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Slik fabrikeres «historiske sannheter» Olaf Holm: 

Da Munzenbergs propagandaverksted 
om riksdagsbrannen i Berlin 

Paris]fabrikerte «brunbøkene» 

Selebert galleri av kommunistagenter og 
jødiske skribenter avsløres i «Der Spiegel» 

Riksdagsbygningens kuppel efter brannen 

Mens det Sek. Hitlertysk- vakthold om de .. svulmende 
- Jand"i en Mtødats· forilleflof' krigafo~ieteilae1ie: - selv 
en selvstendig politiekspert 
utrede riksdagsbrannen og 
mens den etterfølgende ret
tergang - slik som vi pekte 
på i forrige nummer - fore
gikk for åpen internasjonal 
øeene og førte til frikjennelse 
av de tiltalte kominternagen
ter, arbeidet kommunismen 
og vestdemokratiet på en helt 
annen måte. Det er vår sven
øke kollega «Fria Ord» som 
slår dette fast. Den kampan
je som på denne måte ble satt 
i scene og de fantastiske re
sultater den førte til, ble en 
lysende svendeprøve for de 
internasjonale giftblandere, 
l!IOm allerede på dette tids
punkt -1933-34 innrettet seg 
på å preparere verdensopini-
0nen til et forblindet hat mot 
det nye Tyskland og der
igjennom skapte utgangsstil
ling for den annen verdens
krig. 

Når man ser hvorledes 
denne hetspropaganda med 
de mest åpenbare forfalsk
ninger som materiale kunne 
bunnfelle seg i den alminne
lige opinion tiltross for at det 
tyske rike hadde organer til 
å møte løgnene, så forbauses 
en ikke over den fremgang 
folkeforgifrerne har hatt et
ter krigen. For nå er det ikke 
bare slik at det i krigen ned
kjempede regime ikke kan 
møte . hetspropagandistene, 
men det garnityr som både i 
Vest- og i Øst-TyskIand av 
geierherrenes nåde utgjør det 
ledende skikt, kan bare eksi-I 
.tare gjennom et trofast 

etter at «Der Spiegeb gjen
nom sin artikkelserie klart og 
uomtvistelig har klarlagt at 
nasjonalsosialistene intetsom
heist hadde med riksdags
brannen å gjøre, serverer 
norske radiokronikører fort
satt den gamle historie, bare 
pyntet opp slik at «det er mu
lig den. nasjonalsosialistiske 
ledelse ikke kjente til bran
nen, men den var satt i scene 
av underordnede partiledd ved 
hjelp av den åndssløve van 
der Lubbe». Dette er mulig
ens et Eremskritt, men hvor
for ikke ta et noe lengre skritt 
fremover og si sannheten, 
nemlig at hverken over- eller 
underordnede nasjonalsosial
ister kan lastes for den brann 
van der Lubbe tente på. 

I det omÆattende materiale 
som Oberregierungsrat Fritz 

Brannmenn arbeid 

Tobias har samlet om riks
dagsbrannen i Berlin og som 
er bl!itt offentliggjort il «Der 
Spiegel.»s serie inngår også 
et fyldig og avslørende stoff 
om den febrilske virksomhet 
som straks ble utviklet av. 
kommunister og demokrater I 
i den skjønne roren!ilng som: 
preget den såkalte antifascist
iske fronten. 

SpiriJtus motor i denne 
aktivitet var Kominterns be
ryktede europeiske agitprop-. 
sjef (lederen flor den kom-' 
munilstiskte agitasjon og pro
paganda) Willi M li n z e n
ber g. Denne, som siden ti
den i Sclhweiz var en person
lig venn av Lenin, Trotzky, 
Sinovjev med flere, dispo
nerte over UJbegrenset kapi
tal og dirlJgerte i Weimar-
tiden på en suveren måte den 
kommunistiske propaganda 
gjennom en mangfoldighet av 
aviser, tidsskrift, brosjyrer' 
9.,_1.. Um-iddelba,l1; etter- -l"iks;
dagSibrannen forflyttet han 
hUrtig virksomheten ti[ Pa
ris, hvor han raskt bygget 
opp en sentral ror den ver
deIlSOllll.Sl];llde propaganda 
mot deIn nye tyske stats
ledelse, og h~r nettopp riks
dag~:mnnen ble tatt til inn
tekt for en samlet «antifas
cistisk» internasjonal aksjon. 
Selw skjulte Miinzenberg om
sorgsfullt sin tidentitet - det 
måtte jo ikke komme fram 
at den lrommunistis:ke inter
nasjonale dro i trådene - og 
som staf:ftasjefigurer overfor 
offentligh:eten gjorde man 
bruk av velkjente personer, 
blant annet fra svensk hold 
Georg Branting. Disse folk, 
som for størstedelen hadde 
et· uklanderlig rykte stod ut
adtil som garanter for sann
heten av de fOTibausende løg-

Foric. atie B. 

Riksdagsbygningen 

« Re t t 5» O p P gjø re t 5 

bakgrunn 

De.n tyske minister dr.· Brauer kommer fra et forhandlingsmøte 
p4 Elverum folkehøgskule 

«Peer, Du lyver!» , 
I 

Bakgrunnen ~ OPPrinnel-' 
sen ~ de ~ års retts
skandale i Norge finner man 
i, hva som foregikk i Elverum 
-Trysil i april 1940. Der 
skjedde ting, som det med 
rene ord blir sagt, at man fin
ner det sikrest, at de går 
i graven med dem, som kjen
ner til dem. De beretninger 
om disse begivenheter, som 
ellers har sett dagens lys, vit
ner ikke om trang til å sette 
sitt lys under en skjeppe, 
hvilket berettiger til den slut
ning, at de ikke er særlig flat
terende, for å sl det forsik
tig. Men nu og da kommer 
frem - vistD.ok til dels ufor
varende - ting som passer 
inn på de tomme plasser i mo
saikkibi:ldet. 

n. 
En kort rekapitulasjon: 

lste fase: Stortinget beslut
ter å holde fast ved lan
dets tradisjonelle nøytrali
tetspolitikk og pålegger re
gjeringen - eItter dennes 
forslag gj ennom statsminis
teren - å oppta forhand-

linger med okkupanten om 
Okkupasjonsavtale på folke
rettens grunn, i likhet med 
hva Danmark hadde gjort. 

Tvil fra presidentens side 
om at dette ville la seg 
gjennomføre, hva nu denne 
tvil kan skyldes. Det er 
ihittil itkke opplyst. Hans 
påfølgende ilreise til Stock
holm. FOTøvrig «Stortinget 
bekrefter a len e ved sin 
bes:lutning den g,enerelle 
adgang til å gi provisoriske 
a!lordninger som regjerin
gen har i den tid da stor
tinget ikke er samlet. Noen 
formell votering ble ikke 
foretatt». (St. U.K. s. 262)_ 

2den fase: TiLbud fra Vest 
om 0yeblikkeJig og tilstrekke
lig hjelp som svar på en an
modning fra norsk side. 
(Kotht). 

3dje fase: Kongelig Nei til 
Stortingets ,beslutning ut fra 
personlig oppfatning av det 
parJamentariske styresett. Det 
Slp0rsmål som forelå til 
behandling var8IV rent 

foJikerettslig art. Folkeret
ten anerkjenner ikke kon
stitusjonelJe innvendinger' 

Forts. Mde 6 
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Med norsk diplolllat 
f d d l Kirken som suspenderte de 10 GUDS BUD! 

Karl Seeland: 

1 e m V e ren s e e r Fordi den fant det nødvendig 

Minister Hans Fay forteller om antisemittisme i Paris, om 

Trygve Gran på New Zealand og om Vansittart i London 

for sine planer og fremgangsmåter 

JESUS sa: «For sannelig 
sier JEG eder: !i'ør HIMMEL 
og jord forgår, skal ikke den 
minste bokstav eller en enes
te tØddel forgå av loven fØr 
det er skjedd altsammen». 
(Matt. 5/18, jfr. Luk. 16/17 og 
21/33). 

SKE STATSKIRKE anerkjen
te BIBEL, og lØgnen er bren
nemerl{et overalt, og hvordan 
kan en forkynder være tolk 
for SANNHETENS KONGE -
når han selv er en bevisst 
lØgner og frekt og freidig ut
taler at han vet det er synd 
og vil gjøre det igjen om lei
ligheten tilbYr seg. 

HANS FA Y: På I;OJI i fem 
verdensdeler. 
Dreyers Forlag. 

Det er endel mennesker 
som har en ubetvingelig trang 
til å fortelle andre om sitt liv 
og sine opplevelser - slik de 
ser det gjennom de egne, ikke 
alltid heIt objektive briller. 
Memoarlitteraturen er natur
ligvis nyttig og nØdvendig 
fordi den danner utgangs
punkt for senere tiders histo
rieskrivning, men den er på 
den annen side et farlig rå
stoff for historien, fordi den 
jo i utpreget grad er påvirket 
av samtidens autoriserte syn, 
eller «folkemeningen» som 
det så vakkert kalles. 

OgSå Hans Fays memoarer 
må vurderes ut fra dette syn, 
der han forteller om store, 
men helst små, opplevelser 
rundt omkring i de fem ver
densdeler hvor han virket i 
diplomatisk tjeneste. Han 
krydrer fremstillingen med 
mange små morsomme anek
doter og forteller ellers lunt 
og koselig om folk han treffer 
og om sitt arbeid i norsk di
plomatisk tjeneste fra 1905 av 
og til etter verdenskrigen, da 
han tok avskjed. 

Fay forteller blant annet 
om Dreyfussaken og den virk
ning den gjorde i Paris, hvor 
han begynte sin karriere. Han 
har festet seg ved den sterke 
antisemittisme som rådet i 
Paris og forteller herom at da 
han henvendte seg til en ari
stokratisk gammel dame, som 
hadde avertert at hun tok 
imot elever i fransk, så ville 
hun fØrst ikke ta imot ham 
under påskudd av å ha' så 
mye å gjØre på forhånd. Det 
endte imidlertid med at han 
fikk begynne likevel, og da de 
ble bedre kjent røpet hun at 
hun «hadde sett på meg og 
trodd jeg hadde jØdiSk blod 
i mine årer, og jøder ville hun 
ikke ha til elever selv om hun 
ellers skulle sulte». Så det er 
altså ikke bare tyskerne som 
har slike stygge fØlelser. 

Ellers er det nok noe av 
hvert sted hvor en ikke har 
fulgt de retningslinjer for 
moderne rasevrØvl som i dag 
er god latin i Norge, og som 
ikke en katt våger å prote
stere mot. Således forteller 
Fay at under første verdens
krig, da Japan var med «på 
den rette sida» utnyttet det 
situasjonen og krevet at Au
stralia skulle åpne adgang 
for japanere til å immigrere 
til Australia. «Det var en kin
kig situasjon, for den såkalte 
«white Australia-policy» var 
like rotfestet i australsk po
litikk som spØrsmålet om toll
beskyttelse,og ingen australsk I 

!fI0.< ;"~-\;l "!f(~" 

førsteminister ville' våge "å 
rØre ved den. - Det ble aldri 
lempet på restriksjonene like
overfor japanerne og heller 
ikke overfor andre «farvete» 
folkeslag. Selv ikke inderne, 
som var britiske borgere, fikk 
adgang til Australia. Den 
australske politikk i så hen
seende kan synes hårdhendt», 
tilføyer Fay, «men konsekvent 
gjenomført som den ble, har 
den utvilsomt spart landet 
for mange vanSkeligheter som 
ikke ville ha vært til å unngå 
hvis man hadde åpnet døren 
for alleslags immigranter». Vi 
er redd for at dette ikke er 
god latin for de norske ven
ner av gule og svarte, men vi 
har også en mistanke om at 
forfatteren ikke kommer til 
å stå frem og ta til orde mot 
negerinvasjon engros i Eng
land og lignende detalj import 
i Norge. 

Av interesse ellers kan det 
være å nevne at Fay på New 
Zealand traff på spor og min
ner om vår kampfelle Trygve 
Gran. Han fikk til og med lå
ne det Skiutstyr som Gran 
hadde etterladt seg da han 
etter Sydpolsekspedisj onen 
med Scott besøkte området 
ved fjellet Mount Cook. Fay 
forteller herom: 

slett ikke beroliget, men 
han syntes at de kunne prØ
ve, for de kunne jo alltids 
snu fØr det var for sent. Det 
viste seg imidlertid at de 
ikke alene fullfØrte oppstig
ningen til hØyeste topp, men 
at det også ble gjort på re
kordtid, meget raskere enn 
noen gang tidligere». 

Da verdenskrigen pågikk 
var Fay sendemann i Mexico 
og var altså noe utenfor de 
store begivenheter. Han be
sØkte imidlertid London under 
Mlinchenkrisen i september 
1938 og noterer etpar ting 
som det kan være grunn til å 
merke seg når spØrsmålet om 
krigsskylden drøftes. Han pe
ker på at det vakte alminne
lig lettelse i London da Cham
berlain kom tilbake med 
Mlinchenerforliket og fortalte 
om «fred i vår tid». Imidler
tid var det andre mektige folk 
i England som arbeidet for 
krigen. Fay, forteller således 
at den norske minister Col
ban «sa at avtalen betød in
genting. Krigen ville komme 
innen et år. Colban hadde 
sine gode informasjoner, bl. a. 
.fra Vansittart som var hans 
gode venn og en a vgj ort mot
stander av Chamberlain». 

For kuriositetens skyld nev
ner vi også en bemerkning 
om krigen fra Fays side som 
nesten er for naiv selv til å 
være gj ort aven mann i norsk 
utenrikstj eneste: 

«Allerede under krisen i 
London hadde jeg omgåes 
med den tanke at Norge 
kunne bli berØrt a v krigen 
fra fØrste stund. Jeg visste 
at Hitler hadde vært meget 
misfornØyd da Ossietzky 
fikk fredsprisen. Jeg tenkte 
at han i sin hevngjerrighet 
kunne ha lyst til å gi N o'rge 
en smekk, om ikke på annen 
måte så ved å slippe noen 
bomber over Oslo allerede 
ved krigens begynnelse». (!) 

Allikevel «suspenderte» stats
kirkeledelsen de 10 GUDS 
BUD, og ikke nok med det. 
Baketter skrøt de av det, og 
det er betegnende for dens 
mangel på bot og anger, at en 
mann som res.kap. Alex 
Johnson får de nestfleste 
stemmer til biskop, en mann 
som i forbindelse med Berg
prekenen har skriftlig gitt fra 
seg følgende uttalelse: «Det 
samme gjaldt da vi lØY for 
Gestapo. Jeg gjorde det per
sonlig, og jeg ville gjøre det 
samme om igjen i dag, fordi 
det var det minste av to on
der, men jeg var og er sørge
lig klar over at det var et 
onde». 

Det kan kanskj e i denne 
forbindelse være på plass å 
minne om Hebreerbrevets kp. 
10, vers 28/31, hvor der i vers 
.28/29 står: 

«Har noen brutt Mose lov, 
da dør han uten barmhjertig
het på to eller tre vitners ord; 
hvor meget verre straff tror I 
da den skal aktes verd som 
har trådt GUDS SØNN under 
føtter og ringeaktet paktens 
blod, som han ble helliget ved, 
og har hånet nådens AND? 
Og denne mann får ikke bare 

beholde sitt embete i kirken, 
men blir altså aven stor del 
av sine geistlige kolleger, an
sett verdig til et biskopembe
te, tiltross fOr sin løgn, som 
han besmykker som det min
dre onde, og forsikrer om at 
han i en liknende situasjon 
vil gjøre det samme. 

I Hebreerbrevet står videre, 
hva vedkommende bør ta seg 
til hjerte, kp. 6, vers 4-6: 

Den norske Statskirke svik
tet den HERRE og MESTER 
som de forkynder, og Sålenge 
den ikke har gjort bot og ren
set «sin stall», så lenge kan 
den ikke gjøre krav på å være 
en KRISTI kirke. 

Som kirken er, så er dess
verre vårt vill-ledte folk idag. 
De blir stadig hetset opp ved 
ny propaganda, for lederne i 
hatet og forfølgelsen frykter 
for «rensningens time». De 
har jo alt å vinne her i ver
den ved å klamre seg til sine 
rov og dekke over sine for
brytelser, men bak sin tilsy
nelatende sikkerhet skjelver 
de for det kommende oppgjør. 
Kirken har den største skyld 
og forpliktelse. Men det fri
tar ikke de andre, for synd og 
urett har straffen i seg selv 
- hernede eller siden. 

Jonas Da h l har en salme, 
nr. 116 i hans salmebok, som 
lyder så: 
sterkt et det folk 
som dag og natt 
langs sine strØmmer og strender 
haver sin hug til HERREN satt, 
opplØfter hellige hender, 
kjennes skal det i ting og råd, 
fedrenes GUD er enn attåd, 
alt til velsignelse vender. 

Bedre enn klippe borgen bratt 
Gudsfrykt beskjermelse giver. 
Bedre enn sol ved dag og natt 
Frelserens kjærlighet driver. 
Måtte Guds frykt den store makt 
blive i oss - og Norges vakt 
Himmelens hærskarer bliver. 

Derimot faller det ikke mi
~jåfør) var for Øvrig meget nister Fay inn at kanskje 
Imponert over Try~ve Gran, Colbans gode venn Vansittart 
som var kommet tIl hote~let og dennes gode venn Curch
og ha?de sagt at hano VIlle I ill kunne få noe å gjøre med 
opp pa Mount Cook, pa osel- at Norge ble berØrt av kriryen! 

«Petter Graham (hotellets 

«For det er umulig at de 
som engang er blitt opplyst 
og har smakt den himmelske 
gave og fått del i DEN HEL
LIGE AND og har smakt 
G UDS gode ord og den kom
mende verdens krefter, og så 
faller fra, atter kan fornyes 
til omvendelse, da de på ny 
korsfester GUDS SØNN for 
seg og gjør HAM til spott». 

Måtte Norges folk sanse 
dette og leve deretter, så 
trengte vi nok ikke hverken 
NATO-hjelp eller Nikebatte
rier; for GUD er dog DEN 
ALLMEKTIGE, hvis makt in
gen kan rokke. 

Karl Seeland. 

ve den Øverste topp. Na er I '" 
dette ansett som en av de 

ning mot d€rt store publikum 
skal bli lukket for oss. 

Det er selvsagt unødvendig 
for m,eg å understreke, at jeg 
helt ut deler Deres s.yn på at 
det er forkasteHg fortsatt å 

vanskeligste tinnebestignin- I 

ger i verden. Særlig den 
siste del, hvor man må sitte 
overskrevs på en smal egg 
og ri seg frem til toppen. 
Bestigningen har ikke vært 
gjort så mange ganger, og 
Peter Graham var nokså be
tenkt. Han spurte Gran: 
'Ja, De har vel gjort meget 
av dette, De, Mr. Gran?' 
'Nei', sa Gran, 'jeg har ikke 
spor greie på det, men De 
som er fØrer kan vel vise 
meg?' Graham fØlte seg 

Hvorfor 
akkurat 

Farmand? 

Det er sterke ord, men de 
stå dog i den av DEN NOR-

,drive «hetz» også av Far
som har vist sli!k imøtekom- mand. 

Også i siste nr. av Folk og memet. Samtlige andr'e avi- H. Franklin Knudsen. 
Land eir der 'et harskt angrep ser og ukeb[ad begår de sam - * 
på Farmand. Denne gang på me feil som F. o. L. påpeker, Ål'saken ,eLl:" kanskje at den 
lederplass;. At vårt blad nett- men med den store forlskjell, som elsker sin sønn tukter 
opp har va[gt Farmand som at kun Farmand gir oss an- ham, og at en stiller større 
skyteskive,. er noe mystisk. ledning til å ta til gjenmele. fOl'dringer til de anstendige 
Faktum er at. Fal'mand, aHe- Dette har jeg erfaring for, da enn til de uanstendige. Dess
rede i mangel år og i stigen- j,eg oftte !har prøvet å komme uten ligger det naturligvis en 
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de utstrekning, har stillet til orde i andre blad. fare i dette at Farmand let
seg meget velvillig, hvor det Jeg heT Dem derfor, redak- tere blir trodd når det serve
gjelder å gi oss NS-folk spal- tør, å innstille. Deres kanoner I rer sin hets enn de andre pu-, ...... 
teplass' fOT 'Vårt syn. Jeg I mot andre mer <berettigede blikasjoner, som de fleste vet 
kjenner ikke noe annet organ mål, så at ikke denne ene åp- lyver. Red. ' 
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FOLK OG LAND __ _ 
UAVHENGIG U~EAVIS ~ 

~ e:E~~;. r :~arlig J 
ALEXANDER LANGE 

-------------------------
Norsl~e krigsforbrytere 

Deutsche Handelskammer H. FR~NKLIN KNUDSEN: 

in Norwegen Hva jeg mente og 
hva jeg mener 

En rekke av samfundets ties. Ja, det skal heller ikke 
fremstående menn er gitt skjules, at de metoder de sto
anledning til å uttale seg i re finans- og industriforetag

Heftye og Frogg A/S, Elektro- kringkastingen om ovenståen- ender benyttet seg av for å 
u. RadiO'agenturen, Munkedams- de. Forklare seg for folket. hindre en slik utviikling, trygt 
vn. 3 b, OslO'. Rent generelIt sett ikan de kan sammenligneis med det 

HeidicU:JIerger Gutenberg-Druc- se tilbake på et feilaktig po- bolsjevikiske system. 

statuttene for Handelskam
meret bestemmer i § 5: Ordinært 
medlemsskap må sØkes skriftlig, 
og godkjennelse skjer ved sim
pelt stemmeflertall i styret - -

Fortsatt medlemsfor1legnelse: 

Ki k t 25 litilsk syn i yngre år, alle Hva som imidlertid må for-I dette forunderlige, forløyete land, som er så opptatt kerei G. m. b. H., r eg , sammen. Det mere borgerlige bause en, er at de folk som 
av andres feil og misgjerninger at en skulle tro at Skriftens 
ord om bjelken i eget øye var myntet spesielt på det, er 
det ikke å vente at åpenbare nor s k e brudd på internasjo-
nale lover og avtaler vekker noen slags offentlig oppmerk-
somhet. Det som monotont og uavlatelig beskrives som uhyr
lige krigsforbrytelser når det gjelder andre folk, det lager 
en om til store heltegjerninger bare det et begått av nord-
menn. 

Vi omtalte i forrige nummer av Folk iOg Land den film, 
som nå med brask og bram er bebudet i avisene, om den
g<tng bolde norske «heimefrontere» bru~te R,ikshospitalets 
kvinneklinikk til spionasjehovedkvarter , og sjefspionen, med 
engelsk oppdrag, da han ble knepet på fersk gjerning, 
«kjempet seg ut» tvers gjennom pasienter og hjelpeløse. 
~Hk gjemte en seg feigt bak den beskyttelse et sykehus 
kunne gi, fordi anstendige mennesker naturligvis anser syke
hus som et fredet sted beskyttet av det rØde kors, som selv 
ville folkeslag har respekte:rt •. Det mest . uhyggelige er at den 
overlege som medvitket til dette nlisbruk av røde-kors-
merket og til å utsette sine pasienter for faren ved å bli 
trukket inn i skuddveksling og kamper, nå berømmes i sam
mf! aviser med bilde og rosende ord. Også hans etterfØlger 
får sin del av rosen fordi han har medvirket til filmatisk 
forherligelse av disse ansvarsløse handlinger. 

Det er så forstemmende som det kan få blitt, og gir et 

Oslo. 
A/IS Heidenreich 

Rohrer. engros, ø. 
Oslo. 

& Co. Ltd., innsJag blant bekjennerne, føler seg kallet til å lede an
Slottsgt. 29, tok feil fordi de trodde å dre er så blinde. At de ikke 

kunne stoppe utviklingen, og forstår at uretten og under
fortsatt nyde godt av privile- . trykke,lsen ikke blir mere 
grene. BorgeI1staten bygget på rettferdig o.m man selv over
kristendommen offisielt, men tar utøvelsen av den! 

C. Heitmann-Jacobsen, Manu
rfakturw:arenvertretllU1g, Tollbugt. 
4, Oslo. 

Aktieselskapet Hekla, Textil u. 
1lechn. Agenturen, Karl Johans 
gt. 3, Oslo. 

den ga s,eg lite utsilag, hvor Det de mente var feil, vil 
det dreiet seg om nestekjærlig- alltid bli feil uansett hvilket 
het. Kun derfor kastet de ra- ideologisk firmamerke man 
dikale kirken overbord, det setter på systeme,t. Derfor er 

Helgesen & Co., Tobak- u. var bare OI1d og ikke gjerning. også vår tids kolde krig og 
KOIliSerVenager.tur, Tollbugt. 11, De dømte den <kristne stat til dens propaganda idiotisk Det 
Dslo. 

AlS Tore Helset, Fotoagen
turen, Kr. 4des gt. 4, Oslo. 

Johan Heltung A/S, Agentur
geschaft, ø. Slotts gt. 17, Oslo. 

undergang og valgte material- er blitt en kamp om hvem 
ismen, som borgerskapet all- som har Sltønst materielt ut
tid hadde koset seg med, på bytte av det politiske system. 
hverdager. I stedet for kjær- som hersker. Alle ønsker frl
lighetens evangelium valgte het o.g fred. Frihet og fred 

Grosserer Einar Hemsen, Kfr- man hatPtls. \Det var dette, betyr i begge leire, flere kjøle-
kegt. 15, Oslo. som skulle føre titl velsignel- skap, biler og vaskemaskiner. 

Arne Henriksen, Agentur il:: se for alle. Da skulle alt bli Brød og sirkus, som i romer
Kolonialwaren u. FrUchten, Prin- delt 'av jordiske goder på rett- rikets undergang. Selv en så 
sens gt. 6, Oslo.. ferdig vis. Tenk det, hvor en- enkel ting, Som at frmet kun 

keIt og genialt var ikke en kan Wkjempes individuelt, 
slik praktisk løsning. Man f9rstod man ikke. At der i:kke 
kalte det marxismen, og nes-eksisterer noen koIlektiv fri

Bergs ASluransebyrå ten. ane dem som har noe å het,som politik,e:me mener å 
si i dette land,' opplevet en kunne, fremtryHe. Individets 
ungdom fyllt aven slikOlver- frihet er en meget sjelden fo

ALT I FOR SIK R ING bevIsning. Hvor trist må det reteelse, og hos demokratiske 
ikke ~l"e.å se ,ti}lb~e på politikere forekommer den 

uhyggelig bilde av hvorledes den. .dømmesyke og.hykle:rske A rbien s gt ... 1-44 49 94 slike Ar. Hvor flate og tanke- iikkei. De snakkerjo som of-
norske·offentllgb.etptaktiseter·(f~tte nuid liv ·oglære. tomme. Forstod man ikke den test o.m ting som de ikke har 

Og filmen «Omringet» som nå skal skandalisere Norges I enkl,el ting, at man selv den- noen. anelse om. Med friJhet 
gang var ofre for materiaJis- kommer fred, hvis frie menn 

navn rundt om, kring. i en mere sivilisert verden, er dessverre Har De kjØpt . . ' men og den kYlllske penge- s,tyrer samfunnene. Det gjør 
heller. ikke et enestående eksempel. Kvinneklinikken var Bi r g e r Fur U se t h s bok I tenkning. Artbeideren var en de ikke, og derfor er alt skval
iJ{ke det eneste sykehus som ble misbrukt til ulovlige og «JEG VAR SPION MOT handelsvare. Kunne det hjel- der Oilll fred en forhånelse 
farlige handlinger. Ved siden av sykehus har ellers· guds- SOVJET OG BLE KNEPET»? pa ved fagorganisasjonens mot tenkende mepnesker. 

husene, kirkene, hatt en egen beskyttelse i krig som i fred. 
Det er bare bøller og ramp av laveste sort som forgriper 
seg på kirkene. Men det var noen i dette land som også 
trakk kirkene inn i forbryterske og folkerettstridige hand-
Unger. Vi kjenner alle til den rolle det norske presteskap 
Sl)illet i den uhyggelige bakholdskrig som ble drevet i dette 
land etter at en høytidelig hadde kapitulert og gitt avkal1 
på all videre krigføring. Prester har direkte skrytt offentlig 
av de ulovligheter de begikk. De har deltatt i mord og drap, 
de har nektet å medvirke til alminnelig menneskekjærlighet 
ut fra politiske motiver, alt sammen under ledelse av den 
avdøde dobbelt-tungede baglerbisp Berggrav. 

Men også Guds hus trakk de inn i striden og forbrytel-
sen. Helt fra de eldste tider kjenner vi til at kirken var et 
hellig sted. På dens terskel stanset mord og drap selv i de 
hardeste tider, og den som kunne ta på alteret han var frelst 
fra fienders etterstrebeiser. I Norge åpnet norske prester. 
etter kapitulasjonen kirkene for illegal virksomhet, for spio
nasje, for organisert oppsamling av «flyktninger» som søkte 
['1t av landet for å delta i den krig som Norge høytidelig 

(Pris kr. 12.-). voksende makt å høyne pri- Maset og valset sammen, 

Hvis ikke så gjør det 
før jul. 

i tide sen på denne vare? Var det under trykket alV materielle 
iikke nettlopp denne hetrakt- ting, .stønner borgerskap og 
ningen skulle døde! Så fikk al'beidel'klassen, som nu snart 
man eksemplet Sovjet, som får like tunge velstandsbyr
stod som mønstret på den nye der å bære. Det blir mindre 
tid. Borgerskapet bekjempet og miru:lre tid til å tenke. 

FOLK OG LANDS 
BOKTJENESTE 

Oslo St- efab,-kk dette som en fare for dets egen Massemennesket legger seg 
Ig I lommebok, sewsagt ikke f'or- som gjørme over de krefter 

Inneh. All T. LUNDE, 

Tlf. 68 8817, priv. 67 07 79 

SkY"Stiger oljet ml ea.d1-
merte beslag. Taksti"'..... av 
Jern, malertrapper og hetsba
re lo1"Uirapper. 

Agenturer for Nordland, 
Troms og Finnmark 

di: det var materialistisk. Der- som kunne skaffe dem opp
for har også den borgerlige reisning og livsmål, i stedet 
propaganqa, mot et slik marx- for anskaffelsestvang og lik
istisk system, vært ,foI1feilet. hetsjag. 
Ja, i den grad, at det inntil Der var ingen som nevnte 
dags dato !har fremmet det slike' ting blant «Hva jeg me
det mems å bekjempe. Våre ner». 
nuværende makthavere har . Andløst og tanketomt fra 
ikke bevirket noe under. Det A til Z. Selv Øverland så 
er ikke på basis av deres sprogstriden som noe av det 
ungdoms idealer og lære, at vesentlige. Det er profeten. 
den almindelige velstand har Han høreT !hjemme blant 

søkes av ø:vet salgsmann. øket. Denne skyldes kun tek- dem, han slapp marxismen, 
nikkens stormmarsj. For at men evnet ingen nye tanker. 

Henvendelse til ekspedisjonen. alle skal ha det godt, må det Vi, hvis mening ble belagt 
være meget å dele på. med fengseI:sstraHer, og hvis 

hadde lovet ikke å ville delta i mere. Ja, vi frykter for at 
d t o f 'kk I t l l' t· - ·1 d t kl uhyrlige en har begått, og vi e, ogsa oregl ang a vor Igere lng I y av e ers er I Den materielle velstand er tanker derfor ikke har noen 

dog størst i USA, hvor de~~ verd, kan være glad for at vi 
kapitalistiske sy~tem har hatt har skilt lag med dem, som 
makten den hele tid. Der fant tok feil og tar feil. 

som fra gammel tid av satte et skille mellom fred og ufred. er dessverre også redd for at 
storparten av det norske folk Et folk som har drevet en slik praksis, et folk som har 

misbrukt det hellige og det barmhjertige, et folk som har 
bmkt sykehus og kirker til en lurvet bakholdskrig med mord 
og drap og tyveri, det har såvisst intet det skulle ha sagt 

etter de siste års iherdige 
opplæring i demokratisme ik
ke er)stand til å skjelne rett 

man i tide ut at kaptalismen Mange av oss har forund
var dømt, hvis man ikke ret,oiSls over at nettopp v i 
skapte økonomisk gunstige skulle bli så hårdt forfulgt. 
kår for de brede lag, og der- Hva de mente og hva de me

siviliserte nasjoner, knapt. nok et samfunn av busknegre, I fra urett, men vi håper ialI- ved skaffet kunder til den ner, ,er årsaken til dette. 
som d~~ i aU sin brutalitet og uvitenhet har bevaret noe· fall at det u tad t i l vises stadig økende produksjon. At Det tjener som det beste 
av sansen for det sømmelige og anstendige. noen forSiktighet med å lage dett: foregikk under heftige bevis for at vårt skolevesen 

Vi venter ikke at de selvgode kumpaner som har for- bøker og filmer om krigsfior-\ arb:[tdskad· mPfer og undekr. stor er forfeilet, en sak jeg senere 
mous all' ra en rea .. sJonær skal komme inn på. 

paktet den Offentlige mening i dette land skal forstå det bryteIsene. For Norges skyld. utbytterkaslte, skal ikke for- H. F. K. 
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PEKINGS SKYGGE BAK KULISSENE: 

OG SLIK KOM KRIGEN - -
DEN BRITISKE AMBASSADE BERLIN 

Forfatteren (1/1 nedensi(lende artikkel hal' tatt oss ille vpp 
at lIi hul' aienuift hvo en korrespondent ti! et spensk uke
blad skriucr om sine innttukk fm Sovjetsrtmucldet nv i dng. 
Hon er s(Erlil} indignert over den underskriFt vi har satt til 
et bilde (IV kinesiske soldaler. Underskriften er. SOll! den 
oppmerksomme leser p;l !Ju sett, et sitat fm' nrtikl~clell. 
Ellers står det jo intet illnde rskriften om al de soldater 
bildet viser er umenneskelil} brlltale (det vet vi intet om), 
men at det kinesiske sy ste m er det, 0'1 likeså el' «den 
asketiske henl}ivenhet», som altså da går på soldatene skrem
mende. Men bortsett fra denne begrepsforvirring hos Dale, 
som vel skyldes iveren etter å få lagt frem en egen mening 
Om verdensproblemene, så synes vi hans artikkel er vel verd 
d trykke: 

15. august 1939. «Og sørg for, Harrison», sa 
den britiske sendemann i Berlin til ambassade
sekretæren som avslutning på en lengere sam
tale, «at jeg helst allerede i dag får snakke med 
en fra UtenrikSdepartementet! Jeg har fØlelsen 
av at jeg ikke har sett noen på lenge». 

Ambassadesekretæren, en ung, lettvint mann 
~ forlater sendemannens arbeidsværelse som VC1-

der ut mot Wilhelmstrasse. Han bar som sin sjef 
et sort slips med kornblomstblå striper, for begge 
hadde tilbragt sin skoletid ved samme engelske 
skole, det berØmte Eton College, og englenderne 
bærer gjerne sitt gamle skoleslips som kjenne
tegn. Han visste hva han hadde å gjøre: Den 
tyske utenriksminister, herr von Ribbentropp, 
oppholdt seg denne sommer i Schloss Fuschl i 
Salzburg og således kunne sendemannen her i 
Berlin bare få snakke med den ansvarlige stats
sekretær. Sekretæren lot spØrre i UtenrikSdepar
tementet om og når det passet herr statssekretær 
von Weissacker å ta imot sendemannen. Dette 
utfØrte han pr. telefon, idet han ringte opp til I d.r. Siegf~ied i UtenrikSdepartementet og snart 
fIkk beskjed om at man ventet hans sjef samme 
aften. 

«Pekings skygge h"iler alt 
o"er Sovjet», leser jeg og hl ir 
interessert. Det er den sven
ske «Rørelsens» blad « Vtigen 
framåt» som har hatt en ar
tikkelom emnet, som F. og L. 
har funnet så verdifull at det 
har latt den trykke opp i norsk 
oversettelse. Et høyst ordinært 
bilde aven tett gruppe solda
ter har fått denne underskrif
ten: «Den umenneskelige bru
talitet i det kinesiske system 
skremmer, den asketiske hen
givenhet likeså». Jeg studerer 
bildet med den skremmende 
underskrift, vakre unge ansik
ter og slanke tørre typer, men 
hva kan en ikke slenge på av 
en underskrift når en er un
der Gullets stålharde menings
lov. 

for dens filosofis skyld, som Den britiske sendemann Sir Neville Henderson 
for dem må fortone seg så noe var en mann på 57 år og hadde tilbragt mere enn 
bortimot villfarende. De har tre årtier av dette i sitt lands utenrikstjeneste. 
jo hatt Laotse som rettleder, Han hadde begynt sin lØpebane i 1905 som tredje
de er oppvokset med Veien og sekretær hos den britiske sendemann i Petersburg Sir Neville Henderson 

Det er i grunnen ikke sær
lig mye det svenske bladet kan 
berette om Pekings skygge. I 
Moskva studerer fem tusen ki
nesiske studenter. Der holder 
de seg for seg selv og har in
gen interesse for piker og for
nøyelser. En springmarsj tid
lig om morgenen og så «pug
ging» til inn i svarte natta. 

Disse unge menn er kOlll
met fra et stort folk med en 
eldgammel og høy kultu r, en 
kultur som har frembragt sli
ke åndens stormenn som La
otse, Konfusius og Buddha. 
De er kommet til de russiske 
universiteter for å sette seg 
inn i Vestens naturvitenskap 
og teknikk, og dette gjør de 
ved et intenst arbeide fra mor
gen til kveld. Det er denne 
virksomhet Vesten betegner 
med det odiøse ord «pugg". 
Men de kinesiske studenter vet 
hva de skylder rekken av sine 
avdøde forfedre og sitt folk. 
De er ikke kommet til Vesten 
for å sette seg inn i den kristne 
religion, som for dem i den jø
diske form, må fortone seg 
som bortimot primitiv. De er 
ikke kommet til Vesten 

4 FOLK OG LAND 

Dyden. De er ikke kommet {or' og var senere kommet vidt om
å sette seg inn i våre økonom- kring: I Tokio hadde han vært, 
iske systemer. san] kapitalis- påny i Petersburg, i Rom, i Pa
men som kommunismen er ris. I Konstantinopel hadde han 
forlengst tilbakelagte stadier i i flere år innehatt. den viktige 
kinesiske samliv og samfunns- stilling som over kommissær og 
li". De er bare kommet fot li hadde fra denne tid bragt med 
ta imot hva de trenger: Vest- sin forkjærlighet for sigaretter 
ens naturvitenskap og tek- med tyrkisk tobakk. Han hadde 
nikk. vært i Kairo, så i Jugoslavia og 

offisielle anledninger, noe som 
vel var bekvemt, men neppe 
korrekt. Hans kjepphest var det 
alltid å bære en svartrØd nellik 
i knapphullet. Hvor han opp
holdt seg og hvor han enn reiste 
- var det hans kammertjeners 
sak å skaffe tilveie den svart
rØde nellik. Det hadde allerede Disse unge kinesere, de ren- i Argentina, og nå hadde han i 

ner ikke etter de russiske da- to år vært her i Berlin som et- vært fryktelige scener i forbin-
mer, heller ikke euer de rns- terfølger etter sendemannen deIse med denne nellikk, således 
siske lettferdige, de lever i den Phipps, som var overflyttet til for eksempel i februar dette år 
største seksuelle avholdenhet. Paris. Men med ham var det da en niottagelse av sendeman
De er en kompakt hån mot ikke bare sjaltet ut en sende- nen hos damer og herrer av 
Vestens psykologi, som på det mann, men det var også kom- Deutsch-Englischen Gesellschaft 
bestemteste hevder at seksuell met en helt annen menneskelig i KØln holdt på å gå overstyr 
avholdenhet er drepende for type som sendemann. fordi det i siste Øyeblikk ikke 
kropp og sjel. Og i så måte Sir Eric Phipps hadde vært fantes noen svartrØd nellikk. 
kan de "ise til vår egen Kri- den fullendte høytidelige sa- Imidlertid fikk man tilslutt fatt 
stus. Var han en avkoblende Longdiplomat. Man kunne fak- i en og så kunne Sir Neville 
skjørtejeger. nei han hevet de tisk ikke forestille seg ham an- Henderson beroliget vise seg for 
lettferdige opp lil sitt plan ved net en i flosshatt. Henderson offentligheten. Han pleiet den
å si: « Den som meget har el- gjorde seg derimot til av sin ne lille fikse ide med nellik ken 
sket, ham skal meget tilgivcs». liketilhet. Man så ham nesten som en forrett som verden fikk 
Disse kineserne kjører ikke bestandig i en lysegrå dress, og respektere hos en englender. 
bil, de er således ikke kunder under jakken bar han nesten Den som så ham måtte ta 
hos General Motors eller Stan- alltid en pullover, til og med ved ham for en engelsk landadels-
dard Oil. De cr helt avhold- mann. Han snakket livlig, uge-
ende i drikk, de er ikke av- nert, han understreket setnin-
lakere av skotsk whisky eller gene med håndbevegelser. I sin 
fransk konjaklc De forstår studietid i Bonn hadde han 
kanskje Hendels Largo, resten holdt til i korpshuset til der 
av Vestens musikk er dem 
kanskje bare ulåt. Men de tar 
seg en springmarsj om mor
genen før dagens arbeide lar 
til. Visselig er ikke denne 
springmarsj ledet aven hingst 
fra Statens Gymnastikkskole, 
den Cl' utført i overensstem
melse med Yogiens gamle 
kroppskultur. 

Denne ungdoms asketiske 
hengivenhet skremmer de un
ge russiske kommunister. Og
så Vesten hadde engang en 
hengiven asket. Han som sa at 

Forts. side r 
Sammensvergelsen mot freden. 
Franske offiserer besiktiger brit
isk strid3rogn som ledd i det 

LØRDAG 5. DES~ 1959 militære samarbeid 

Bonner Borussen og hadde fra 
dengang noen tyske bekjente. 
Nå hjalp det tysk-engelske sel
skap ham til mange nye be
kjentskaper. Stiftelsen av dette 
selskap hørte til de mange an
strengelser Tyskland gjorde seg 
for å bedre forholdet til Eng
land og englenderne, og sende
mannen Henderson var ofte til
stede ved selskapets tilstelnin
ger. Man la merke til at den 
slanke man gikk mere bØyet enn 
rimelig var for hans sportslige 
type. Ofte snakket han om hjor
tejakter som han var med på. 
ved nedre Donau, men var han 
virkelig en god jeger? Så det 

ikke heller ut til at han ikke 
hØrte så godt lenger? Og hvor
ledes var det med hans hukom
melse? Hadde ikke et ondsinnet 
medlem av denbrItiskeambas
sade åpent fortalt at man fra 
London av hadde gitt ham be
skjed om ikke lenger å gå alene 
til Viktige samtaler, men ta med 
en pålitelig ledsager? 

Fra den britiske ambassade 
til Utenriksdepartementet var 
det bare få skritt. Begge lå i 
Wilhelmstrasse, som bar sitt 
nav;n etter soldatkongen Fried
rich Wilhelm I. Det lille pale 
som englenderne hadde kjøpt 
og som engang jernbanekonge 
og spekulant Strousberg hadde 
latt bygge, den mest fremtre
dende representant fra grUnder
tiden i syttiårene, hadde num
mer 70, mens det over den sor
te dØr i UtenrikSdepartementet. 
som ministerens og statssekre
tærens besØkere benyttet, stod 
nr. 76. Mens Hendersons franske 
kolleger bestandig kom i bil, 
skjØnt det heller ikke var langt 
fra Pariser Platz hvor den fran
ske ambassade lå, så pleiet eng
lenderen å gå den korte strek
ningen tilfots. Slik slentret han 
da også denne sommeraften 
nedover gaten til Utenriksde
partementet. 

Da han hadde passert inn
gangen, ringte portneren til sin 
kollega, den langfrakkede tje
ner i 2. etasje for at han kunne 
stå ferdig, og Henderson skrit
tet forbi de to små sfinxer som 
en tidligere eier av huset, en 
russisk greve hadde latt stille 
opp der i 1805. Nå steg Hender
son opp trappen på den rØde 
lØper, mens veggbelysningen i 
form av blomsterkroner fyller 
trappeoppgangen med et varmt 
gult lys. øverst oppe hadde tje-
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'Blant tyske sadister på 
Nr. 19 og Åkebergveien 
På jakt efter grusomheter 

forsvundne bok 

oberst Lunds 

«Dødsdømt» 

sporløst 

Professor Didrik Arup Sei p 
:har i det siste holdt en serie 
foredrag i Oslo Folkeakademi 
om sine opplevelser i tyske 
fangeleire. Det var jo ikke så 
lenge Seip satt internert, idet 
han som bekjent fikk gå helt 
på frifot i Tyskland i selskap 
med sin kone. Nå, rett skal 
være rett, det var ikke mye 
hetsen Seip presterte, men på 
den annen side hadde en inn
trykk av at publikum var 
skuffet over de manglende 
grusomheter og hilste hvert 
tillØp med glad tilfredshet. 

Det er nokså pussig for oss 
som har prøvet forholdene i 
fengsler og fangeleire ett e r 

mai 1945 å. sammenli~ne våre I oppholdet godtgjort med kon
-egne erfarmger fr~ dlsse an- tanter som hadde det ilde. 
stal ter med beretnmgene fra De satt der med sin overflod 
d~ grumme for~old fØr pa- av matpakker og så på at øst
t:-lOtene overtok. For det pus- folkene gikk til grunne. For 
s~ge er ato alle de som hadde merkelig nok later det til at 
:sa mye a klandre tyskerne k 'k' t . 

o " om ommum aSJonsvesene l 
for, og som altsa var sa på det T skland ble bombet sØnder 
rene med hvorledes forholde- y . o o. 'lb 

. og sammen sa ogsa SlVl e-
ne b ø l' ,:ære l fengsle~ og folkningen led den bitterste 
konsentrasJonsleire, de gJen- Ød o 'kk kk t fikke 

fØ t k o' åt n ,sa gl pa e ra n 
nom l' e no pa mgen m .e til Odd Nansen & Co med 
reformene da de selv tok tIl kk l' 'kk h t D t . 
o •• IT k uro e 19 Sl er e. e m-
a sperre mne sme po l l~ eternasjonale RØde Kors kon-
"motstandere. En kan VISSt . . 
trygt si tvertimot. Vi viser i sentrerte seg øyensynlIg slIk 
så. måte ,tiL de mJl.n~~. bøker om denr:e oppgave at det av 
. beretriin er' sbm er kom- r~lW t skJ.æ~,~ u Fma H~lse.n da 
og g . freden brøt løs ikke engang 
met ut om forh~lder:e, f. eks. orket å beskytte de norske 
~v Martha StemsvIk og P. søstre som hadde tjenest-

arsem. . t· .. t ske 
Vi har før gitt noen smake- gJor .1 orgar:lsasJonens y. 

biter på forholdene i Saxen- aVdelll~g. DIsse søstre fIkk 
nausen, slik Odd Nansen heller mgen RØde K?rS-p~k-

k'ld d .. b k N t ker da de ble sperret mne, lk-
s l rer em l sm o. a ur- ke engang den åndelige fØde 
ligvis var alt såre ilde, men 

som ligger i en liten vennlig 
det var øyensynlig ikke de hilsen med takk for innsat
n o l' d men n som nå får 

sen i menneskelighetens tj e-

neren i svart frakk allerede åp
net glassdØren som bar preg 
av gammeldags borgerlig for
nemhet, og tok imot hatten til 
sendemannen. Så fØrte han 

neste. Men for å komme til
bake til den tyske konsentra
sjonsleir som Odd Nansen be
skriver, så må det være aldri 
så liten grunn til å spØrre 
hvorledes de tyske sadister, 

ham, slik forskriftene krevet det hvis store fornØyelse var å slå 
- inn i sendemennenes vente
værelse, og straks etter satt 
Henderson så like overfor stats-
sekretær von Weissacker. 

(Neste gang: En etter-
tenksom sendemann) 

ihjel og sulte til døde fangene 
i disse leire kunne medvirke 
så intenst og ivrig til denne 
pakkeflom ? Og hvorfor er det 
blitt så stille om denne bo
ken til Odd Nansen i de kret
ser som ellers så ofte og så 

Skisse over B-gangen j M,-rlergt. 19 

gjerne forteller om konsen
trasj onsleirene? 

Det var forresten en annen 
bok om disse forhold som det 
gikk enda verre med. Den 
simpelthen forsvant fra mar
kedet og lar seg i dag bare 
oppdrive antikvarisk i et me
get begrenset antall. Den hØ
rer til litteratur som det 
norske folk ikke bØr lese for
di dens skildringer avviker 
aldri så lite fra den autoriser
te versjon, og er forsåvidt li
ke solid avlivet som bøkene 
på Hitlers meget omskrevne 
kjetterbål. Vi sikter til oberst 
Gabriel L u n d s bok «DØds
dømt», som kom på Ernst G. 
Mortensens Forlag, men som 
sporlØst forsvant etter at ret
te vedkommende hadde lest 
hva der berettes om forhol
dene på Nr. 19 og på Aker
bergveien. 

Oberst Lund ble av den 
tyske krigsrett dØmt til døden 
for krigsspionasj e og alle har 
vel lest så mye i allehånde 
krigsbøker at de vet at den 
knepne spions lodd er døden 
uten barmhj ertighet i alle 
hære på., krigs fot i hele ver
den. Bare obersten selv fin
ner dette forbausende. Vel, 
så hender det merkelige, at 
«det menneskelig"e uhyre 
Adolf Hitler» selv griper inn 
og benåder den spionerende 
oberst til en kortere fengsels
straff, som han da avsoner i 
disse norske fengsler etter eget 
eget Ønske. Tyskerne tilbØd 
ham avsoning med vaktarrest 
på en tysk festning og under 
forholdsvis frie forhold. Sam
men med obersten ble også 
etpar andre nordmenn som 
var dømt til døden ved krigs
retten fOr spionasj e benådet. 

Vi vet ikke hva det gikk av 
Adolf Hitler, som jo etter den 
beskrivelse «historikerne» gir 
av ham burde hilst krigsret
tens dØdsdommer med stor og 
inderlig tilfredshet. For alt vi 
vet, så kanskje han ville gjø
re QUisling en glede ved å be
nåde en landsmann. SkjØnt 

(F'orts. s. 6). 

Britiske rettsbrudd 
tilsjøs i l. "erdenskrilr 

Gammel skibsfører forteller om bak

grunnen for torpederingen uten varsel 

Norsk seilskib med påmalte nØYtralitetsrnerker fra 
første verdenskrig 

En gammel s..1-.ibsfører Karl I flere mistenkelige parallelt
D a h l kommer innom løpende tildragelser i begge 

et permanent aktuellt verdenskriger. 
tema i Norge, ne:mlig den kri- Rent bortsett fra den in
tikkløshet hvormed Ola Noro- nenrikstke demoralisering og 
mann har slukt og tar for god oppløsning av retts- og ær'eIS
fisk all den Greuelpropaganda begreper det medfører et sta
og forvrengning av historiske ten, når det passer, bryter 
fakta, som i de siste to ver- sine egne grunnsetninger og 
denskriger fM fraIlSlk, belgisk, både nasjonal og internasjo
russisIk, men særlig fm britisk nal rett. 
side er utbredt mot den tys- I den første verdenskrig 
ke ledelse og det tyske folk. inngikk Norge med England 
Dette er et fOI"hold som fort- den beryktede Fis k e a v t a
setter iøynefallende den dag i l e, som tyskerne ikke fikk 
dag! På en slik løgnaktig ba- greie på før etter krigens 
sis ,ell" en fOl'brødring ikke slutt: Nccrdmennene forpliktet 

seg til å «båndlegge» all sin 
fisk på den måte at den ikke 
skulle komme tyskerne til 
gode. Fisken råt\r1et på lag
rene i Norge. Professor Wil
helm Kei lha u karakteriserer 

en ensrettet «under- denne avtale som en ukor
i skole, radio og I rekt ikkevenlig handling mot 

Også dette siste må ~[- den 'annen krigførende part 
den bedrevne, effekhve - Tysikland (i verket «Det 

på uavhengige kul- norske foliks liv og historie»). 
turpeIiSlOnligheter og v,e1ilede- Så har vi den såkalte bun-

Slike personligheter som kerdelclarasjonen SOim besto i 
eiks. den siste på skansen at den norske handelsflåte 
Johan Scharffenberg - er for hver tusen tonns kull den 

demokratis u-om- bragte hjem til Norge, måtte 
gl~~IU!etlge forutsetning! overlm England forrplikte seg 

.Ln'HLl':t: gysere -er spredt Olm til i engelsk tjeneste å frakte 
de tyske U-håter i 1. ver- mangfoldige ganger mer. 1917 
denskrig. Som i denne krig -18 ble all tiHørsel av kull 
om de tyske Wad'fen SS- til Norge stoppet og vi fikk 
fOl"band. Men forholdet var den berømte vedhugst. 
jo det at England startet sin 
sulteblokade av Tyskland den 
20.8. 1914. I desperat selv
forsvar for sine kvinner og 
barn beISluttet Tysklfu-w. sin 
U-båtlblokade den 18. februar 
1915. Lord Robert C e c i l, 
som siden fikk fredsprisen -
ble utnevnt til britisk bloka
deminist,er. 

Norske nøytraIitetskrenkende 
avtaler med England. 

Fons. side 7 

Selv om man er k1ar Olver 
at tyslk!e:rne i den annen ver
denskrig bJe narret til Norge 
av vestmaktene som ville ha 
dem her - må vi i!kike glem
me at tyskerne så på Norges 
høytidelig proklamerte nøy
tralitet med mistankens skjer
pekJe blålkk. Det forelå nemlig I 'ridligere skibsfØrer Karl A. Dahl 
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Blant tyske sadister 
(Forts. fra s. 5). 

det passer naturligvis heller 
ikke, for også Quisling var 
som bekjent «en blodig ty
rann». 

Vel, lØsningen på denne gå
ten får stå hen, men hva skal 
en så si om disse tyske feng
selssadister som vi har hørt 
så mye om, og som opptrådte 
så besynderlig? Etter de re
r~former patriotene innfØrte 
med hensyn til fengselsbe
handlingen da d e overtok 
fengselene, var det som be
kjent vanlig at fanger sam 
ikke var dømt til dØden og I 
faktisk heller ikke alltid ble 
det, ustanselig ble vekket 
midt på natten og fortalt at 
nå skulle de snart Skytes. 
Noen ganger ble de også truk
ket ut og stillet opp til en 
skinneksekusj on. Innimellom 
disse fornøyelige spøkefullhe
ter, ble de satt til å grave lik, 
til å tømme latriner eller lig
nende som en antok de ville 
sette pris på som avveksling. 
Vel var det så at små teknis
ke vanskeligheter hindret 
dem i å få det ringeste livs
tegn fra pårørende et halvt 
års tid, og at den brutale tys
ke ordning med åtillate pakke
mottagelse var avskaffet, men 
ellers gikk jo hyggelige pres
ter av typen Traaen, som 
obersten forteller om, rundt 
med åndelig belæring i pistol
hylstret. 

Da burde det j o være andre 
greier de kunne prestere· dis
se som en hel verden har stil
let oppsoni. grusOlnme sadis
ter og uhyrer av fengselsvok
tere.Pussig nok later det til 
at oberst Lund har truffet på 
de samme sinkene som Odd 
Nansen i Sachsenhausen. For 
hva forteller han ikke fra 
fengselsoppholdet: 

La oss fØrst trykke den mid
dagSliste han gjengir fra sen
høsten 1941: 

23.-11. KjØttpUdding med 
kålrot, søtsuppe 

24.-11. Fiskefilet med kål
rot, spinatsuppe 

25.-11. BlOdpudding, gryn
velling 

26.-11. Sprengt torsk med 
kålrot, fiskesuppe 

27.-11. Rugmelsgrøt m. v. 
28.-1LRognkaker, kål

suppe 
29.-11. Fiskepudding med 

kålrot, fiskesuppe 
30.-11. Brunet lapskaus, 

spinatsuppe 
1.-12. Brunete seikaker 

med kålrot, gryn
velling 

middag vanket det som regel/ 
ganske rikelig med bra pote
ter». 

le min fangetid, også efter 
overfØringen senere til 
«Bayern», og har således 

«Til de store hØytider van
ket det bestandig en del ek
straforpleining, som det kan 
bli sagt litt om til sin tid 
senere. Men også ellers var 
det ikke så rent sjelden, at 
det kunne bli delt ut ett el
ler annet ekstra til forbed
ring av kosten, iallfall til 
de tyske fanger i Akeberg
veien, såsom et stykke gjet
ost, litt sirup, en ekstrapor
sjon godt smØr, en boks bri
sling eller kippers, i frukt
tiden enkelte ganger også 
epler». 

Obersten medgir at kosten 
var både tilstrekkelig og upå
klagelig, men føyer til at han 
gikk ned 7 kilo de tre år han 
satt inne. Han medgir dog at 
da han slapp ut igjen til de 
vanlige rasj oneringsforhold 
gikk han ytterligere ned. For
øvrig var det «flere som had
de tiltatt noen kilo i vekt i 
fengslet». 

Denne dØdsdØmte norske 
obersten fikk aven eller an
nen uforklarlig grunn lov av 
de tyske sadister å vandre 
noenlunde fritt omkring i 
fengselet. Pakker og mat 
strømmet inn til ham og han 
kokte sin egen kaffe på en 
kokeplate ute i gangen: 

. «- - fra 24~ juli og siden
efter kom der flere ganger 
i uken pakker fra forskjelli'
ge med tildels meget rikt 
innhold. Sendinger ogpak.;. 

. ker bleimidlertid i tiden fØr 
krigsretten nøye gjennem
sett ved den tyske vakt. An
deriedes derimot senerehen 
for mitt vedkommende». 

Men obersten har naturlig
vis også grov miShandling å 
besvære seg over: 

«Og to brev fra min hus
tru av 4. august og 12. au
gust ble fØrst utlevert 30. 
august, - et utslag av den 
tyske hensynsløshet, hjerte
løshet og hårdhet, som vi 
senere har lært å kjenne til 
bunns». 

Det bØr kanskje tilføyes at 
denne fjorten dages forsin
kelse av brev til den arrester
te spion kanskj e hadde en na
turlig forklaring siden han 
akkurat i dagene fra 22. aug. 
og utover stod for krigsretten. 
Imidlertid var det igj en lys
punkter, som han riktignok 
tilskriver den norske fange
vokter, men som vi nok også 
synes de tyskere som hadde 
ham i forvaring må få litt 

skaffet meg uendelig megen 
behagelighet og lettelse i 
fangelivet - ». 

OgSå de to andre dØdSdØm
te spioner hadde det etter for
holdene bra: 

«utover kvelden dagen 
efter holdt Solem og Staff 
veritabelt champagnegilde 
under besØk av kvinnelige 
pårørende, som også var en 
titt bortom min «flottere» 
celle». 
«At den norske betjening 
måtte fØle seg usikker un
der slike forhold, er ganske 
rimelig. Det var jo helt 
umulig for dem å være helt 
inne i de friheter som var 
tilstått oss dømte av tys
kerne. Enda verre scener ut
spilte seg dels nede i A
gangen, dels ellers også un
der det tyske. regime. Der 
kunne nemlig forekomme 
ikke bare slikt som den ka
bareten jeg fØr han nevnt, 
men veritabelt fylleslags
mål, bl. a. et par ganger 
med Bratland og 2 ganger 
med de 6 internerte polske 
sjømenn, som hadde fått en 
kurv med Øl inn gjennom et 
vindu i fØrste etasje. Svir på 
en eller annen celle hørte 
vi også om, således 23. sep
tember, 26. september, 6. ok
tober, 14. oktober, 15. des.
ember og 21. desember. Re.,. 
ne festliglleter fikk jeg og
så.l1!1ire om hos. en og an
nen, såsom hos W r i g h t, 
H. Ramm og Cappe
len jr., for ikke å tale om 
Hanne vi g». 

Det er ikke så rart at ober
sten med kledelig stolthet 
forteller at MØllergata 19 ute 
blant folk i den tid ble kalt 
«Møllerga ta Society» og «Ho
tell Europa». 

Da oberstens hustru dØde 
under hans opphold i fengs
let fikk han «av kommissar 
Fehmer 14 dagers fullstendig 
frihet for å kunne ordne alt 
som forestod». (!) 

Senere ble oberst Lund så 
overført til Akebergveien. I 
den anledning sier han om 
Nr. 19: 

«stort sett er jeg - fra
sett den uhyrlighet, at man 
i det hele tatt har satt meg 
fast (!) - av de tyske myn
digheter blitt pyntelig, an
stendig og forståelsesfulIt 
behandlet» . 

2.-12. Spekesild, kålrot, 
kål suppe 

I ære for: 

Men så hender det igj en 
noe uforklarlig. OgSå på Ake
bergveien treffer obersten på 
lignende typer a v ty~ke sa
dister som de han forlot på 
Nr. 19.: 

3.-13. Stekt sild, kålrot, 
kålsuppe 

4.-12. Klipplukkfisk, gryn
velling 

5.-12. Rognkaker, gryn
- velling 

6. 12. Havregrøt m.v. 
7. 12. Kjøttlaupskaus, 

spinatsuppe. 
Obersten føyer til at «til l 

«En dag - det var 6. aug. 
- sier han til meg: 'Nå 
har jeg funnet på noe lurt 
for obersten'. Fra betjent
rommet hentet han inn en 
kurvstol med ryggestø og 
stoppet sete. Den fikk jeg 
til fri disposisjon såvel for 
mine mosjonsturer som in-
ne i cellen min. Den kom 
til å fØlge meg gjennom he-
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«Og på min bryllupsdag i 
oktober lykke des det meg å 
få 2 timer utgang av 
sekretær Weinholt (i dr. 
Schiedermairs fravær) for å 
gå til min hustrus grav. 

Da så julen nærmet seg, 
skrev jeg sØknad om å få 
fri hele juleuken, idet jeg 
henviste til kommissar Feh-

«Reffs»oppgjørefs bakgrunn 
(7erea. /ni •. tJ. 

hos stater, som har tiltrått 
den. 

Dert førte da også natur
lig nok tiJ skulffelse over 
hele den senere «nasjonale» 
linje, og mottrekk overens
stemmende med stortingets 
vHje. Begeistring over det 
samme i 1945 fra samme 
hold ut fra den tro, at 
end e l i g hadde konge
makten hevdet sin lovbe,. 
stemte plass, som den tred
je startlsmakt i konstitu
sjonen av 1814. Bravader 
og bauta: Konge, storting 
og regjering 9. april ii El
verum reiste striden for 
fridom og fedreland». Vås! 
(Jfr. avsløringsta~len). 

4de fase: Det kongelige Nei 
viser seg i 1945 å være et 
borgerlig nei. Skuffelse over 
dette over hele den. «nasjo
nale» linje. HvoI1for det? 
Hvis avslaget 11Itdde noen be
rettigelse 'Og politisk verdi, 
måtte det være like godt om 
det kom fra utenriksministe
ren, «rette vedkommende». 

En viss likhet med tilfellet 
løven og skinnfelden må an
tas å være focldaringen. 

5te fase og lenge etter: 
«Me feikik ikkje lov trI å 

vera neutrale». 

m. 
Med denne siste opplysning 

går «parlamentarismen» ut 
arv bildet selvihos dem, som 
måtte tro, at det er et i en 
fo}ke:rettslig" konflikt" saklig 
og reilevant argument. Bau
taen bør derIor Iiike godt gå 
samme vei 'Og anbringes i 
Glomdalsmuseet blant rarite-

mers tilbud i august om en 
rekre.asjonsferie: Men den
ne sØknad leverte Weinh<n t 
tilbake til meg, idet han sa, 
at uten rettens samtykke 
kunne der ikke gis mere enn 
3 dagers fri. Men, tilføyet 
han, det gikk jo an å be om 
fri 2 ganger 3 dager med 
litt mellomrom. Ja, så gjor
de jeg dette i en ny søknad. 
Men jeg fikk nok bare inn
vilget for 3 juledager, munt
lig av dr. Schiedermair, da 
han kom på en kort in
speksjonsvisitt noen dage 
fØr jul, Julen fikk jeg altså 
feire i fullstendig frihet, 
sammen med mine nærmes
te, likesom jeg også fikk 
anledning til å hilse på en
kelte andre, bl. a. biskop 
Berggrav og fru Gudrun 
Winther. - Tidligere hadde 
Hannevig hatt 2 dage fri i 
anledning av sin datters 
konfirmasjon. Og BjØrn
Hansen fikk 3 dage fri ved 
sin datters bryllup og jule
kvelden». 

Etter en slik julepermisj on 
- den i 1942 - var det godt 
å komme tilbake i de rolige 
og vante fengselsforhold 
igjen: 

«Selv ble jeg ved returen 
overrasket med å finne en 
hummer som julegave fra 

tene der. Så kUIllle vi kan
skje le litt sammen over li
vets komikk. Det turde være 
SIU1ldt. 

IV 

Den grunn til å velge kri
gen, som ,etter dette står 
igjen al ene, er altså - løftet 
om øyeblikkeHg og tilstrek
kelig hjølp, som man ha d
d e bedt om. Et slikt tilbud 
er selvfølg,elig i seg selv in
gen grunn til å gå til en krig 
aIlerminst for en stat, so~ 
hevder nøyt.raHtet som sitt 
mål i ahninn.eligihet og endog 
hadde kunngjort det overfor 
den iherskende stormaktskon -
flikt. Det vil vel iheller ingen 
påstå i dag. 

Tilbudet er altså fremkom
met ,etter anmodning fra 
norsk side. «Hj,elperen» kun
ne for skams skyld ikke godt 
gjøre det, etter det som nylig 
ihadde passert. 

Man hadde forberedt seg 
på å mottia ham «med åpne 
armer» (er det ikke slik my
ten om forholdet mellom oss 
qui1sHnger og tyskierne ly
der?) SiQm mv<aderende venn. 
men han var gansike enkelt 
uteblitt, åpenbart veltiHreds 
med åha ifrennkalt samme si
tuasjonher som i' Danmark, 
nemlig spredning av fiendens 
stridskrefter. 

MElln nu var han altså så å 
si dradd inn etter frakke
skj øtene . og da skulle der alt
så ikke mer t]\lenn et løfte 
,om. hjelp for å i flå Norge' til å 
gå med i krigen mot egen fi
ende. Følg1eilig kom da· ogSå 
~øftetom øyeblilkkelig og til
strekkelig hj<elp ( mindre kun
ne ikke godt gjøre det) og 

Hjørdis BurelI på cellebor
det mitt foruten blomster 
og andre hilsner. 1. juledag 
ble der traktert med en ju
lekake til hver fange. Til 
middag vanket noe så flott 
som hermetisk Oslo-skinke 
(av gammel beholdning ved 
BotSfengslet) med surkål 
samt grønn ertesuppe». 

* 
Disse oberstens erfaringer 

med hensyn til tyskernes be
handling av fanger - selv 
måtte han vel som benådet 
dødsdømt fange hØre til en 
av de alvorligere kategorier 
- er naturligvis like interes
sante som de formodentlig er 
ubehagelige for alle dem som 
har fremstillet forholdene 
anderledes enn den sannhets
kjærlige oberst. Det som for
undrer oss mest er ellers at 
obersten virkelig har trodd at 
det var lov å si sannheten på 
denne måte, selvom han pyn
tet på det hele med en noe 
mindre begavet gjengivelse 
av de tåpeligste rykter. Nå vet 
han at slikt ikke går an, der 
han gråter over den bortkom
ne bok, og et noe plettet na
sjonalt rykte. FOr også av en
foldigheten forlanges det i 
våre dage en konsekvent «na
sjonal holdning» til sannhe
ten og begivenhetene. 
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Pek ing 5 5 k Y g-g e 
(Forts. fra s. 4). /1ndian Gum. Eller for å si det 

Han ikke engang hadde en enklere: I dag må oljen til 
sten å legge sitt hode mot, østens lamper leveres på øst
Han som sa at hva gagner det ens betingelser ikke ved dik
et menneske å vinne all ver- tat fra Moskva, Londen eller 
den (d. v. s. all verdens gull) New York. 
men tar skade på sin sjel. Vi Vestens økonomiske sysle
tok Hans navn, men vi fo1'- mer, kapitalismen som kom
nekter Hans ånd og lære, der- munismen, betyr en uavlate
for virker det skremmende lig krig. handelskrig. I daglig 
når en «hedning» gjør som tale kalles denne ødeleggende 
Han lærte, men uten å kalle kamp for fri konkurranse el
seg en krislen. ler fredelig sameksistens. Når 

Hva cl' det som egentlig har systemene så holder på å bry
skjedd siden Krllstsjov jages le sammen av indre l110tsetnin
til kapitalismens hellige land, ger, må det seIles igang en 
U. S. A .. og Eisenhower til verdenskrig for at Gullet [ort
kommunismens Mekka, :\losk- saU skal kunne beholde sin 
va? Jo, Den gule fare er blitt allmakt over melolIleskenes 
en dødelig fare for Vest, både sinn. l krig, i handelskrig som 
for den kapitalistiske og den i verdenskrig, er det enten 
kommunistiske del. Før var kvitt eller svart. kvile er ens 
det japanerne som represen
terte Den gule fare, nå er det 
kineserne og kanskje inderne. 

Det som er hendt er at øst
ens tre store kulturfolk, kine
serne, inderne og japanerne 
nekter å bøye kne for Vestens 
gud, Gullet. og fornekter Gul
lets jordiske treenighet: Bet
leheln Stee!. Standard Oil og 

medkjempere, uansett, svarte 
er alle motstandere. og de skal 
avlives. Før var det kommu
nismen, jernteppet og russer
ne, nå l'l' det bambusteppe og 
kinesernes brutalitet. Kineser
nes brutalitet mot hvem? 

For første gang står Vesten 
for fullt alvor overfor risen 
som brødkorn og som kultur
grunnlag. Hisen er en natur
gitt hindring for at ameri

han kom da også med et util- kansk hvele kan omsettes i 
strekkelig antall tropper av østen. Og hva så, skal hvete
slett kvalitet (jfr. general brenningen ta til igjen for å 
Cbr~.:), [Dm Elr.e oYE:blikk'e- vedlikeholde spekulasjonen på 
lig trakk seg ut igjen, så snart hvetebørsen ? Har østen mine
det hele var vel i gang. , rai er eller olje. Ja hvem vet, 

Men man må jo anerkjen- ett vet vi, der er overflod av 
ne det utviste mesterskap i å arbeidskraft og arbeidsvilje. 
få andre nasjoneT til å gå Vi vet o"så at østen ikke be
s~ne .eri~g .. o~ .. :tterpå attp~.høver ~~ll for ~in ?ppbygning, 
tllf~ takk. for~ren;-~ trmtN' ikk~;J04llsk-baby.lon"
pelvIs v~d doctorpromos)0- ske pengesystem. ' 
neI' honoTls causa. O" nå aJ'elder det om å ,,)'ø-

b b b. 

v. 
Norge og Danmark stod i 

1940 og ved krigens s1utt i 
1945 i samme stilling. Dan
mark hadde valgt en okkupa
sjonsavtale, da man der ikke 
led av parlamentariske an
fekt,elser. DamnaJ:ik stod kan
skjeen smule hedre, da dette 
land ble befridd først som 
det heter (til gubben Ny
gaardsvolds, store forargelse. 
Han fornektet seg ikke). 
Men det norske eventyr had
de kostet over 10 000 men
nelskeliv, bombing fra hjelpe
ren i vest, tap av mesteparten 
av ihandelsHåten og en . tys
ikerkonto på over 13 n;lilliar
der kroner. M.h.t. de 13 mil
liarder kan det kanskj.el være 
til noen trøst, at mestepar
ten må være havnet i lomme
ne til den sto,re :flokken av 
«gode nordmenn.», som ut
gjorde tyngden i Deutsche 
Handelskammer i Norwegeill, 
vel mer og mindre via tys
kerarbeidffi'Ile. Men sdvføl
geHger det bittert for demi 
som drog av m'oo pengene, at 
kontoen ikke ble større, men 
det forihindret NS, som i føl
ge bankdirektør Rygh satte 
bokkehen cwerfor de tyske 
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re østen til Salansk verk, det 
er oppgaven for Vesten i dag. 

Da Vesten kastet to atom
bomber over et asiatisk folk, 
da ble Vestens kultur dømt lil 
døden. Hva har så utøveren
U. S. A. opplevet siden den 
dag; nederlilg og tilbakeslag. 
På nippen til å bli jaget til 
havs. oppholdende den latter
lighet som kalles Formosa. 

Det er mangt som har end
ret seg siden Hl3:1, vi er blitt 
eldre og er blitt konfrontert 
med uavviselige realiteter. En 
gang var « Untergang des 
Abendlandes» en overspent 
boktittel, i dag er det en bitter 
realitet. 

La Moskvas, Londons og 
New Yorks svartpropaganda 
mot østen gå deg forbi. 

Alfred Dale. 

krav. Det er jo galt, alt det 
vi har gjort! 

VI. 
Der trengtes sannelig på 

mange ,hold en tåkelegging og 
en mørklegging av litt av 
hvert. På det polit.iske om
råde grep man til det såkalte 
rettsoppgjør, som ble satt i 
scene ved «Elv~umsfullmak
ten». Denn~ !hadde fristet en 
roriholldsvis heskjeden tilvær
else i London bl. a. til legali
sering av forhold, som det å 
være alene i London. hadde 
ført med seg. Nu kom den for 

Britiske rettsbrudd tilsjøs 
(Forts. fra side 5). 

I begge kriger overlot det 
nøytrale Norg,es regjeringer 
ta RederfoI'bundet å skjalte 
handelsfJåten inn for engelsk 
beMv. I første ve~denskrig 
-forteller Karl A. D a h l -
at tonnasjen skulle overlates 
England :for en frakt som i 
følge tonnasjeprisen såvidt 
dekket krigsforsikringen. Ved 
t~hakeleveringen var båtene 
i den grad ødelagt eHer dår
lig vedlikeiholdt at det ble 
srvære reparasjon:somkostnin
ger, og dert ikke krigførende 
Norge hadde mistet ca. 45 % 
av flåten, mens det krigfør
ende Englands tap var ca. 
42 'f,. 

ne opel'erle på denne tid nes- Dette gikk en tid, men en 
ten alltid i ivervannsstilling, dag jeg gikk langs bryggene 
flyvemaskiner var ikke da an- . i Rouen passerte jeg et laste
vendt som nu, og var ikke slkib hvor to mann var be
noe farlig våpen for ubåtene. skjeJtiget med å male svensk 
Disse hadde kun å dukke og flagg på skibssiden, samt 
passe på destroyere o. I. pa- navnet «Svend av Sverige». 
truljeskib. Disse fo~ik talte engelsk-

Når U 29 praiet et koffar- nvi~ket jeg syntes var noe på
diskib ble deltte først beord- rallende - især da på denne 
ret til å stoppe og sette båt l;ld antagelig aUe nøytrale 
rå sjøen for å ro 'Ombord med skib allc:rede var reglemen
skibspapiren'e. Skulle skibet tert malt. Jeg spurte disse to 
senkes, brukte ubåtføreren å på engelsk om sikibet var en
si: «I am sorry captain, but gelsk - svaret var både kort 
I have to sink your sihip» .- og overlegent: «Supposed to 
hvoretter mannskapet fikk be». Jeg gikk så videre til 
god tid til å gå i båtene. Det akterenden av skibet, og der 
hendte sågar flere ganger ved fant jeg med uthevede bok
sterk fralandsvind at ubåten staver - men overmalt - et 
slepte livbåt'en et stykke nær- engelsk navn som jeg nu ikke 

Skipsfører Karl A. Da h l mere Iland for å spare mann- husker med hjemsted "Vest 
forteller: skapet f'Or en hård rotørn. Hartlepool - likesom ski

Jeg skal først forklare ubåt
krigens begynnelse fra tysk 
side, og hvordan denne etter
hånden v'Ød engi8lske foran
sta1tninger ble tvunget inn i 
den brutale torpedering uten 
varsel - og holdecr meg da 
kun til 'Opplysninger jeg har 
direkte fra første hånd. 

Til London kom omtrent 
alle krigsforliste folk fm nær
mest,8\ omgivelser til sjøfor
klaring, h. a. skihsføl'ere av 
alle nasjoner. De hadde som 
regel noen spesieHe stamka
feer hvor de møttes - der 
samlet seg dessuten av den 
grunn også alle skihshandle
re, water clel'lks (s.elgere). 
Alt som foregikk av interesse 
for sjøfolk ble på diss'e steder 
forta'lt og kommentert, så-

er 8Jtr--yi~4wnne ho1d.e.-oss 
meget godt uncæ:rrettet om 
forhold og begivenheter, som 
ikke alltid kom frem i avi-
sene. 

Straks etter krigsutbrud
det i 1914 trafikerte en tysk 
ubåt - U 29 - den hritiske 
kanaol. Denne båt ble meget 
fordelaktig omtalt for sm 
gentleman~opptreden. Ubåte-

Der opererte også selvfølgelig bet ved nærmere ettersyn vi
tyske ubåter andre steder på ste seg å ha kanon på hyt
lignende måter - men jeg ten på akterdekket. 
holder meg til derm€ som jeg Engdslkmennene hadde alt
har den beste, direkte under- så da begynt å misbruke 
retningen om. nøytrale farve,r og navn. 

Som en forstår, ble der den Kommet ombord til meg selv 
første tid senket nokså roe- - og ved konferanse med an
get tonnasje, og engelskmen- dre førere - kom vi til det 
nene la derfor sine hoder i resultat at dette falskneri, 
bløt for å komme denne senk- som senere ble praktiser i 
ningen til livs. Det fø~ste tH- stor utstrekning, vilde foran
tak var sto'l'€ pla'kat,er opp- ledige at alle skib vilde bli 
slått bl.a. på aUe toHboder - behandlet likt. Jeg kan for
i disse ble det utloV'et en be- sikre om at ingen var begeist, 
lønning på 500 pund til alle ret for disse krenkelser, som 
fartøyer som kunne gi under- vi forutså ville gå ut over 
:t4etning om tcilstedelVærelse av oss nøytale for ettertiden, da 
ubåt - 200 pund (såvidt jeg malingeIll på skibssiden ikke 
husker) for slik underretning lenger kunne være oss til 
s'Om kunde føre til at denne noen beskyttelse. Den uinn
ubåt ble senket av marine- skrenkete undervannskrig med 
fartøyer - samt 1000 pund torpedering uten varsel, ble 
tIT· det, koffa.roisk~b SO'IIl selv også senere et faktum for aHa 
kunde senke en ubåt. Det si- skib som fart·e på England. 
ste altså helt ulovlig «Civil Tyskland trakk opp en linje 
war». Ikkle lenge etter ble U rundt Storbritannia, som ble 
29 senket av et engelsk skib, erklært for krigssone - og 
som etter sigende nylig var meddeilte at alle skib innenfor 
hjemkjøpt til England. denne vBle bli torpedert uten 

Etter sjøforklaringen gikk varsel. At England tross de,tte 
denne senkning for seg slik oppbragte og tvang nøytrale 
at U-båt1en lå på damperens skib inn i denne krigssone, 
s.h.baug. Kapt.einen bakket bl. a. til KirkwaH for visitn

~~ iikkenelt av, men lot sitt skib sjon, og ,senere rekvirerte og 
ha litt sig for'OV'er - hvilket bevebnet en stor del av vår 

alvor til heder og verdighet. antagelig fra u~båten ble fOiT- handelsHåte - som de bruk-
«Ja, en løgn k.alll endevendes, klart med at han ønsket at te der hvor krigsfaren var 
stases opp med brask og bram, mannskapet med skibspapire- størst - kj.elIlIler vi vel aUe 
kledes i en nygjort ham, ne skulle ha kortere rotørn: - og at det nøytrale Norge 
saa dens magre skrot ei mens disse holdt på å sette som følge herav tapte mere 

kjendes,».! utski!bsbåten, var skibene tonnasje pro rata enn det 
derfor kommet hVierandre' krigførende England. 

VII. nokså nær - 'hvoretter før,e-
Det ble ved en leilighet ut- ren slo full fart .forover og 

talt i stortinget av ,en mann, rente rett på og over U
som åpenbart fu-engte t~l å båten, som sank på øyeblik
styrkle sin egen tro, iihvertfall ket. Denne fører fikk sine 
andres" at der hersket ikke 1000 pund og en helts berøm
tvil om rettsoppgjør'ets lov- meIsle i de engelske aviser for 
lignet. sin dåd. 

Der he:rsker i dag blandt I de ettecrfølgende tider be-
rettsindige mennlelsker ikke gynte engelskmennene å be
tvil om «rett1s»oppgjørets ;epne sine skib, mens de nøy
ulolVligihet. Men der er en del trale lands skib ble malt med 
som ikke er rettsindige nok sitt lands flagg på skibs
til å ta konsekvensene av det. sidem., samt skiheliJg og na-
De som hoMer seg for øren,e sjonens Darvn i 50 cm boksta
e.l' der intet å stirlle opp mot. ver for å skille nøytrale skib 
Dem om det. 'De må vel selv fra beV'ebnede engelske. Dette 
vite, hva de d:deligen har ropt ble foretatt etter tysk opp
hurra for de siste femten år fordring. Engelske skib ble 
- og fo:r:ts,etter med. Nu ja, som følge av beV'c:hningen be
det siste er kanskje noe handlet som krigsslrib og selv
sterkt sagt. I følgelig torpedert uten varsel. 
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Rik~F~a2,~,~ran~~n~!e~~ 7fA;.:~ • . ~ ... _:-:JUtr~ 
:ivZtor.!~~ ~~;~lanta~~ .,J ~~ , M ':\If:t::. x ~ 
ke .. .ntprop-spesl·alis"'-- l' han - ilgIetn bEMS, mgen . ....,~ 'uta= ti1g. Tysk nydemokratisk uhell. av det fredel' S . t l propagandalaboratoriet i Pa- ang pa vitner: «alt Ibyg- 1ge oVJe samve - var også her en av forgrunns-
ris. get på deduksjon, intuisjon Nydemokratene i Tyskland det og nordmenn av alle av- figurene helsedirektØr Evang .. 

og :P'<lfkez;bløfb. har hatt et lite teknisk uhell skygninger samlet inn rygg- I GjØvik trumfet som bekjent. 
Men _ som sagt _ rundt som volder Dagbladets Bonn- sekker m. v. til hjelp for de bystyrets flertall gjennom at; 

omkring i verden satte artm. korrespondent stor kvide. Som overfalne. Senere ble rygg- drikkevannet skulle fluorise
kelforfatteire og poliltiske :re- kjent er det «fra autorativt sekkmottagerne som kjent res, men endel forstandige og' 
daktører seg ned og avslør- hold:. slått fast at det er de- «nazister» og nektet å hjelpe modige borgere av byen inn
te «de nasjonalsosialisti~ke mokratismen som har forpak- vestdemokratiene med å åpne bragte saken for domstolene. 
mordbrennere», etter at de tet all kultur, mens det var Europa for de rØde. Ellers be- Herredsretten ga heldigvis 
hadde drukket av dette gilft- barbariet som hersket under klager russerne seg ogSå over klagerne medhold, men de' 
og ihetsbrygg. På samme vis Hitler. Så fortelles det imid- en uhyrlig «provokasjon» fra bekymrede helsevoktere i 
som en lydig under og ikke lertid i det bekymrede Dag- Tannersosialistenes side, idet kommunen ga seg ikke og an
minst etter krigen engasjerte bladet at teatret «Freie Volks- disse har planlagt å feire det ket til lagmannsrett. Nå har· 
seg i tysklhetsen i mere eller btihne» i Vest-fBerlin ikke var sosialdemokratiske partis 60- lagmannsrettens kjæremåls
mindre god tro på. de av sam- heldig med utdelingen av årsdag «slik at det faller sam· utvalg forkastet anken og: 
me !heksemestre fabrikerte Gerhard Hauptmann-prisen i men med 20-årsdagen for ut- stadfestet herredsrettens dom. 
«bevis» på «tyske ikrigsfor- år. Blant de 229 innleverte bruddet av den finske vinter- Så spØrs det da om kommu-· 
bryte~». Skuespill valgte juryen å gi krigen». Dette skal være en nens vedkommende anker til' 

Den jødiske forfatter Ar
tlhur K o e stI e r ihar, etter 
at han forIDt kommunismen . ' 
1 et pal' ibøker ihensynsløst av~ 
sløret W;i/]Ji Miinzenbergs spill 
i Paris. som han betegnet 
som. «et verdensomspennende 
antifascis~k korstog, som hle 
til en enestående prestasjon i 
propagandaens lbistorie». 

Koestler skriver blant an
net: 

«Miinzen:berg skapte intern!1-
sjonaJle utvlallg, kongresser og be
vegelser akkurat som en tryl
lekunstner som rister kaniner 
frem alV hatten sin: hjelpe
komiteen flor lfascismenlS ofre, 
såkalte «utvalg for overvåk
ing og demokratisk kon
troll», internasjonale ungdoms
kongresser etc. Hver eneste 
en av disse ma:sikerte pairtior
gan:sasjoner kuninie stolt vise 
til et skilt utad med en liste 
høyt aiktede personer - der
iblaJIlt engelske hertuginner, 
ameriikanske lederskribenter og 
fraJruslke vi 1Jenskapsmenn, av 
hvilke de fleste aldri hadde 
hørt We om Miinzenberg og 
Som anså KomJintern for å være 
et :Ilantasifoster av Goebbels i 
den hensikt å skremme». 

Det like lysende som for- prisen til et som var skrevet fiendtlig demonstrasjon mot høyesterett. Det er vel kan
bausende lbJell med «'brun- aven forfatter som kalte seg Sovjet, heter det. Vi er redd skje trolig, for de r kan en: 
bøkene» stimulerte Miinzen- Hans Westrup. Og så gikk det det kan bli mange slike visselig finne støtte for noe av· 
berg og hans gjeng til nye ikke bedre enn at det viste fiendtlige demonstrasjoner hvert av farUge og underlige 
prestasj<>nel' i den frekke seg at denne Westrup ingen rundt omkring i Europa hvis gjerninger. Inntil videre har 
bløff~ tegn. Man besluttet å annen var enn Hitlertidens alle dage da den rØde kom- rettene forbudt tilsetting av 
lage l .stand en. «motprosess<~ SA.dikter Hans Baumann! muniststat overfalt noen skal fluor inntil det foreligger av
om ~sb~MUlen, for .1 Det sier seg selv at den hØY- være fredet som alminnelige gjøreise ved rettSkraftig dom: 
d~nne ~rettergang a tidelige prisutdeling etter det- jubileums- og minnedager. i saken. 
«ømme» Hitler og hans te lille uhell ble avlyst i hui * * 
~este menn som de skyl- og hast. For det er jo åndsfri- DØdsfall. dige l moxrlJbraJUll€n (Denne Skorzeny som taler for 

. . •. . het i Adenauers nye Tysk- Sjefen for Arbeiderpartiets amerikanerne. 
pa~ pa ~ z:t;tergang ble land og ogSå i Dagbladet er protestanter og påskeopprØ
blodig al'VOr l ~u:nberg, hvor det hØyt under taket rere Olav Mei s d a l s h a-
demokrat-holsjevtilkene hadde *' galger til disposisjlOn). Miin- gen er dØd. OgSå ellers had-
zeDiberg & Co. skapte et «un- Grufulle provokasjoner. de han sine meningers mot, 
dersØkelsesutvalg ror opp- OgSå den finske filmsensur idet han i statsråd sammen 
klaring alV' riksdagsbrannen» er godt dressert. Den har nå med Lars Moen var alene om 
gjennom via sine forbindelser forbudt en film som skulle å stemme for benådning av 

Mesterverket utførl;e Miin- i de forskjellige land å få vært vist i fj ernsynet om den professor K. S. Skanche. For 
zenJberg og ihans krets av navneoppgaver: lOVer interna- finske vinterkrig, da Finnland dette skal han huskes ogSå 
kommunistiske intellektuelle sjonalt !kjente jurister, som som kjent ble brutalt overfalt av oss. På samme måte som 
_ størsteparten var jøder _ så lil smigrende skrivelser ble ~~ vi med motsatt fortegn hus
noen mållIeder etter riksdag~_ spurt om de vi1le stille seg til ker på dem som trumfet gjen-
brannen ved utgivelsen av de disposisjon dor forsvar av Den. kjente tysk-kommunis- nom denne eksekusjon som 
fornemt utstyrte så kalte Hitlerbarbariets uskyldige of. tiske forfatter Theodor Plie- for alltid vil bli stående som 
.bnmbøker logn, som il ad- re og for opprettholdelsen av viers' tidligere sekretær Haæ- en skamplett på Norges navn. 
sIkilllig hundre tJusen eksem- retten.» Et stort antall er- ry Schulze-WilIde kan således * 
plarer ble d:istrilbuert på alle klærte seg viWg til dette, og fortelle at den jødiske Lagmannsretten mot 
verdens -'>VlI<7. Titlen. pa. den blant dem valgte en. ut 8 fra kommunisifunksjonær Albert ~y- _'" Nd. fluorisering. 
første var «Brunibok om riks- forskjellige land til «den in- o r en - som na er «pro-
dagsbr8llIl!elD og Hitlerterro- ternasjonale juristlrommisjo- fessor i nyere historie» i øst- De av våre lesere som har 
l'Ie1l, forord aJV Lord Marley« nen». Berlin - trådte frem med til- studert det foredrag vi har 
og på. den annen «Bnmbok TI Denne fikk straks en.orm slØret hode og avga vitneprov gjengitt av den amerikanske 
_ Dimitroff contra Goring, publisitet over hele verden, som «en fra Tyskland kom- professor dr. Olivers om det 
avsløringen av de virkelilge og daglig ble det sendt ut roende SA..1fører~. Sløret over kommunistiske undergrav
mordibrennerne». meldinger om nyfundne do- ~odet ble .motlvert. ~ed at ningsarbeid i USA, vil ha lagt 

Disse hølker, som den. dag kumentler, sensasjonelle vitne- han ell~ vane være ~ livsfare merke til at professoren ogSå 
i dag i den. demokratiske ver- utsagn og; «uigjendri'V'elige be- ved hJemkoms~ ~il Tysk- pekte på de uhyggelige ting 
den utgjør katekismen for alle vis» på nazistenes skyld. Pro- land, men den VIrkehge g;unn som foregikk innen helsesek
veloppdragne antinaziister, ble pagandamøter med kjempe- va.r at hans «utpreg~e iJkke- toren. Spesielt nevnte han så
straks den kiJlde fra hvilken demonstrasjoner ble arran. a::lSke ~tseende« VIlle ha ledes fluoriseringen av drik
veroenspressen siterte, kom- gert forslkjellig~ ~er. Bak e~ svindelen altfor åpen· kevannet. Også her i Norge 
menterte og skrev sine le. alt sammen lJå Munzen:berg- . har vi hatt fØling med dette 
derartik1er om riiksdagsbran- sentralen. Og 14. september . Alt dette hindr~ imidlertid siste i lumske fremstØt av de 
nen. Her fantes vitneutsagn 1933 åpnedes i det engelske ikke «domstolen» ~ etter fem farlige krefter, og naturligvis 
dokumenter og avsløringer'-: juristselskaps festsal (Law I dagbetenknings fo~nge~ å avgi ~~ 
alt samnien fantasier og for- Socit%y), Carey Street i Lon- en • hvon det het 
faJskninger produsert i det don, ikOiIIlitIllilsjonens offentlige at «tungtvelende grunner» ta· 
Miinzenibergske heksekjøkken rettergang, !hvor deltagerne 1er for: !lt ~ed~d: l?ersoner i 
i Paris. Forordet, som ble / fikk en åpningstale av sir det nasJon~?slahstISike parti 
.forfattet av Miinzen:berg og Stæfford Cripps, senere Mosk- dtente l~yr p~ riksdagen. Og. den 
!han ih' l . ød Ot vaambassadør og medlem av emotKratliSkJe preSSle, ikke 
K a St z Jeun~ ___ Jd en kto Attlee-""""';ermg· en minst i vårt egelt land, var med 

- Uler en spans e ~ ~J' • ten' . '11' o 

borgerkrig k}ent som Andre . «Rettergangen:. ble en lett ra no e som Vl 1ge hand· 
Simone _ gjorde et solid gJennomskuelig forestilling angere !For .de:: falsknere som 
inntrykk ettersom det var un- med vitner bestilt av den all'erede da l sm hets- og hat-
dertegnet av det britiske over- kommunistiske sentralen, som depropag~da prep'are~te ver
!husmedlem Lord M l D tygget drøv på det som stod nSDplnlOnen for krigen mot 
eneste befatning ~eYhad~~ ~ brunbøkene og ikke ihadde Tysikland. At ~dvil}heten er 
med rororoetl 'Var imidlertid noe nytt å komme med. Miin- ~tor. over ~ n!a skJedd~ av
å kvittere ror et pent beløp' z~berg fikset imidlertid det slørmger, gir tausheten r den 

Al'Itihur Koestler, som sel~ hele opp med «hemmelige ~o'l'Ske 'presse ~odt bevis på. 
var med på å lage disse «brun- vitner». Sverige. skriver Svenska 
bøker» er f~bauset rI... Dagbladet l opprørte ordelag 

, V~, over uvor mot t DS' l f . 
lett det giJkk å «over:be'V'ise det Husk bladpengeRe! L.

a « ersk PlegHi~ l» 01"80-tKer a «renva e . t er« et-

ter at nå engang «alle nazi:s· 
mens historieskrivere, krigs
fOTibryterprosessen i Niirnberg 
og aRei autoriteter ( !) over
ihodet hittil !har vært enige 
om at det var nazistene selv 
som tente på riksdagsbran
nen» ! Avisen maner sine tro 
lesere til trygt å holde fast 
ved den teorien». 

I en avsluttende artikkel i 
næste nummer skal vi beret
te e:rmu litt om denne høyin
teressante sak, SIOm så slåen
de avslører: hvorledes «ver
densopinionen» dirigeres av 
smarte demag<>gJer og tasken
spillere. 

Mussolinis befrier, den be
rømte krigshelt otto Skorze
ny har til stort raseri for· 
Dagbladets Bonn-korrespon
dent, fredshelten Jon-Hjal
mar Smith vært hovedtaler' 
ved en tilstelning som ameri
kanske offiserer holdt i Ma
drid til ære for amerikanere' 
som falt under annen ver
denskrig. Skorzeny var cen 
medarbeider av sikkerhets
politisjefen Ernst Kalten
brunner som ble dømt til dØ-· 
den og hengt i 1946:., fortel
ler Dagblad-korrespondenten 
rystet. Han vet også å fortel
le at dra tid til annen blir 
det hevdet at Skorzeny orga
niserer fascistiske grupper 1: 
forskjellige land, men det fo
religger ikke noen avgjØrende· 
beviser for det». (!) Det verste 
av det hele er at de ameri
kanske offiserer var blitt ad
vart på forhånd av bekymre
de nydemokrater, men ikke 
tok noe hensyn til det. 

FOLK 00 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. 
14,5{} pr. haWår. 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. miillimeter 
over en spalte. 

Bruk: postgirom. 16450. 
utgiver AlL Folk og Land 
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