 

Forenede Kulimportører 
postboks 181, Oslo. 

AlS, Ved slutten av det første for-

AlS FOlTetningsbanken, Trond

retningsår (31. mars 1941) tellet 
Det Tyske Handelskammer i 
Norge 512 tyske og 833 norske hjern. 

FosdaJer.s Bergverks-Aktiesel- medlenuner. Vi foresetter med-
de at noen husker et tyveårs
minne : det planlagte rØde skab, Eisienerz, Malm. 

lemslisten i r.este nr. frontorganet», bladet fostret av blodig te,nor, vold og over· 

grep. Da det ikke lykkedes for den diktaturbetonte flØY a'l:' kuppforsØk tidlig på åre t 1940 ~~"""\I"'\J\I""'''V\.'''''''''''''''''''''\Ao''''''VV\l''''VV\IVV\, '\Ao'\Ao""'''''' 

heimefrontaktørene å etablere sitt diktatur etter oldmpa- da Nygårdsvoldregjeringen 
sjonen, var det faktisk intet grunnlag lenger for denne avis måtte sende nØdrop til de 
som hverken er blitt fugl eller fisk, som snart hopper på det; norske militæravdelinger på 

grensevakt mot det daværen-
ene og snart på det annet ben. 

I det siste ser det ut til at bladet har hatt mål av seg til 

organ for en politisk samling som aUe andl'e skjønner er 

dØdfØdt, et ekteskap mellom Venstre og Senterpartiet. l en 

rekke ledere slår hlarld. fast at tiden nå skriker etter ({sam~ 

de Finnland (senere avstått 
!ildet fredelige Sovjet). 

N Y Dagblad - rekord 

Nemesis er 
Hvorfor tier de fleste aviser 

med fØlgende: 
Ersta tningsdirektora tet (en 

ny komite for politiske norske 
fanger) godkjente mandag 5. 
ds. den tysk-norske avtale av 

'\A'and" ... · h.<u'iriH...ll"uå .. l"rlet. en "V o ...... ·t """"~ 
-_"r·--~~~'trUm";~6g'm'ytt~rllg5t~ 'o~~'fWr~'~i~~(~igT~1d~~! ;!;=;;db:;~ ~~C;~t~ 

faddere til et slikt politisk miss foster, forteller Verdens Gang gende interessante meldinger i ett ning som ble fengslet på 
at HØyre «har forsonet seg med ideen» og at «tilmed Arbei- og samme nummer: grun av: rase, tro eller vera 
derpartiet ser med velvilje på bestrebelsene). «Det er en jØde de glemte å densanskuelse; men den tys-

Og da er selvfølgelig saken klappet og klar! Da kan tøvet sende i gasskammeret», sa ung ke stat er fritatt for enhver 

og den impotente opposisJon mot det halvmarxistiske Arbei- Bundeswehr-soldat». politisk, moralsk eller ø. ko-
«Tyskerne slurvet med NATO- nomisk belastning for de bor

derpartie,t fortsette som før. Da kan en være hundre prosent anlegg». .gere som ofret frihet, liv el~ 
sikker på at det ikke skjer noe som kan ryste partipolitikerne «SS-folk i toppstillinger i Vest- ler helse under aktiv innsats 
ut av den behagelige dådlØse og mållØse «politIske kamp» d~ Tysklands politi». på den norske heimefront. 
har ført hittil. «S:S-menn og tankaffiser myr- M.a.O. Folkerettens klare be-

I t det 208 russe~e». stemmeIser ligger til grunn 
Det er faktisk nesten utrolig at folk som kre,ver noe nyt, PHvl'te g'ut:'''~r 

" ,.,., .voldtok neger- for avtalen. 
som krever faste lin,ier i kampen mot marxisme ~g sosiali- pl·ke". " HaagkonvenSjonen av 1899 
sei"ing og all den andre elendigheten, ikke forstår at den po- «12 speba.rn sØrafrikansk ble gOdkjent av det norske 
litikk som drives fra det en kaller borgerlig side her i landet fengsel». Storting 1909 og samme år 
sikkert og uvegerlip- fører Norge over i ?e rØde lands rekker. Det er bare når det gjelder ratifisert. Den har altså siden 
Ett skritt da og ett skritt da, imellom kanskje et lite skritt ungdommen som slo ihjel far sm vært gjeldende lov for det 

i fylla at bladet kan fortelle at norske folk. Det synes da ri-
tilbake, men umerkelig, brennsikkert og uundgåeIig i den en «bølge av sympa.tl· 'strømmer 
ene bestemte retning. På samme måte som Krustsjovogså mot den unge drapsmannen». For 
tar «det borgerlige» Vesten ved nesen påny og påny og ustan- det er naturligVis forskjell på 

seIig. med marxistisk stedighet og velvillige smil. folk! 

melig at vårt Storting god-
kljente avtalen mellom Norge 
og Vest Tyskland av 7. aug. 
d. å. 

Det norske Storting kan 
vel imidlertid ikke tillate at 

Det nye sent- man i ett tilfelle (Rettsopp
hvirvle,r som har grepet statsskibet. Rent bortsett fra at det rumsparti må under ingen gjøret) straffer en stor grup-

Nei, det kan ikke være på den måte somVer'dens Gang 

foreslår at Norge kan reddes ut av de mektige politiske strøm- gjenfødelse. 

naturligvis heller ikke er sant at Venstre og Senterpartiet omstendighet stykke seg ut i pe norske borgere i strid med 

smått og la seg dirigere av et 

ute og o gar 
Haagkonvensjonen og i et an
net tilfelle (avtalen av 7. au
gust d. å~)1 godkjenner en av
tale som. bygger på tIenne 
konvensjonen? 

Etter Haagkonv. var regjer
ingen Quisling en lovlig re
gjering, de,t norske politi lov
lig og vår frivillige frontinn
sats lovlig. LOVlig var det li
keledes å anmelde forbrytel
ser. Eksilregjeringen hadde 
ingen juridiksjon. Vi hadde 
lydighetsplikt overfor okku
panten og den regjering og 
de institusjoner denne ned
satte. Slik er Folkeretten. Har 
okkupanten overtrått konven
sjonens klare grenser, blir det 
en sak mellom de to stater 
etter krigen. Haagdomstolen 
er da det rette forum. 

J eg har begrunnet tro om 
at vårt Storting nu vil klare 
opp. 

Ingen okkupant er populær. 
Jeg forstår at sinnene kan 
komme i kok. Følelser er en 
ting. Gjellende lov stemmer 
ikke alltid med fØlelsene. Vi 
skulle dØmmes etter folkets 
rettsoppfatning strengt men 
rettferdig. Strengt ble vi 
dØmt; men rettferdig var det 
nokk. ikke. - «Massens retts
oppfatning» er anarki. Derfor 
har vi lover. 

står hverandre politisk nær. FØrst og fremst fordi Venstre 

ikke er noe ensartet parti, men bare et navn som favner 

over hele skalaen fra religiøs intoleranse til ren og skjær 

kamp mot kristendommen, fra konservativt betont bonde~ 

politikk til et goldt og hatefuIlf bysyn på bondenæringen og 

Venstre på hvis ene flØY Naor dert gJ'e'der de hvite gutter 
~ Sinnene er kommet tilro 

blant annet bondeeteren Dag- og negerpiken, så finner bladet nå. Vi kan atter tale sammen 
bladet står. det naturligvis beklagelig at de 

dens utøvere. tur1.igvis Senterpartiet gjen-

Men først og fremst må na- ikke fikk dØdsstraff selvom de ble 
frifunnet for dette med voJd
tekten. 

Skal det komme noe nytt inn i norsk politikk, må Senter- føde seg selv. Det foreligger 
Kom ,så ikke å si at bladets 

partiet naturligvis holde sin sti ren og ikke innlate seg med ennå ikke noe nytt utvidet og journalister i!kke sliter for fØda. 

selv om meningene var delte 
under okkupasjonen. Her sit
ter for mange ansvarsbevis
ste, rett-tenkende mennesker 
i «styre og stell» til at vi kan 
seile videre med «Rettsopp

tvilsomme partipolitiske beilere, det være seg Venstre eller nasjonalt program som kan 

Kristelig Folkeparti. Er det noen som ønsker samling i fortelle de mange lengtende 

sentrum, som Verdens Gang kaner det, så går ve,ien selvfØl

gelig gjennom Senterpartiet, og dette alene; Venstremenn 

og andre må enkeltvis finnE veien til Niorges politiske 

hva det bærer i sitt skjold og 

om det virkelig e,r det nye al

le venter på. 

Det kan ikke være lett å mobill- gjøret» i lasten. Denne «las
sere så megen indignasjoo og så I ten» truer selve folkemoralen 
mange oppvarmede grusomheter og den måler man ikke i 
hele 15 år etterpå! penger. B. 
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BA.K KULISSENE: 

Paris - London -
FO RSTY R R E LS ES FO RSØ K 

II 

Munchen 
der mot Da1adier. Derfor har 
han strak's fløyet til Paris på 
Reynauds rop om hjelp, og nå 
sJitteit" herrene saminen på Hotel 
Ritzog spiser, Reynaud og Man
del har også innbudt noen av 
sin.e meningsfeller, utelukkende 
ministre, som er mot Daladier og 
for kr!gen. Der er he~ Cham
pinchi, advokat og madnemi
srteir, og der er også herr Jean 
Zay, en jødisk advokat, 34 år 
gammel, som kan «rose seg» av i 
et ubeskrivelig svinsk dikt å hia 
håne,t det ·franske flagg på en 
måte som ingen har gjort ham 
etter', noe som imidlertid ~kke 

avholdt herr Leon Blum fra å 
gjøre ham til undervisningsmi
nister i folkefrontregjeringen, en 
jobb som han har beholdt i Dala
di,ers rlegjering. Han hører til de 

Churchill hadde hastverk - det tar på å drive krigshets _ _ villeste krigshissere og aner ikke 

Herr Mandel er kommet inn i 
justisminiSlter\ P,arul Reynauds ar
blelids,værelse. Mi,:tis~ eritet ligger 
dør l. dør med Hotel Ritz ved 
Vandomplassen, men, vender' ut 
mot, haven på den annen side. 
Mandel er som alltid siVartkledt, 
tørr, en skait"p forstand uten ,sjel. 
Reynaud kaster,som alltid når 
han er opphiset, hodet bakover 
og holder hendene krysset på 
ryggen slik at trøyen forskyver 
seg oppover. 

«Fon første gang er jeg enig 
IJled kommunistene», sier Man
del. «De forlan,ger, at Flandin 
(utenriksministeren på den tid da 
den tyske Rhi:nlandsbesettelsen 
foregikk) bllr satt på anklage
benken f'ordi han har ladt den 
demdlitsJrilSerte sone besette uten 
motstand»! 

})Har De allerede lest Huma
nite» for i dag?» spør Reynaud. 
Han trekker en avis frem fra den 
store haug med papirer og leser 
opp av SIOsi:alistavisl::m,: «Ministe
rie,t Daladier lfbrnekier de avta
ler som bærer Frankrikes under
skrift, og undertegner på ny en 
kupitlllsjon fDit" fascismen»! 

«Bonnet har mistet hodet. Han 
taler uavla,telig}), bemerker ll;lan
del.~ 

«Og Daladier SlVaier hit og dit 
- hvert vindpust sn:ur på ham»! 

E,t' øyeblikk fors:tummer sam
talen, hviS hensikt begge er klar 
over. Hver av dem overlegger 
når øyeblikket. er kommet da de 
kan gripe roret, og da vil det bli 
styrt en annen kurs - -. 

«Alt tale'r fremdeles bare om 
Vlår svakhet», sier Reynaud. «Jeg 
han bU med g€illeTal Spears: Den 
offentlige mening i England går 
s!malI'pt mot Chambe;rlain. Hva 
har De hørt fra Churchill?» 

<,De kjenner hans forme!», SiVa
rer Mahdel. «Frankrike og Eng
land hadde valget mellom ære
løshet og krig. De valgte æreløs
heten - nå kommer de til å få 
krigen også». Slik skjuler 
Churchill behendig at England er 
bestemt på ikke å oppgi sin 
uhellSWingre innblanding i det 
ellI'opeisk øste:n. 

«Churchill må komme til Pa
ris}), fastsa.år Reynaud bydende. 

4 FOLK OG LAND " I 

«Jeg skal ordne det. Vær så snl,ld 
å sette Dem i forbindelse med den 
tsjekkiske sendemaIlJ!1J. Han skal 
ikke ta Bannet så alvorlig. Han 
ska! adv;aiI"e Prag mot å gi etter. 
Benesch skal svare et eller. annet 
som haJeJr ut avgjørelsen inntil 
vi har talt med Churchill. Hvis 
det lykkes oss å styrte. Daladier 
el[" TsjekkoslialVakia reddet!» 

NæSJte dag er Chul["chill i Pa
ds og han har bragt med seg sin 
intime venn brigadegeneral 
s,pears, en englender som er 
vokset opp i Paris og taler be
dre fransk enn e~lsik:. Hans 
symp3Jti€ll" er også helt på Friank
rikes side. Churchill er på den
ne tiden intet an!net enn en M.P. 
(Member Glf Parlament), et parla
mentsmedlem som har sin plass 
på en av de bakerSJte benkene ! 
det konservative parti og som 
heftig ,angriper og hetser mot 
Chamberla,in. Han er ute av seg 
over den politikk som «den ~m
ie mann», som han alltid kaller 
ham, har slått inn på. Han har 
gitt opp sin ynrl1ingsbeskjef
tige1:se i mille tider. landskaps
malerier (som han signerer med 
Chanles Marin) og tilbringer hele 
sin tid med å undel'gJrave Cham
berlains st:lling på samme måte 
som ReynaiUd og Mandel arbei-

a,t han i den krig som han og 
hans venner får sloppet løs neste 
år vil bli arrestert som desertør 
og gømt til deportasjon .. 

Disse herrer av krigspartiet 
som ellers imer det store ord i 
Paris spiller ved, denne souper 
på Ratz en merkelig ubetydelig 
rolle. Heller !kke Reynaud er nå 
mere enn en lydig elev, for in
gen ,alV dem kommer opp mot 
virtaliteten til denn,e Winston 
Sp~nceI' Churchill. Den under
setsige mann med det fete an
mt, rom røkeT sin tykke, fir
kantede sigar( like før maten, spi
ser og dr!kkeit" for' tre, og dess
uten er dert han oom led.er sam
talen .. De andre rekker sant å si 
ikke ,annet enn å kaste inn et 
st,ikk<m:l nå og da. Churchill 
snakker ubekymret høyt, og nett
opp derfor har Reynaud valgt 
denne aNsides liggend;e salong for 
spmmenkomSlten. Han kjenner 
Churchills maner å skrike ut sine 
meninger som et «enfant terrib
le)} uten hensYill til hvem som 
måtte høre hanlS skjellsord mot 
ledende menn. Men Mandel fa
rer sammen hver gang døren går 
opp. Det er bare, kelnerne som 
kommer og går, men hvem kan 
vite om det ikke står en lytter 
utenfor? 
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Missfornøyet Dala dier ved absinten 

Mislykket kommunistaksjon 
i Spania 

Moskvas forsøk på å skremme Vesten og dermed 
hindre Spansk tiJslutning til NATO ble fjasko 

For «Folk og Land» fra vår spanske medarbeider Vincente Talon 

El Caudillo 

Madrid i oktober 1959. 
Den nyhet j eg skal rede

gjøre for her, er iaillfall d.a 
dette skrilves, helt ukjent fDr 
verd.enspre~eni~ ,titl tross for 
at den på en avrjørende måte 
har påvirket begivenhetenes 
gang i løpet. av de måneder 
da Spania gikk inn i OEEC og 
styrket. sm allianse med USA, 
England og Frankrike gjen
nom de ~bagående samtaler 
mellom Spanias Ultenriksmi
nisteil' Castiella og president 
Eisenihorver, premienninister 
MacMillan og president de 
GauI~e. . 

I juni 1959 holdt de span
ske eik.silkoiIIlnlunisters ledere 

det seg ikke om mate'rieH som 
algerierne avstod for å sende 
tiJ. de spanske lmmmunister, 
men de franske kommunister 
tok sjansen på - under på
skudd av å ihjelpe FLN - å 
berike seg på våpenforretnin
ger og fremkalte kriser og 
alarmtHstand i Frankrike. 
Dermed hindret de også de 
Gaulles regime og politiet fra 
å kunne ()ofl'e tilstrekkelig 
oppmerksomJhet på de rødes 
andre for€havender og fra å 
virkeliggjøre de franske mili
tæres, ønske om å eliminere 
kommunistpartiet. 

Sabotasje og terror 
Da materialleveTansene vel 

var kommet frem, tok et du
sin fanatiske holsjeviker seg 
over grensen. De utgjol'de den 
arme som skulde utføre «Ope
rasjon Sierl'a Maestra». Deres 
oppgave var iJkke å verve fri
villige eller åpent å angripe 
regimets styrker - noe som 
forøvrig heRer ikke V'ar gjen
nomførlig - men å spre seg 
til forskjellige steder og på 
fastsatt tid utføre en-rekke 
trarr'OIlhandtl.J.nger: 'jernJbanesa
botasje, vepnet overfall på 
llirrer, 'bombeatti€ntater mot 
myndigheten o.s.v. Selv om 
bare fire eller fem av disse 
attentater skulde lykkes, vil
de arra:.-.gørene iha ansett ope

en konferanse som var inn- mISjonen \ for veUykket. Den 
kalt i all hast med sine fran- kommunistiske og kommu
ske og italienske kolleger. nistvennlige presse vnde da ha 
Moskva hadde gitt dem kon- orverdrevet hendelsene og hev
kret ordrte om en ny linje i det at det spansike folk «had
kampen mot det spanske re- de grepet til våpen mot dik
gime. Den tok utgangspunkt t,::tiureb>, og at det var Ew'O
i at de gamle antispa7"ls:ke le- pas plLLkt _ som det het på 
dere og partien.e fra 1945 ikke Jaltas og Potisdams tid _ å 
lenger tfumgte de kommunisti- vende ryggen til Madridregje
sike s,ignaler i kampen mot rhgen og begynne en ny øko
. Madrdldregjeringen, og at den nromiJsk og diplomatisk isole-
alminnelige opinion i Europa . <i 

(i særdeleslhet i FT'aillJkrike, rl~~t gikk ikke s1i!k fordi ter
Tyskland og Italia) viste seg roristene hurtig ble oppdaget 
mere og mere int,eressert i å og skyndte s,eg å flykte
innle~e Spania . ~. Vestens selv om det ikke lykke des aHe 
økonomIske og nuhtære malS-/ o k 
k · . F l el· . - ldt d t a lOmme seg over grensen ,merl. øg 'lg gJ= e .. 
hurtig å fT'emkale en eller 19Jen. 
annen slag.s revolte il Spania, 
som kunne vise regimets 
mangl!ende stabilitet og eksi
st,ensen av en virkelig opposi-
sjon. 

Operasjon 

Sierra Maestra 
Man vedtok en operasjons

Linje, srom fikk navnet «Opera
sjon Sierra Maestra», oppkalt 
etter kommunistvennen Fidel 
Oastros seirriike kubanske 
kampanje mot sersjantmillio
næren Bat,ista. Den nye 
plan ble satt i veirk fra f~ansk 
område ved. ihjelp av den a1-
gilrske bevegeJse FLN. Våpen 
og sprengstoff som var an
skaffet for FLN ble sendt over 
grensen. I virkeligheten dreiet I 

Moskva hadde ikke 
hellet med seg 
i Spania 
Etter dette synes Moskva å 

ha innsett at det for tide:.. 
ikke går an å utrette noe i 
Spania, at det spanske folk 
er klart antikommunistisk og 
at det vil gå på samme måte 
med nye forsøk. Moskva vet 
at kommunismen bare kan 
triumf·ere i land som har fel
lea grense med et kommunist
land og altså kan invaderes 
og med vold tvinges til å ak
septere Marx: Nordkorea, Ti
bet, de østeuropeiske land og 
nå sis,t eventuelt LaDs. Hvis 
Irak ihadde hatt feUes grense 
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:U rettferdig skildring «Farmand» og spillet på den negative sektor 

av Stalingradarmeens kam p Vederheftig «historieskrivning» og pålitelige «kilder» 

Slik kan moral og livssyn svikte 
under umenneskelige påkjenninger 

Under okkupasjonen ble 
Rinnan kjent for sitt spill «på 
den negattive sektor». Han 
samlet engeolskvennlige nord
menn i en ol'gani1sasjon og så 
lot han den arbeide for tys
kerne uten at de visste om 
'det. 

I dag driver bladet «Far
mand» en lignende trafikk. 
Det utgir seg for å være et 
nasjonalt ·og antikommunist
isk blad og så forfølger det 
stadig de nasjonalsinnede og 
anti'komnllli"liistiske krefter 
landet. 

«Farmand» burde forstå at 
det er en umulighet å bygge 
opp en anti~wmm'Unistislk be
vegelse i Norge ut'en at lands
svik-legenden blir revidert. 

I spalten «Brev og innlegg» 
tar bladet inn den ene ond
sinnede artH~kel etter den an
nen. I nr. 38 er det således 

Det faller herr Miøen litt 
vansikelig å forlclare hvorfor 
ikke Sverige ble besatt av 
tyskerne tiltross for at det ble 
bebudet i Rausc:hnings bok av 
Hitler setl'V. Miøen skriver i 
den anleclnilng: 

«En nordmann - jeg husker 
ikke lenger hans navn
opplys.te s.t han hadde talt 
med Madame Kollontay og 
spurt hvorfor ikke Sverige 
ble angrepet. Tt! dette hadde 
hwn. svart at det i pakten 
mellom Hitler og Stalin ut
trykkelig var nevnt at Hit
ler ikke skulle angripe Sve
rige. St.a·lin ville ikke at tys
kerne skulle ha landverts 
forbindelse med Finnland. 
"Det var dumt at ikke også 
Norge var tatt med», hadde 
Madame Kollontay sagt, «fO!!' 
iså :flaU hadde det ikke blitt 
noe angrep på Norge». 

en herr O~e Mi'øen slOm anser Det ,eir altså ikke grenser 
seg selv kompetent til å for hva en kan servere av 
hjelpe «Farmand» i en avis- vås om dissl€ t~Jljg i Norge. 
feide med Harald Franklin Her bruker innsenderen herr 
Knudsen. «Farmanid» skal ha Miøen en knde som han ikke 
sikreIVet at «en av grunnene til husker navnet på. Denne ube
at Hitler kastet sine øyne på kjente .skal en ,eller annen 
Norge var at han følte 'at han gang ha. snakket. med Mada
hadde venne·r rom mottok me K!oHontay o.s.v. i sam'rne 
ham med åpne armer». Har vederhef,tige retruing. Rent 
«Farmand» skrevet noe slJikt, bortsett herfTla, så er pakten 
så kan en bli helt forterdet. mellom Rider og StaJiln ror

Denne herr Ole M~øen for- lengst funnet og er offent
søker sa i et ilnnJegg som han liggjort. Den er blant annet 
kaller «Med åpne 1jorder» å gjerngitt på side 37 i A. Rossi's 
forsvare «Farmand». tiiom kiMe bok «Den russlisk-tyskel a11i-
bru#;er ~~~. ø.Ra~,s .. ;~~ .~>;.~~W!n ~ehIolder be
«llirtlerhar ~gt det», De som stemmeIseoni Finnland, men 
har lest d'clliJæ' hok vet at det iikke et ord !hverken om Nor-

Opp·rop om overgivelse fra gene
ral- watthervon SeycU.it;!-til tfjske 
soldater etter at han gikk i de 

rødes tjeneste. Innfelt forrederen 
selv. I v~r en fanrtasi'?c<k: og det. e: ge eHer SV'.erige. 

v~sst all muhg grunn tIl a Derimot forteJJer Koht i sin 
anta at forfatteren selv har bok «Frå skanse til skanse» 

På Stabenfeldt Forlag, Sta
vanger, er kommet en norsk 
'ovf'rsettelse av Heinrioh Ger
lachs «D:'3 verratene Armee» 
ener som den heter på norsk 
«Dødsdømt arm.e». Den er 
oversatt av Ragnar Kvam, og gere og fremdeles kjempende I 
bare det at dcnn.e herreIllann kamerater med opprop om å, 
har funnet den verd overset- overgi seg. 
telse er nokk til å gjøre en- Det er en ung og underord
hver mistenksom. Rent bort- net tysk offiser(?) som har 
sett fra at en jo vet hva slags skrevet boken, noe den også 
bøker det er Isom kommer på bærer tydelig preg av. Det 
de tyske forlag a v i dag typiske ved boken er ellers 
med få hederlige unntakelser: den glimrende måte den 
de som Folk og Lands Bok- skildrer oppløsningen og det 
tjeneste omsetter og noen få moralske forfall på 'etterhvert 
andre. som håpet om undsetning! 

Etter dette skulde en vel svinner og det eneste sikre 
da tro at det ikke var noen Er døden eller det så mange 
grunn til å ofre mere trykk- m2nte var like ille: russisk 
sverte på boken, men det er fangenskap. Under en sli'h: på
slett ikke tilfelle. Det kommer kjenni::1g er det en begynner å 
naturligvis an på hvorledes lete etter syndebukker, da er 
en leser den og om en frem- det soldater og underordnede 
deles i vår ensrettede verden offiserer går løs pa oyer
er i: stand til å bruke sine kommandoen med bebreldol
egne åndsevner. ser og kritikk. Og da er det 

Boken handler om den ty- også at sdve livssynet etter
ske Stalingradarme som står hvert svikter. 
som eksponenten både på Dst er i;"kfl mange mennes
godt og ondt. Det var den ker sem klarer seg moralsk 
som i lange måneder leverte gjennom motgangen, frykten 
et heltemodig forsvar mot og ulykken. Det har vi seCt· 
storflommen fra øst, men det sa mange eksempler på, ikke 

funnet O:?P d: uttalelser han på side 142: «Russ~and vine 
le~gger H~tJer Il. m~nen .. Det ikkje at noko stormakt skulle 
g}E1der JO for. slIke skrlben- få rådevelde over Norge eller 

publikum det det Sverllge». Norge Vlar altså sik
ret nøytra1it.et fra Russland på 

samme måte som 8verige. Sa
ken var imj·dJertid at det V'ar 
Eng~anJd som trakk Norge inn 
il krigen. Og Eng}and tok ikke 
hensyn. til Russ[ana,s vilje den 
gang, og helJer ikke til Nor
ges. Når Norge ble trukket 
inn i krigen og ikke Sverige, 
Slå kom det a'v at Sverige klart 
og tydelig g'av tilkjenne at det 
ville forsvare sin nøytralitet" 
mens Norge gjorde det mot
satte. Hadde Norge forsvart 
sin nøytraHtet overfor Eng
land, så var det ikke blitt 
trukket inn i krigen. Dett~ er 
jo i dag samtlige historikere 
enige om. Jeg skal sitere en
kelte: 

«Det er fullkommen klart 
at Vestmaktene, som ledd i 
deres krigføring, viIIe be
mektige s,eg deler av den skan
dinaviske halvøy». (Maseng 
side 219 i boken «1905 og 
1940» ). 

Koht sier i «Frå skanse ti[ 
skanse»: «Til slutt (frå de
sember 1939) freista dei 
(enge,lskmennene) på alle må
tar be,int fram lokka eller tru
ga oss til å gå med dei i kri
gerD>. 

Finnlands pr,e,sident Man
nerheiim peker på at med et 
nordisk fOIrsvarsfenesskap vil
de Norge ikke Mitt dratt inn 
i krigen i 1940. Hitler avviste 
samtlige de forislag som sik
tet på 'allerede 9. Oktober 
1939 å ta opp kampen med 
England. Forslaget om den så
kalte-- «beleilringftV Btorl)l'i
tann~a», fo:nslaget om den økte 
uhåtbygging, forslaget om å 
skaHe Ulbåtibaser i Norge. 

Maseng skriver om Sverige 
(side 221): «Han (den fran
ske del.egerte) fikk det svar at 
Sverige viIde holde seg nøy
tralt og med våpen møte et
hvert fOIrsøik på å treoge inn 

var også den som levorte de bare blant Stalingradarmeens i «Hitler fØlte at han hadde venner her som mottok ham med åpile armer», skriver «Farmand». 
to forrederske hæriø~ere Pau- soldater, men også blant ne-; På dette bilde fra den tyske innmarsj i Oslo 9. april 1940 ser en kanskje noen av dem? De tyske 
lus og von Seydhtz, som I derlagets men,-1etter sam-. tropper ble eskortert av Welhavens politi som et· annet 17. maitog og tilskuerne kranset inn 
øyeblikkelig gikk i rød tjene- menhruddf't i 1945. i marsj gatene. . 

ste og overdrysset sine tidli.- Forts. side 6 I,' l L',Urdag 17. oktober 1959· FOLK OG LAND 5 
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Urettferdig sltildr,inglk ~'::e .. e 
fron.. trø •. 'J. de påtatt seg. . U I;;:" ~ 

Hva den rent miHtære vur- Det kan forøvrig ha sin in- (F'orts. fra s. 4). 
dering av Stalingradkampen terasse å nevne hva divisjons- «Den!I1e Daladier må vekk l»~ 
angår, så er naturligvis ikke sjefen for Wiking, general skrili:er Churchill, 'Og det ør 'Også 
saken så klar og opplagt som Steiner forteller i sin egen det som er henffikten med dette 
nederlagets forfatter i denne bok «Die FreiwiHigen». Stei- aftenmøte. NeSte morg:en opp
bok vil ha det til. SituasjO'nen ner var Mitt kalt, til Fiihrer- søker Churchill straks kamre1:4s 
var, som en vil vite den, at ihaUiptquar1iier for å motta rid- president, herr Herriot. Han er 
tyskerne UIlider sitt store derkorSleJt ml ekeløv. Han ble jo blitt en forbitret fiende av 
fremstøt var nådd fremtiJ innJbudt til å spise sammen Daladier og Churchill tilbY!' ham 
Don:Iinjen med venstre fløy med Hitler og allerede mens all mulig støtt,e far det tilfelle 
som hang noe etter, mens dpholdt på å ta plas.s ved at han skulde bli fI1ansk min is
høyre fløy hadde nådd Volga bordet, forteHer general Stei- terpresident i Daladiers sted. For 
og Stalingrad, som var inne- ner, begynte Hitler å snakke Herriot tilhøroc også krigspar
sluttet av de tyske tropper. om stillingen på sydfronten. tiet. Churchill kjenner: godt 
Det knep med avdelinger for å «Jeg kunde jo ikke vite», disse medlemmer av det S'osial
hoMe den lange front og tys- bras,t det ut av ham, «at ru- demokratiske parti. «Det kan
ke~ne så seg tvunget til å set- menerne skulle svikte så ka- serv,ative England», ,sa han en 
te inn rriindreverdige avdelin- tastrofalt og at det panser- glang: i 1924, «sIOm vet hva det 
ger (delvis uøvde rumenske korps som jeg hadde stillet vil, har den aller størs.te inter
tropper ) på begge sider av i beredskap nettopp her ikke esse av at det s,itter en sosial
Stalingrad. Under den russi:- vilde pålbegynne angrepet i ilS'tisk regjering ved makten i 
ske motoffensiv, som med rett tid. Jeg har gjort alt for Frankrike. For sUke regjeringer 
vanlige tyske tropper sikker- å sikre nettopp dette front- blir dyre for landet, og mennene 
lig vilde ha misslykkes, gav avsniltt og trodde at jeg iall- i disse regjer'inger har på sam
disse avdelinger etter og gjen- fall her skulle være sikker». roe måte som deres partier et 
nom åpningen i fronten på Det er naturligvis lett et-I enormt pengebehov. Oppfyller 
begge sider a'v Stalingrad terpå å kritiserei Hitlers tak- I man det, så er man sikker på 
stormet de russiske panser- tik med å etterlate pinnsvin- deres, trOlskap». 
'armeer fr,em og sluttet ringen stillinger der hvor de russiske Mens den engeil,ske statsminis
om den sjette tyske arme, ma!Slser v,eltet frem, og det ter forhandlet for annen gang i 
som til slutt bJe presset sam- var ingen hyggelig oppgave Godesberg .med den tyske fører 
men omkring Stalingrad. for de tyske soldater å for- (22. og 23. septemberJ forsøkte 

Naturligvis var det en ka~ sval'e sJi'kesrtillinger. 'Det kan Foreign Office (utenrikSideparte
tastrofe for den tyske hær- SIkkert også med rette bebrei- mentet) i Downing Street å for
ledelse, men det er slike ka- des ham at han ikke sørglet styrre :Eorhandlingene avgjøren
ta!strofer som møter enhver, for utbygging av opptager- de. Den 23. september klokken 5 
hærfører når skjebnen er imot stillinger da tyskerne defini- om ettermiddagen ble det enig 
ham. Spørsmålet var da om tivt var drevet over på de- med Quai d'Orsay om at man 
en skulle gi opp alt det som fensiven. Men en skal huske måtte anbefale Prager-regjerin
hittil var vunnet eller om en på at det var en kamp om å gen å mobilisere, og det skjedde. 
sku1de prøve på, det som had- være eller ikke være tyskerne Samme aften rettet herr Cham
de lykkes så ofte før: å bringe kjempet, og det er iallfall sik- b€!rlain. i Godesberg en anmod
undsetning til de inneslutte- 1;;ert a+c var GeTIne tr>kfikk ikk", r nil,g bide t;l tY"~:C'l'C; og t!1 
de. HitJer valgte det siste, blitti brukt, så hadde de rus- tsjekkerne om åaivholdeseg fra 
men på ny var skjebnen mot siske horder veltet' inn over alle forho~dsregler SiOm kunde 
ham. Det tok fj'Qrten dager Tyskland på et langt tidligere føre til episoder. 
lenger enn beregnet å få satt tidspunkt. Hva skulda da ha __ _ 

General Steiners bok 
kanskj e igj!en med et svakt 
inntrykk av at forfatteren bok. Den også for norske front-

. k' t f t d" ikke har fått så godt mate-

(lf'arta. fTG •• 1). 

k!emskPere Jedn e . ØW~k' 1V1- riale om den nox-:ske innsats 
sJon . otmma~ ør ~« l mg»: som om innsatsen av de vest
general Fehx Stemer, ~ar .~a . lilge folk. Her rfår en ofte høre 
det tyske Ples'se Verlag 1 Got- ·h It d t'l k . 

. D' F . il navner 'e ne l' ompam-
tingen gltt ut «.Le reJ.w - føre!l'e mens det er svært få 
ligen. Idee un~ OPofergang». norsk~ navn som forekom-

Boken er en mngaende og so- mer D tte k t l' . b 
l ',d Ttæ skildrin av inn- . e. an na ur IgvIS e-
.~ mIl r '. g. . .' klag:es sett fra et rent na-

satsen, men den heskjeftIger . It unkt f 
o . . f. sJona synJSp , , men or 

seg ogsa med bakgrunnen or verket, som helhet er det jo ' 
denne innsats og med de tan- ·kk. . t . b t 00' 
ker som hesjelet de frivilllge. l. Be kav s ørfrel.t. I eed' y b.mldg · 

O' en er y 'L m. l er-
Ikke på alle p~ter er en og her er Norge kommet mere 

hun!dre prosen~ emg med for- til sin rett, skisser og tabeller 
fatteren. E~ rna med noen be- ni. v. I denne forbindelse kan 
klage~se ~la ~ast at de end: det ha sin interesse å gjengi 
rede klImatIske forhol~ l noen linjer fra en melding 
Adenauer-T,Yskl?-n:d synes a h~ som gikk ut fra Armeober
øvet en VISS lnnfly.telse pa kommando 1 om . forhør av 
ham. Men deUe forrmger na- den kommanderende general 
tur[igvUJs ikke i og for seg det for det røde XXVII arme
imponere:nde arheid ha.n har korps, generalmaj or Arte
lagt ned... Og. det. mmnes- menko, som ble tatt til fange 
~erke han .1 bo~en relser over Dette røde armekorps stod 
wl'Sse unge ldeahsters kamp er mellom Terterow og Sdwish 
både vakkert og velfortjent. rett overfor SS-divrsJ'on «Wi-

H d '1' '. t 
;ra ~ ml ltære m~sa.g king», hvor stør,g,teparten av 

angar, sa. ~r ~et natu.rhgvls de nOI1ske frivillige på det 
de stor~ lInjer 1 operasJonen~ t!dspunkt kjempet. Den røde 
som bhr tr.uk~et. opp. Å gl general betegnet «Wiking»s 
n~en detalJ~kIMrmg ~v d: kampkraft . som helt fabelak
ml~dre avdehngers, for l~k.e.a tig. En avdeling av disse SS, 
snakke om de enk.elte fnvllh- sa han, ville uten vanskelig
ges næsten utrolIge mot og het slå i fiiller hans beste re
~ampvi!je l~r seg naturligvis gime:nter. Man åndet opp da 
Ikke gjøre l en enkelt bok. disse: SS ble avløst og fant 
Men som grupper betraktet stor forskjell mellom dem og 
gir l'o!l'fatteren ?'gså en slags den infanteridivisjon som av
generell vurdermg av de en- løste dem . 
,!kelte folkeslags .:mil1tære . Gen'et"8JSteinerssolid:e og 
egenskaper. KonldusJoilEil el" verdifulle v6'rk interesserer TIR

at de alle, hver på sin måte, turligviis alle som selv deltok 
var fø~steklaS's~s soldater, i diss~ kamper, men den vil 
somsrtod fullt pa høyde ;ned også ha sin verdi for enhver 
de tyske kamerater. Ogsa de norlsk offiser som vil studere 
norske frivi,uige får sterkt ro- norske soldate~s innsats sam
sende omtale, men en sitter men med «NATO-kamerater» 

i gang motangrepet, hvori oppholdt dem? I . Paris vinneT' krigspqrtiet inn
blant andre norske frontkjem- Det var selve den militære fiytelse fra time til time - ennå 
.pere i divisjon «Wiking» del- oppgave som på det tidspunkt før memorandumet fra Godesberg 
tok. Motangrepet nådde frem 'Var umulig og ingen hærfører er blitt kjent avvises det allerede og flykter igjen inn i masken 
til 50 km fra de innesluttede, i verden ville ha kunnet mes- som uaniageli!g.· Daladier hører som «sterk mann». Han. slår i 
men brøt så Salnmen mot dt!n tre s,1tuasjonen. . til sin skrekk art stemningen i bordet: _ «Hvis Tsjekkoslovakia 
kompakte russiske overmakt. Men det er naturligvis for parlame:ntskor'ridorene allerede blir angrepet, så står Frankrike 
Me,p. da var også mulighetene meg,et .forlan~t .at den unge, er blitt temmelig krigersk! Hans ved ,sine fOr'pliktellSer»! 
for å bryte ut redusert til uskolerte Hemndh Gerlach eneste politiske leveregel er jo En av de deputerte lar seg ikke 
praktisk talt null. skuld.e forstå dette o og enda å få flertall ved en avstemning bluffe. «Edouard», sielt' han, «hva 

i de hardeste kamper i hele . t 
kriO'shistorien. Fm> 0stfr'onten 
er jo det enEste sted nOl:'ske 
avdelinger og soldater i større 
omfang har deltatt i virkeJlig 
moderne slag. Hvor hard 
kampen var og hvor sror inn
satsen var forteller den kjens
g'jerning at det var ca. 800 
som falt av de norske frivil
lige. Det var barn etter dem 
~or:sikringssehkapet Idun 
prisgav på en slik måte da Er
statsningsdirektoratet demon
strerte sin uans,tendighet i 
årene etter krigen. Og det var 
de overlevende som, ofte truk
ket rett ut av sengene på sy
k~husene, uten armer og ben, 
ble slept avsted tiIl fangeleire 
og fengselsseIler. Mange av 
dem omkom av tuberkulose 
og andre sykdommer som de 
pådr<o seg gjennom denne bru
tale behandling. Resten ble 
boykottet og forfulgt, men 
har likevel etter hvert også 
kjempet seg opp igjen i det 
utakknemlige norske sam
fund. Det var god tæl i disse 

Når kritikken reises mot I umul1.gere var det a klli'lne i parlamentet. Da kampen i Spa- er det egentlig du mener? Mener 
Hiitler personlig, må det tas i regne med at han i det rus- nia gikk i retning ,a:v de rødes du med dette det nåværende 
hetrr:uktning' at det, var Luft- si.skefangenskap - hvor ha:n nederlag., sa utenriksminister Tsjekoslovakial eller det nye et
waffe s'om ikke maktet den gjorde det første utkast tIl Bonnet til ham «Hør her, det ter at Sudetenland er avstått?» 
forsyningsoppgaven det had- boken i den åndeJige atmo- er på tid~ at vi får en Isendemann Daladier blir mørkerød, for 

Mislykket 
kommunistaksjon 

sfære som forrederne Paulus hos Fr:anco».! og han svarte: spørsmålet har truffet sakens 
og von Seydlitz skapte - og «Utvilsomt, men det vilde koste kjerne, og den vilde han gjerne 
senere under nylbeal'beidelsen 80 stemmer ved neste avstem- undgå. Han svarer i en heftig og 
i Adenauers nye francofile ning»! lang tale, hvori han passer på å 
Tyskland var i stand til å gi Så er han da nå overmåte ner- ikke ,si noe bestemt. Til slutt 
Hitler og hans ovel4kommando vøs. Han vet at Frankrike ikke leser han opp for parlaments-

(Forts. fra s. 4). rettferd i beretningen om Sta- kan gå i krig, for hvodedes medlemmene siste side i et me-
med Sovjet, vilde. det i dag lingrad. Boken hør derfor le- skulde det la seg gjøre med den morandum fra gen.eral Gamelin, 
vært kommunistisk. Moskva ses ut fra diS'se betraktninger, katastrofale tilsItand luftflOrsvaret hvori generalstabssjefen peker på 
vet av erfaring at intet folk men da gir den og1så et uhyre er i?! Og så presser parlamentet nødvendigheten av å gripe inn 
friWlig proklamerer seg som tihteressant hiLde av den for- på for å få krigen - -. Men militært til fordel fo!l' tsjekkerne. 
kommunistisk. Aller mins,t det tapte armes kamp og av den ikke bare parlamentet - også Herrene fjerner s~g mere for
spanske folk, det fremste og rnoralSike oppløsning under generalstaben lar seg melde hos virret enn noensinne. Og de vet 
mest aktive i kampen mot presset av død og ødeleggelse, ham og gjø!l1 ham helflijijge be- ikke at på første side i Game
Kremls doktriner. som får selv grunnfestede li~s- breidelser fordi han vil la avstå lins memorandum står det hvilke 

DerfOT hadde en til !hensikt syn og en levende lOOl1,tisk tro tn tyskerne områder Rvor det uhyre vanskeligheter en militær 
med terrorthandlinger i Spa- til å dunste bort. ' befinner seg befes1mlinger,.,om inngripen til gunst for tsjekker
nia å fremkalle et ekko blant Ellers er jO' påkjenningen og tsjekkerne har bygget nøyaktig ne vilde by på. Daladier viser 
troskyldilge vesteuropeere. Det ulykkens omfang tydelig av etter mønster av Maginotlinjen. nemlig etter behov frem de 'for
var dette som Viar hensikten disse tall: 270 000 mann ble Foran Daladi.er står utsendin- ste eller de siste sider i memo
med «operasjon Sierra Ma- innesluttet. Derav hle 35 000 goc fra parlamentet, som utta- randumet _ _. 
estrit»: å Viekke oppstandelse syke og såa-ene fløyet ut. av ler sine mest alvorli~ betenke-I' Om natten beslutter et minis
i Vest-Europa og hindre det kjelen. 140000 falt eller døde Ligheber vel å gi ~iter ~r d~ terråd i Parts offentlig d~obi
som Sovjet kanskje mest av aV' utmattelse. 91 000 . ov~rga tyske kmv. HMlI er 1 dødelig for lisering av den franskemme. Den 
alt frylkter: Spanials inntreden seg til de røde og av dIsse legenhet over hva han skal svare, hemmelige mobilisering har alle-
i Atlantpaikten. r slapp 5000 fra det med livet rede lenge væI1t i gang. 

V,ic-ente Talon. og kom !hjem igjen - der-l:~":._ ul (Neste gang: Best'-e1re 
iblant natur~ v;'" pa us, von J' • 

SeydJi\f;z og - Gerlach. O. M. i London). li Lørdag 17. oktober 1959 

gutter! O. M. 
* 

Det har [ykkes ~olk og 
Lands Boktje:neste å få en av
tale med det tyske forlag, slik 
at 'Vi kan levere boken til de 
sikkert mange som gjerne ViiI 
eie de:n som et minne om 
frontinJnsartsen for Europa. 
Inn:bundet koster den kr. 32.--

Se e1leJ:.s annonsen. 
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Norges nasjonalhelt Churchill 
Thackeray om hans familie· av ~J~~~?:t{~.sl~.f~ 

Den store engelske forfatter 

Thackeray skriver i «Henry 

Esmond» om Churchills fo1"
fedre Marlboroughene bl. a.: 

(1 s. 66). Vi er ikke likesom 
tUsse Churchillene, de Judasene, 
som kysser sin kongelige herre og 
forråder ham. 

(8. 143). Sem ung mann had
de John Churchill fått femti f 

guineas i present av et eller an
net tosset kvinnfolk som var blitt 
forelsket i hans vakre ytre. 
Mangfoldig,~ år efterpå viste han 
general Cadogan disse pengene 
som han hadde hatt liggende 
urørt i en skuff hele tiden, de 
pengene som han hadde solgt sin 
skjegglØse ære fcr. 

hertugen støtt og nærte den dy-
peste mistillit til ham, han ur.n-
så seg ikke for å si - at disse 
private grunnene til hertugen 
var klingende mynt fra den 
franske kongen som hadde be-
stukket ham for å få ham til it 
avholde seg fra slag. Det var fullt 
opp av folk iblandt oss, slike som 
har rede på alt mulig og som 

ganske inngående kjennskap til 
visse arter av det smukke kjØnn. Mr. Wehb bare var altfor villig 

(S. 1951. Og'jeg husker at Mr.' 
Cor,greve, komedieforfatteren, sa 
om Lord Marlborough, at når 
han hadde så stort hell hos 
kvinnene i sin ungdom så kJom 
det av at han tok imot penger 
av dem. «Der er få menn som 
vil gjøre et sår,t offer for dem», 
sa Mr. Congreve som hadde et 

(S. 234). Lord Marlboroughs til å hØr på, som var istand til 
å angi i pund og shilling hvor 

Illed det samme. 

(Il. 8.44). Vår lwmmanderende 
general (Webbl, som jo var 

. kjent for å hakke på den store 

mye hertuger,. hadde fått, hvor 

og svike den likesom han hadde 
sveket Tollemache ved Brest ja 

angripe ham skjønt· armeene 1 'l'ke'om l1an l dd f o dt h' 
1 ,~ • , . 1a e .arra , ver 

stod oppmarsjert mot hverandre I eneste venn han hadde for å 
i 408 timer. Ghent falt i fiendens fremlYle sine 'n ' . k 
h" d P' ~"n'~ '" .,', "I ... eg. e pengegns e og 
~n , o." "~"_'1ile Q.".g ol.pLrc!..et I ær~jerrige planer. Hvis det ikke 

~~~~ I hande været for den mirakulØse 

l selren som Esmonds general 

Oslo Stigefabrikk 1,:,~e~~:.s, v>:~t g~::l~re:lå ~~:r :~: 
Inneh. ALF T. LUNDE, hans egen, måtte beleiringen av 

Mosseveien 8, Oslo 
TIf. 68 88 17, pris 87 07 79 

Skyvestiger oljet ml cadi
merte beslag. TakstiO""- av 
jern, malertrl1pper og heisba
re loftstrapper. 

A'nnelise Parow 

TANNINNSETNING 

Trondheim 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 

Lille ha vært oppgitt. Og videre 
må man huske på at vår tapre 
lille hær ble ført aven general 
som Marlborough hatet, at han 
var rasende på seierherren og at 
han bakefter forsøkte å berøve 
ham æren for seiren ved den 
mest åpenbare og skamlø3e 
urettferdighet. (Slaget ved Wy
nendaeD. 

Post scriptum: Etter dette kun
de det mUligens være av interes
se å få en redegjørelse for beløP 
tilflytt Churchill - f. eks .. fra 
Danmark ~ og deres anvendelse. 

Red. 
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i Folk og Lands Boktjeneste 

Felix Steiner: Die FreiwiIIigen - Idee und Opfergang. 

Forfatteren, som er skaperen av DiviSjon «Wiking», har 
sitt navn nær knyttet til frivillighetsbevegelsen i annen 
verdenskrig. 1 sitt verk behandler "forfatteren fØrst rent 
generelt den psykOlogiske bakgrunn for den frivillige sol
dattjeneste og gir deretter en omfattende skildring av den 
samlede innsa.ts av de hundretuscIl:er ikke-tyske frivillige. 
Han behandler kampene mot de sovjetiske masser på rus
sisk jord, kampene på Balkan, forsvaret av Berlin m.v., og 
han understreker sterkt det store kameratskap mellom alle 
de frivillige og deres riks tyske kamerater. Denne bok må 
alle som interesserer seg for den norske krigsinnsats på 
ØstfrontiE'n ha. Boken har 392 sider, derav 32 billedsider 
og 33 skisser. 

Pris innbundet i lerret kr. 32,-

Paul Rassinier: Die Liige des Odysseus. 

1 denne bok, som tidligere er omtalt i «Polk og Land» 
forteller den kjente franske professor, forfatter og mot
standsmar.n sannheten om de tyske konsentrasjonsleire, 
Han har selv sittet i Buchenwald og Dora og er opprørt over 
de løgner som presteres for å dekke overfangenes egne mord, 
misshandlinger og mattyverier. Rassinier er så langt frtt å 
være «r,.azist» som det går an å hli, men han er en sannhets
søker av typen Scharffenberg. 

Pris: innbundet i lerret kr. 29,-

Prof. Dr. Maurice Bardeehe: Niirnberg - oder die 
Falschmiinze,r. 

Det har nå lykkes oss å skaffe denne verdensberØmte' bok 
av den franske professor Bardeche om uretten i Ntirnberg 
i tysk oversettelse. Den anbefales på det beste til alle dem 
som vil vite sannheten. 

Pris: innbundet i lerret kr. 22,-

H.-U. Rudel: Trotzdem. 

1 denne J:;'ok forleller annen verdenskrigs mest resultatrike 
. i~~'~f;,;,~Y~,r,-~,8l' illustJ"ert-oghaI'--2.2& s .. 

Pris innbundet i lerret kr. 19,-. 

H. Guderian: Kann Westeuropa verteidigt werden? 

1 denne lille bok gir en av verdenskrigens mest kjente hær
fømre, generaloberst Guderian et avgjØrende svar på dette 
viktige spørsmål, som idag interesserer alle fordi hele Eu
ropas eksi3tens er avhengig av det. 

Pris heftet kr. 6,50. 

PaulIlausser: \Vaffen SS im Einsatz. 

En klar og sober skildring av generaloberst Hausser om 
utvikling og iEnsatS av Waffen SS. Boken er illustrert og 
har 272 ,ider. ' 

I'ris innbundet i lerret kr. 24,-. 

Waffen SS im Bild. 

Et praktverk i stlorfor'mat med en billedberetning om 
Waffen SS. Boken er trykt i kunsttrykk og vil være et 
kjært minne for enhver frontsoldat om den store innsats 
for Ecnopa. 284 sider. 

Pris innbundet i lerret kr. 37,-. 

Ulf Nordensson : Den sidste kavalerist. 

En dan3'!;: frcEtl~jempers Hvshistorie. 

Pris heftet kr. 15,-. 

Vi minner ellers om 

Birger Furuseths bok: Jeg var spion mot Sovjet og 
ble grepet. 

Pris: }leftet kr. 12,-

* 
Bøkene kan bestilles i Bok ,og Lands Boktjeneste, 

postboks 3214, Oslo. HVis pengene sendes sammen 
'med bestillingen (bruk postgiro 16450) sendes bøkene 
portofritt. Ellers tas betalingen i oppkrav og da kom
mer frakt og oppkravsgebyr i tillegg. 
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Britene ville 
" ..... IN a. 1}. 

17/7 1941, der en melding fra 
en tysk «V-Mann» i Praha 
glj engis, heter det: «Es liegen 
Meldingen vor, wonach sich 
der norwegische Konig.Haa
kon entschiedend einen eng
lischen Plan wiedersetzt dem 
zufolge deutsche militarische 
Objekte in Norwegen durch 
die vereinigte anglo-ameri
kanische Luftflotte bombar
diert werden sollen. Konig 
Haakon droht sogar mit sei
ner Abdankung, falls dieser 
Plan verwirklicht werden 
soll te. Die Englander erkla
ren, das KOnig Haakon ein 
zu <,humaner Konig» sei, der 
am liebsten Blut vergiessen 
iiberhaupt vermeiden moCh
te». Denne påstand får stå 
for den tyske agents egen 
regni~g. Interessant er det å 
notere seg at Kong Haakon 
påny trakk frem den store 
trussel om abdikasj on - det 
han nektet å gå med på da 
Stortinget ba ham om det! 
Imidlertid er det riktig nok 
at det var flere norske som 
så med en viss uro på bom
bingen. For eksempel var 
bombingen av »St. S'vithun» 
en hendelse som vakte opp
sikt, jevnfØr: Omang (red): 
Regj eringen og Hj emmefron
ten under krigen, No. Leg., 
8th. til UD, London». 

Morsk sinne over 
raidet i Lofoten 

Kjelstadli i note side 414: 
Av salnme grunn ble på 
norsk eksperthold raidet mot 
Lofoten 4/3 1941 (<<Operatioa 
Claymore»OJ sett på med skep
sis for så vidt som den øde
lagte sildolj e og annen olj e 
visstnok bare tjente norske 
interesser». (IfØlge Stortings
president Oscar Torps vitne
prov i o.r.sakfØrer Viks er
statningskrav mot staten tok 
den norske regjering i Lon
don britenes rapport om rai
det «til etterretning» etter
på. Dermed gOdkjente Lon
donregj eringen raidet sa -Os
car Torp. (A. L.s bemerkn.). 

Norsk Hydro måtte bom
bes fordi t selskapet assi
sterte med å d repe briter 

Se om dette den usedvan
lig nitide gransker Kjelstad
li side 415: «FO Rapport, del 
V, bilag 13 og 14. Jfr. For
svarsstabens krigstidsarkiv 
1940-45, Festningen, Oslo, 
hylle 20, mappe «SamarbeIdet 
med BOE. Generelt», avskrift 
av brev fra Ministry of Eco
nomic Warfare (MEW) av 
16/3 1945, vedrØrende mulig 
bombing av Norsk Hydro 
igjen. Det pekes i dette brev 

bestemme 

men». 
Oversettelse: Det kan der

for sies at denne eksport fra 
Norge indirekte hjelper tys
kerne til å lage sprengstof
fer for å drepe våre soldater 
(men). 

Raidene utvider kløften 
mellom nordmenn 
og briter 

De nordmenn som deltok 
var slike som hadde fulgt 
med over til England alle
rede i 1940. Disse raids ut
videt den klØft som på for
hånd fantes mellom nord
menn og briter. Den militære 
verdi av raidene var meget 
små for britene, som imidler
tid fant nordmennene defait
istiske og snakkesalige og lite 
skikket til undergrunnsar
beid. 

HØsten 1940 begynte en 
skandinavisk seksjon av SOE 
å ta form i London. Samti
dig arbeidet også britene i 
Stockholm for det hemmeli
ge britiske undergrunnsar
beid med bl.a. den assister
ende militærattasje Maleolm 
Munthe i spissen. Han ble 
siden utvist. Han nadde som 
hemmelig oppdrag å oppret
te forbindelseslinjer til nor
ske illegalister og oppmuntre 
nordmenn til «militær» mot
stand. 

S.lIotasje via Sverige 
I oktober 1940 kom Sir 

Charles Ham bro til Stock
holm med en fullt utarbei
det plan om å opprette en 
egen SOE-avdeling som skulle 
arbeide i ly av den britiske 
legasj on. Sabotasj eoppdrag 
skulle utføres i større stil i 
Norge. All sabotasje skulle 
dog på forhånd godtas av SOE 
i London. Den hemmelige 
militære motstand var i Nor
ge blitt innledet av britene, 
som hadde forberedt denne 
i Nprge fØr den tyske OK
kupasjon 9/4 1940. 

Initiativet til den norske 
hemmelige· motstand kan ik
ke tilskrives noen enkelt. He
le tiden medførte trekant-
forholdet Milorg - den nor
ske regjering (utgått fra Ar
beiderpartiet) - britene van
skeligheter og misforståelser. 
Britene drev sitt motstands-

arbeid i Norge helt selvsten
Qig og uavhengig av MILORG 
og .regjeringen Nygårdsvold. 
De ga til og med sine norske 
agenter ordre om å undgå 
Milorglederne i Norge. Det 
gikk så langt at Milorgs le
dere holdt på å innstille virk
somheten. 

fra MEW på at eksporten av ~-- ---
kvelstoffgjØdning fra Norsk I«Barnekorstog» 
Hydro til Tyskland er av det Innen hjemmefronten her-
onde. «It can therefore be I sket det uenighet om mulig
said that this export from heten av med utsikt til frem-

TROPEUNIFORMER T!L, 
TYSKE SOLUATER 

at de siste 6 «landssvikere~) «Miinchener Merkur» brag
vil bli lØslatt fra fengslet te for ikke lenge siden en 
Vridsløselille før jul eller til melding om at det britiske 
nyttår. Det er sannelig påti- parlamentsmedlem Swingler 
de at Danmark nå følger ek- hadde opplyst i Underhuset 
semplet fra andre og mere at soldatene i det tyske Bun
siviliserte land. Særlig uhyg- deswehr skulde utstyres med 
gelig er det å ten.ke på. at dis-- nye sandfargede tropeuni
se folk har sittet inne så leu- former. Leker en i Bonn for 
ge når en vet at domfelte alvor med tanken om å sette 
med samme straffetid ble lØ~- tYSke soldater inn på fransk 
latt for flere år siden, men at side i Algerie - bortsett fra 
den dertil innrettede hets- at en stor del av fremmedle
presse laget slik oppstyr i den gionære er tyskere? Eller er 
anledning at myndighetene det beskyttelse av den store 
ikke har våget å lØslate de erstatningsvenn Israel en 
resterende fØr nå. Det får'n I tenker på? 
si er noe til rettsstat! * 

«FARMAN D» 
(Forts. fra side 5). 

på svensik område, hva enten 
det ble gjort fra den ene eller 
den alliIlleD. parts side». 

Men Koiht skriver: «Inni 
meg tenkte eg at norsk mot
stand i dette tilfelle (mine
utlegging.en 8. april 1940) 
ikkje tu'l"'Vte eHer måtte føre 
OSIS til, krig med England.» 
EngelsikmallIlJen Hinsley skri
ver: «The mvasion of Norway 
was a defensive move to fo
restafl tihe danger - the real 
danger - of å Briiitish. occu
pation». 

Maseng s!kri va- (sli:de 240): 
«Propagandiaen fikk OSIS til å 
tro at tyskerne hadde fordel 
av å være h.er under ikr.igen. 
Det var England som hadde 
fordelen av det». 

Og til slutt iølgende sitat 
fl'aMaseng: «På tross av den 
rekke arV eiIlJgelske og franske 
verker som ~ die senere årene 
har gitt sann opplysning om 
de krigførende stormaK,ters 
momver, er den i 1940 si1ætpte 
legenden om 9. april ennå le
vende». 

* 
«Farmand» er et blad som 

fortriniIllsrvis leses av den krets 
som på nasjonalt grunnlag 
samaI'beidet med okkupa
sjornsmaikten fra 1940 til 1945, 
nemlig tidiilgere NS-medlem
mer og foLk fra industri, hånd
verk og tildels jordbruk. Den-

gang å foreta en vepnet reis
ning i tilfelle av alliert inva
sjon. «Kretsen» fordØmte helt 
aktiv motstand og kaller det 
«barnekorstog» . 

Av dette fremgår at «Hjem
mestyrkene» var en eventuell 
organisasjon, som ikke kom 
i sving fØr under festrusen. 

A. L. 

"\AAI\o'\lVVV""""'~"", 

Ackitekt 

ne krets, særlig NS-folkene, 
ble grusomt straffet fordi de 
vi1Je opprettholde Norges nøy
tralitet og avvise den engelsk
franske nøytraHtetskrenkelse. 
De ihar aLdeles urettferdi'g 
måtte tåle alle slags lidelser 
for sitt patrlotiskre sinnelag 
og sin rettsfølelse. Og det til
tross for at aHe forskere er 
enige om. 'at å rverne Norges 
nøytralitet var det riktige. 
Hadde Nygaardsvold ført 
Quislings politikk, så hadde vi 
ikke [hatt tysk okkupasjon med 
all dens f01'smedelse,og sist 
men ikke minst, vi' hadde 
ikke hatt 100 000 men
nesker i dette land. som hadde 
måttet tåJle myndighetenes 
rettssrvik. 

Løgnen, eNer som Maseng 
pent kaDer den - ~egenden 
om 9. april-er laget av Quis
lilngs fiender, marxister og 
visse internasjonale krefter. 

Når nå «Farmarul» skriver 
noe så tvers igjennom uriktig 
som at «en arv grunnene til at 
H~tler kastet sine øyne på 
Norge rv'ar at han følte han 
hadde V'ell!Iler som mottok 
ham med åpne armer», så er 
«Farmand» med på å holde 
iJiv i løgnen om 9. ap~il og ska
der ved det de nasjonale og 
antikommunistiske krefter i 
landet, nettopp de, kI1efter en 
slkclle ,tro bladet vi1de be
skytte. Slikt er dårlig gjer
ning. 

Det er helt Mart for aUe 
som følger med bare det aHer 
minste, at engelskmennene 
tvang Hiltler til å besette N or
ge enten han ihadde venner 
der eller ikke. Når så «Far
mane!» attpåtil lar en mann 
som Miøen fo!'!svare sitt tøv 
med fior,virrede sitater fl'a et 
avskaHet nasjonaLsosialistisk 
vrØvlehode somRauschning og 
fra den ukjente mann som 
skal ha snakket med Madame 
KoHontay, ja, da må en fak-

HUS TAD tisk iha lov ti~ å spørre om 
BÆ:R.UltSV 5 ø tJI..IififRN ikke «Farmand» spiller et 

. .. .1 slag.!S Rinnan-spill på den «ne-
~ 55 6129- OSlo gatirvie sektor». O. K. 

BEN SISTE 
BESKYTTELSESMUR 

Allan Dulles, sj efen for et
terretningstj enes ten i USA 
har sendt .. et memorandum til 
Utenriksdepartementet, hvori 
det heter: «Det er grunn til 
å overveie om ikke USA bØr 
innta en annen og vennligere 
holdning til SØr-Amerikas 
diktatorer, for disse diktato
rer er vår eneste og siste be
skyttelsesmur mot den røde 
flom, den kommunistiske 
bØlge som bruser hen over 
SØr-Amerika». I Europa rev 
en denne mur ned med et 
sørgelig resultat. 

* DET FROMME ENGLAND 
«New York Herald Tribu

ne» gjengav 2. september fØ)
gende lille erindring av Lord 
Ismay om Churchills krigs
hets : «Vi var fullstendig i 
villrede med hva Neville
Chamberlain vilde gjøre. Jeg 
kan huske hvorledes jeg nat
ten fØr vi endelig erklært.e 
krig, sank på kne og bad: «A, 
GUd, la oss gå til krig imor
gen---» 

* NOK SPIONER 
Da president Eisenhover i 

avspenningens gylne tegn 
foreslo at en årlig skulde ta 
imot 10000 byttestudenter 
fra Sovjet ble dette kritisert 
sterkt og det ble hevdet at 
Sovj et vilde benytte det til å. 
smugle spioner inn i USA,. 
Hertil erklærte imidlertid_ 
FBI-sjefen Hoover ganske 
tørt, at de rØde hadde nokk 
spioner i USA på forhånd, så 
en ,pølse i slaktetiden spilt~ 

ingen rolle. 

* FARLIG UTVIKLING 
USA's informasjonsbyr1. for 

befolkningsspØrsmål meldte 
i sin årsberetning at verdens
befolkningen siden 1900 had
de øket med 1,3 milliarder" 
mennesker. Hurtigst formerer 
de underutviklede land seg. 
Kina tiltar årlig med 12 milli
oner, India med 8 millioner. 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspriser: 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50 pr. 
halvår. Sverige og Dan
mark: kr. 29,- pr. år, kr. 
14,50 pr. haLvår. Utlandet 
forØvrig: kr. 33,- pr. år, kr. 
16,50 pr. halvår. I nøytralt 
omslag kr. 35,- pr. år, kr. 

17,50 pr. halvår. 
Løssalg 65 Øre 

Annonsepris: 
32 Øre pr. mIllimeter 

over en spalte. 
Bruk. postgironr. 16450. 

Utgiver A/L Folk og Land 

Sambandstrykkeriet 
Oslo 
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