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ARMINIUS: ANDER'; MElTEIG: 

Hva norsk presse IKKE be- VA 

Eichmann-sake n 

BANQUE MED NORGES 
Er Norges valutareserver 

sikn'!t mot verdiforringelser? 

BA N K? 

retter om 
Otto Eichmann forteller om sin bror Adolf - Drev zionistene 

selv handel med de ungarske jøder? 

Det er pussig sti1l~ om
kring den såkalte Eiichmann· 
sak, så stille at en ma spØrre 
seg selv om de bolde for
kjempere for partidemokra
tiet rundt omkring i de tone· 
angivende aviser virkelig for 
en gangs skyld har fått dår-
lig smak i munen og skam
mer seg aldri så lite over 
denne demonstrasjon av de
mokratisk rettshåndhevelse. 

sørge for at det ikke blir 
snakket om den underlige 
rolle verdenzionismen efter 
alt å d~)mme har spilt n[tr 
det. gjelder de ungarske jø

! der. Vi ckal komme nærme:te 
inn på dette senere. 

Det siste som foreligger er 
at skuespillet med rettss<tken 
mct Adolf Eilchmann skal 
finne sted en gang utpå vår
en. Forhandlingene skal fDr 
sikkerhets skyld fØres på he· Ill. I på en kraftig måte under-
braisk, slik at ingen kan fØI- ElgentEg hadde jeg ikke streker mine tvil, for med-
ge med, men det skal ,:av tenkt å sende Norges Bank I ~elelsene er langt fra bero
he,nsyn til anklaged<J~) fo1'e- flere meldesedler om oven_ll1gende. 
tas en oversettelse tIl tysk. stående emn~', Il!en tiden Kampen om den engelske 
Den har man jo da anled- står JO ikke stille. og der er' pund sterling - ja, om den 
ningen til å fikse .slik det I kommet nye mo~enter til i amerikanske dollaren - (for 

Den lille tyske politimann I passer. Det skal bh adgang de siste dage, som i grunnen den saks skyld) - har lenge 
Adolf Eichmann, som efter 18 I vært igang. Der begynte i det 

Forts. side l') 
tig nok tysker _ på et nabo- års tjeneste som SS-ojjiser drev. stille så sna.rt det mest på-

~~.~~'lands, -~fI'H'Mle.,oMen,,'tla'det' ~'~"~ntt):: trengejnde varebehov var stil-

For selv det meget baktalte 
nasjonalsosidistiske Tysk
land vek tilbake for denslags 
brudd på folkerett og ansten
dighet som Israel har gjort 
seg skyldig i. Det er sant 
nok at Hitler-Tyskland en 
gang også kidnappet en 
eftersØkt person - m~n rik-

ble gjort anskrik i hele den let etter det umåtelige sluk, 
vestlige presse, i motsetning tignok med forskjellig hen- som var resultatet av de 
til nå, ble mannen tilbake- sikt. Når det gjelder Israel sa umålelige Ødeleggelser etter 
levert med mange undskyld- er hensikten åpenbart den å den 2nen verdenskrig. Den 
ninger. støtte opp om den vaklende begynte, da det viste seg at 

Vel. Noe skrives det na- lØgnbygning med de 6 milli- det sønderknuste og lemles-
turligvis om Eichmann-sa- oner gasede jØder og dermed tedEj Tyskland var overlegent 
ken. Den er jo et ledd i et beholde utpresningstaket på i å kunne levere gode og 
planlagt spill, hvor det fore,- Adenauers Tyskland. Når pris-rimelige produkter, og 
g-ående trekk var hurlumhei- gjelder Moskva, så er det et kam:qen har etterhånden til-
en med de hakekors som alle viktig ledd i kampanjen mot spisset seg som de tyske gull-
idag aner hvem som malte. Vest-Tyskland og dermed og va,luta-reserver har steget 
Det er et herlig dObbeltsPillj mot NATO. til de nu har nådd eventyr-
mellom Moskvas røde herrer Alle vet at det ingen kunst lige hØyder. Kampen er blitt 
og verdenszionismen - rik- er å gjøre en fange, som be- en kamp mot den tyske riks-

handle&> slik som Eichmann mark. 
tilsynelatepde blir det uten Att~r og atter har kravet 
kontroll i et underjordisk: lydt fra de engelske aviser at 
fengsel i hendene På hate- Tyskland må re-valuere sin 
fulle fiender, til et viljeløst currency - det vil si at Tysk-
vrak som sier det han får be- land må skrive opp sin riks-
skjed om å si i «retts»salen. mark. På den måte vil jo 
Det har verden sett nok av Tyskland få redusert sin ev-
eksempler på, blandt annet i nEl til å konkurrere på ver· 
Moskvaprosessene. Derfor må densmarkedet ved å gjøre sin 
også denne «retter»gang valuta kostbare re - det vil 
foregå i Israel hvor en har 8i legge hindringer i veien 
herredØmme over fangen og for sin eksport og stimulere 
kan sørge for at det sies det sin import. 
som sies skal. Da kan Israel Dette er igrunnen en gjen-
og de rØde herrer gjøre sa- tagelse av det samme krav 
ken til det den er ment å væ- som i sin tid ble stillet 
re: et angrep på Adenauers Hitler om å legge Tyskland i 
Tyskland. Da kan en få fan- gullets tvangstrøye - sagt pa. 
gen til å angi de embetsmenn en annen måte: å innføre 
i dagens Vest-Tyskland som gullstandarden. 
en ønske,r fjernet. Da kan en Hittil i alle fall har den 
sørge for at han ikke sier tyske «Bundes-'Staab ~ot-

lederen av terroristorganisasjon- noe om eventuelle misdedere i mørke~ lurer terroristene. Sn art "henretten> de, som Af ten- stått ethvert krav om opp
en Irgun Zvei Leumi, i dag med- blandt de tidligere nazister posten uttrykker det, en je!lakt ig Eichmann, snart avliver de en skrivning og har regulert 

Israel som idag har toppstillinger i «de tron er Bormann. Bare de nå ikke tar Ajtenpostens redak- pengeoverfloden ved å bevilge 

MENALUM BEGIN, 

lem av parlamentet 
(Knesset). Øst-Tyskland. Og da kan en tør neste gang, fordi de tror ha n er Awolj Hitler. Forts. side , 
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Frimodige betraktninger: t Fra Skarnes til Tynset foY' d 
i': ~ le! I:.tt .. j,~r r> 

Forbundet og avisen Er en revisjon av etterkrigsoppgjøret mulig? Jim Johannessen 
Som ventelig kunne være har vi mottatt endel innlegg er dØd, - i sin beste alder 

om diskusjonsartiklen f.!V Si egfried under oven nevnte titel. kan man si. Det er mange - I disse tider a ta sykkelen sendt kvittering fra Forbun
Endel har gitt forslaget sin ubetingede tilslutning, blant an- altfor mange av NS-folkene fatt og dra på vegne av For- det og Folk og Land. 
net en a'!'?sett høyesterettsadvokat utenfor våre rekker, som i som dØr tidlig. Og Jim Jo- bundet og Folk og Land for Gjestfrihet, godt humØr og 
et brev til redaksjonen betegner artiklen som utmerl:et, ja, hannessen hadde enda me- å minne noen av kjerne- livsoverskudd og adskillig 
«jeg kan næsten si epokegjørende». Noen tidligere NS-fOlk get å gi til lengtendG og hå- troppene i He d.m a rl{ fylke jakt på elg og storvildt var 
har Ønsket at artiklen måtte bli sendt ut som særtrykk jar pende mennesker. om den kamp som fØres hver et fellf:(strekk ved dem alle. 
vieLere distribuering W folk som ikke nåes gjennom «Folk og Han var en sjelden musi- dag for sannhet og rett og Alle hadde de velfyldte. bok
Land». Men det også dem som åpent tar avstand fra d3 kalsk begavelse og hadde et for samling av de livsbevar- hyller av det virkelig beste. 
tanker Siegjried har fremkastet. Vi gir nedenfor plass jor ,varmt hjerte. Det er ikke få ende krefter- skulle for den Nesten alle hadde således 
noøn av disse innlegg: I som Jim i årenes lØp har gitt som iklce kjenner gehalten lest forklaringene på Afrika 

. t t et minn,,, for livet med sin av den tidligere Nasjonal av Laurens van der Post: 
«Siegfried»s revisjonsfor- kollektivt ansvar må ~\ ~.er I violin. 2elv l'":,adde han en Samlings folk i disse sagn- I'lamingofjæren og Reisen til 

slag i å'oIk og Land» nr. 210m søke iJ komme o l . lV~. brennende optimisme, og en omsuste trakter synes å væ- Kalahari. 
invite,rer til diskusjon, og vil Skal vi oppnå det ma Vl .sta frodig or; srnittende fantasi. re litt aven olympisk opp- Rendalens stortingsmann 
sikkert fremkalle mange inn- fast ved at ingen er ansvar- F'Ømte gang jeg traff ham gave" Men overalt hvor jeg I i 19'±O og ordfØrer i over 
legg. Den ølmnomiske erstat- lig for annet enn ens egne, var like efter at tyskerne kom og åpnet opp med å si I tredver hadde netop nu 
ning som forslåes for den personlige handJ..inger, og så- kom til hF1.det. Han var da til dIsse uknekkellge og glade brutt opp nytt land! Han 
rettsk::>muflerte plyndring i ledes hverken for medlems- .. t tt d o dl d adelsmennesker, som. uav- spurte: EvagJ'Ør Senterpar-- lyng opp avv me a re· (e e _ ~ 

retts- og landssvikoppgjØret skap ellIer politisk innstil uerstattelige kult:.lrverdier brutt hØrer til bygdenes mest ti et for å få småbØndene inn 
vil vel ingen innvende noe Hng, ut over den innvirk· som divisjonsmusikkene ansette folk: - «Jeg har en i sine r~kker? Uten samling 
imot, selv om den nærmest ning dette kan påvises cl. ha rundt om i landet hadde hilsen til Dem fra fylkestil- av store eg små brukere pa 
er av symbolSk art. Den vil i hatt i retning av straffbare efterlatt seg i form av hånd- litsmann O . .J. Lie og fal'l landsbygden kan det ikke 
tilfelle gi grunnlag for en handlinger. skrevne noter. mannen Ande.rs Hafskjold -- gjøres holdt og front mol; 
modus vivendi som innled- Det er ennvidere av be- Så ble vi da enige om at ja da lyste - uten undtagel- opplØsningens og dØdens 
ning til borgfred i den krise- tydning at vi legger et nØk- han skulle få en plattform å se alle ansikter op. Jeg f;Hte agenter. Det var de på det. 
tid vestens ledende stats- ternt og realistisk syn på stå på i arbeidet. Han ble le- meg som et pilbud fra Dsjen- rene med alle sammen som 
menn har fØrt oss inn i. det passerte til grunn for der for Hirdmusik,ken. Og gis Kan, dengang denne var jeg fikk anledning denne 

Annerledes stiller det seg vår innstilling, og ikke av han var utrettelig i sitt ar- blitt noenlunde snild og fre- gang å beSØke i området 
med forslaget til de fhv. NS villedet lojalitetsfølelse går beide. Han klarte å redde ik- deIig. Skarnes - Kongsvinger _ 
om å erkjenne seg skyldig i inn for noen ideoligis.k ens- ke bare notene, men fØrte Tiden (20/7 - 2/8) tillot Vinger - Roverud - Kirke. 
hØyforrederi ove;rfor e/n re- rettethet. De feilgrep som også videre divisjonsmusik- ikke å besØke alle. Men de nær - Arneberg -- Flisa __ 
gjering som selv hadde satt med sikkerhet vites å være keps tradisjon ved å danne jeg traff hje,mme fyldte en Våler - HeradSbygd - Elve
seg ut av funksjon ved rØm- begått aven selv eller fra musikk-korps rundt om i vårt med ny tro på et Norge som rum - Hernes - Asta 
ning, etter å ha umuliggjort ledende politisk hold under vidstrakte land. Og det er ik- innenfor et relativt lite om- Rena - Y. Rendal - ø
landets forsvar mot invasjo- okkupasjonen bØr man være ke få musikere idag som har råde huser en til denne dag Rendal -- Tynset. 
nen. Med hvilken begrun- overlegen nok til å erkjert- lært de fØrste vanskelige i den grad udrepelig bonde- - - De har ikke gle,mt 
neIse skulle en slik erkjen- ne. Gjør vi det, kan vi med trinn i musikkens verden, adel. Tilsammen ga de meg hvem de var. De har ikke 
neIse være juridisk forsvar- desto større vekt rette våre under Jim Johanne:ssens et pent beløp til det fortsatte trukket strikkelue over gull-
Hg overfor medlemmeir som anklager mot de represen· taktstokk, arbeid. For dette er de til~ hjelmen, slik som det er 
var uten enhver innflytelse tanter for hat og massepsy- Så kom «frigjØringen». Men norsk politisk sedvane. 

i:edl~:st~~::;s~~: jOf~rl~~~~ ~~;e:~~å~arre~!:~~~:ero~ g~! bj~~~~~~s;!~'~j~li~:;~ r"1 ~,'·_~t7,~ . ,HY, ""_, ,Å'r~b--.,,~." 
med partiprogrammet legalt, oppgjørstiden. met vanskelighetene inn 
og eksilregjeringens anord- Men hovedansvaret for over ham, som over alle oss 
ninger i motsatt retning massepsykosen og det hyste- andre. Men han vedble med 
konstitusjonelt ugyldige. § 98 riske oppgjør påhviler de å glede andre med sin violin 
kan således neppe komme til kretser som sto bak herts- i tvangsarbeidsleir _ i Nor
anvendelse overfor de meni- propagandaen fra London, ge, og ,på restauranter - i 
ge partimedlemmer utEjn en og som senere har besatt utlandet _ og tilsist også her 
utvidet elastisk fortolkning ledende stillinger i landet. hjemme. 
il. la. § 86, selv om den unekte- Det er disse kretser som må Og nu er han dØd. Hans 
lig ville være å foretrekke for gj,øre innrømmelser - og av violin er stum. Og vi har ba
denne. Og partilep.elsens an- effektiv art - før det kan re minnene tilbake. 
svar overfor den rømte re- bli borgfred i Norge. 

t f t o d' krI' Orvar Sæther. gjering må se;es i lys av ok- FØrs og rems ma IS -

kupantens innvirkning, ok- mineringen' bringes til de-==~~= 
kupasjonsforholdets midler- finitivt opphØr, og den Forbundets representant
tidige natur og eksilregj er- norsk.e presse frigj Øre seg 
ngens manglende respekt fra lØgn- og fortielsesparo- møte utsatt 

for konstitusjonen og gjeld- len. Da det har vist seg at det 
ende lover. J. V. forelØbig fastsatte tidspunkt 

En viktig innvending imot for Forbundets representant-

USA er ute i hardt vær: tusen-

Gerhardsens trygghet 

Statsminister Gerhardsen 
sa i en tale for McMillan for
leden, at vi kjenner oss tryg
ge sammen med Elngland. 

Jo da, en var trygg på at 
England i 19401 ville bringe 
Norge opp i krigen. Og i dag 
e,r en i selskap med England 
og kostebinderiet, trygg på å 
komm~ med i fØrste rekke i 
en eventuell krig. 

Er det den Slags trygghet 
ridderne a v det brukne ge
vær Ønsker og tilstreber for 
folket? 

Eller er det trygghet for, 
benet mister stadig st'Jttepllnkter at regjering 
i kampen mot det Sovjet som har et sted å 
det i sin tid gav verden i hen- det tar til å 

med tilbehØr 
rØmme til, når 
brenne? forslaget er at en felleser- Ad. Siegfried møte i september faller svært 

kjennelse om hØyforrederi Hvorfor kan der ikke sies ubeleilig for mange av re- denc på. 
vil være ensbetydende med hØyt og tyde~ig fra at Ny_ presentantene, bl. a. fordi en ___ ' ___________________ _ 

Olga Bjoner. 

at man akviesserer ved å bli gaardsvold-regjeringen er de regner med at det vil kolli
dØmt som gruppe, og herved som er landsforredere? dere med skuronna, har ar
indirekte godtar den uhold- QUisling begrunnet jo sin beidsutvalget vedtatt å ut
bare påstand om solidarisk overtakelse av ledelsen i lan- sette møtet til i begynnelsen 
ansvar. Denne påstand om det nettopp med det at re- av november. Det nØyaktige 

gjerningen hadde forlatt lan- tidspunkt vil bli bekjent-

O I S e f bekk det i farens stund til tross gjort i god tid. S O tlge a ri for erklært nØytralitet. 
lnneh. ALF T. LUNDE, 

Mosseveien 8, Oslo 
ru. 688817, priv. 670779 

HØyforrederi kan vel ikke 
godt overfØr~s på en mann 
som forsØker å redde et her
reløst land fra å bli erobret. 

Landssviknavnet synes jeg 
Skyvestiger olj et ml cadi- vi skulde holde fast ved som 

overfor NS-partiet som har 
vært drevet i alle år ogennu 
ikke er slutt på. 

Skal NS virkelig foreslå å 
gi avkall på de erstatninger 
som med rette tilkommer 

KjØl) av forretnin;: 
elle.· kompaniskap 

Velutdanne,t og erfaren forretningsmann, 50 år Ønsker 
å komme i større forhold, helst i by ved Oslofjorden. Liten 
familie som disponerer to handelsbrev. 

Har særlige forutsetninger i selvstendig virksomhet i 
revisj on/regnskapsbransj en, der jeg har hatt og har regn
skapsarbeid og konsulentvirksomhet for næringSdrivende fra 
firmaer med millionomsetning til småhåndverkere og gård
brukere. Kan også tenke meg kjØp eller leie av forretning 

merte beslag. Takstiger av 
jern, malertrapper og heis
ba.re lOftstrapper. 

et navn sannsynnligvis fun
net på i England og ove,r-

dem? e. l. med gode fremtidsutsikteir. 
Utplyndringsdirektora.tet Disponerer noe kapital med gode muligheter for å skaf-

2 F'OIX OG LAND 

I ført til Norges sauer og 
brukt av korrupt Øvrighet 

LØRDAG 20. AUGUST 1960 

kan sikkert støtte staten 
fe me,re. - Billett til avisen merket (,reelt tilbUd», hvorefter godt under nØdvendige til-\ . 

bakebetalinger til NS-folk. eventuelt konferanse. . A. G. ______________________ •• __________________ __ 
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FOLK 00 LAND ____ Deutsche Handelskammer 
Y-----UAVHENGIC U"i"EAVIS ~ in Norwegen I:.... Fortsatt medlemsfortemcelaa: Redaktører: 

A/S Norsk Garveextrakt & 
000 MELSOM, ansvarlig Kemisk Fabrik, BergerL 

ALEXANDER LANGE Norsk Glidelåsfabrik A/S, 
Reissverschlussfabrik, Tønsberg. 

Norsk ,BydI1o-Elektrisk Kvæl

Hva med oss? 
Kongoaffæren burde være et lærerikt eksempel for folk 

både i og utenfor Norges land. Den har vist hva alle de fjol-
lete frasene i virkeligheten er verdt, og den har vist at det 
ikke er lØnnsomt for små land å spise kirsebær med de 

stofaktieselskab, Salpeter- u. 
Stickstoff-Fabriken, Solligt. 7, 
Oslo. 

Norsk Impregneringskompani 
A/S, Holzimpragnierung, Larvik. 

A/S N'orsk-Islandsk Handels
kompani, Agentur, Import, Ex
port, Skippergt. 30, Oslo. 

Norsk Kulelager AjS, SK.F., 
K 1ugellagel' TI'ansnll'ssionsanlaf!-store. Heller ikke om de siste er for kledt som demokrater . , ~ 
en, Kcng,ens gt. 11, Oslo. 

og menneskevenner slik som i Kongo, hvor alle de rovgriske A/S Norsk Manillaindustri, 
som prØver å snyte hver'andre, det være seg svarte, hvite Fabrikat~iJn von Scl1liffstauen, 
eller gule, slår seg på brystet og utroper seg selv til fredens Stjørdalsveien 17, Tron.dheim. 
og menneskerettighetenes forsvarere. Norsk Maskinkompani A/S, 

Agentur in Textil-, TrikotageFor vårt blad, som ved en rekke anledninger har pekt 
u. Schuhmaschir,en, st. Olavs pl. pa den i hØY grad tvilsomme fordel å være med i det NATO 

som alle våre partipolitikere i rØrende endrektighet kastet 
oss inn i, er det særlig interessant å notere seg den hjelp 
og støtte Belgia fikk av det nydelige internasjonale broder
skap. 

Hva vil så Norge kunne vente seg når det røyner på? 
Vil ikke v i også hvis det faller seg slik på det fornegrede og 

3, Oslo. 

Norsk Ø'tku A/S, Lebensmittel 
Wdm. Thranes gt. 86, cppg. A, 
Oslo. 

Nonk Skj'ortefabrikk A/S, 
Bergen. 

Norsk Sprængstoffindustri A/S, 
ø. Slottsg:. 21, Oslo. 

undergravede USA's ville sledeferd mot undergangen, bli AlS Norsk Staaltaugfabr~k, 

kastet ut til de glubende ulver uten sentimentalitet og uten StjØrdalsveien 17, Trondheim.. 

takk for leietjenesten '? 

Det er i denne forbindelse verd å merke seg at Norge 
ligger i aller forreste frontlinje. Vi er allerede en rekke gan
ger blitt trukket midt inn i brennpunktet av internasjonale 
forviklinger gjennom USA's kalde krigføring mot Sovjet, og 
vi har fått våre alvorlige advarsler. Kan vi over hodet regne I 
med at USA eller dets britiske haleheng vilde ta den aller I 
ringest~ risiko for å hjelpe oss hvis deres-' egne iiiteresser i 
øyeblikket tilsier noe annet? 

Eller vilde vi da som Belgia bli holdt frem for allverden 
som de virkelige aggressorer av de internasjonale verdens-
herskere som virker gjennom FN ? 

Alle som ikke er helt forblindet kan se at det som nå 
foregår i Kongo, som i resten av Afrika, bare er kampen om 
det europeiske konkursbo mellom USA og Sovjet - eller 

Driver kommunist~ne «nynazistisk» 
virksomhet i Oslo? 

TYSK TIDSSKRIFT BRINGER INTERESSANT MEDDEL
ELSE OM HAKEKORSSMØiRERIENE I NOR,GE 

I det tyske tidsskrift opplysninger i hennes perso
«D~utscher Aufbruch» nr. 6 naloppgaver. Elf ter et forhør 
for -1960 finner vi nedenstå- ble hun advart mot en fore
ende pussige beretning med I stående arrestasj on av SSD 
tilknytning til Norge: ,og flyktet til Vest-Berlin. 

«Fru Helga Preugschat var 
lektor ved «Nordisches Insti
tut» ved østsoneuniversitetet 
Greifswald. Fruen som var 
norsk av fødsel var av poli
tisk begeistring for kommu
nismen flyktet til østsonen 
fra Bundes-re,publikken. En 
dag fikk hun beskjed om å 
komme til sin sj ef, avdelings 
leder dr. Horst Bien og han 
ba henne om å reise til Oslo 
for der å oppta forbindelse 
med den kommunistiske 
partisentral for under dens 
ledelse å leie ikke-kommunis
tisk~ ungdommer i Vika. De 
skulle så forsyne hus og 
gater med hakekors og anti
semitiske paroler. Disse unge 
mennesker skulle få 30 kro
ner for hvert hakekorsma
leri i håndpenger og ytterli
gere 30 kroner efter fullbyr
det dåd. Fru Preugschat talte 
selv Oslodialekten så godt at 
hun ikke ville skille seig ut 
som fremmed. Med denne 
miSjon ville hun bevise sin 
pOlitiske pålitelighet og inn
satsberedskap. Hun ville da 
også kunne regne med be
tbrdring. 

På fruens innvendinger 
svarte dr. Bien at hensikten 
med det oppdrag han ga 
henne, var å lære det norske 
arbeiderparti, som hadde 
forsaget når det gjaldt ung
domsopplæringen, noe bedre. 
Antisemitiske demonstrasjo
ner a v denne art ville ha en 
heldig virkning. Heller ikkG 
dette ,kunne overbevise fru 

Bien lot seg imidlertid 
ikke avskrekke av uhellet 
med lektoren og reiste julen 
1959 selv til Norge. Der be
sØkte han også fru Preug
sch ats søster, overbragte en 
hilsen fra henne og forhØrte 
seg om deres familieforhold, 

Midt i januar lot han seg 
oversette flere illustrerte be
retninger i den kommunist
iske avis «Friheten» i hvilke 
det ble berettet om hake
korssmØrerier i Oslo og Ber
gen, Han sendte dem uopp
holdelig til sine foresatte i 
østsonen. Uten tvil betraktet 
han dem som et resultat av 
sine egne anstrengelser, som 
hadde fØrt til målet også 
uten fru Preugschat 

* Efter at dette var skrevet 

kanskje i siste instans Kina, og alle disse den nye tids vir
kelige imperialister skjuler sine hensikter bak disse lett 

Stakkars USA har også sine Preugschat. Hun avslo. Midt 
gjennomskuelige fraser om selvbestemmelsesrett og demo- . bl d to. t 

problemer slik en tysk karrika- l mars e e sa reIS en 
krati. tur fremstiller det her. Onk.el disiplinærsak mot henne på 

En kunde kanskje spØrre seg selv hvorfor disse af'r'i- Sam, som selv har beslaglagt grunn av «individualistisk» 
kanske buskmenn og negre, selv med faren for en ny ver- ikke bare tysk, men også norsk påVirkning av studentene og 

Privateiendom, blant annet Ham- på grunn av motstridende denskrig som resultat, på dØd og liv skal påtvinges den 
suns, beklager seg her over at selvbestemmelsesrett som en like hårdnakket nekter de 
Fidel Castro på Cuba hm' fulgt bare var nøytralt med ord 

fordrevne tyskere fra Østområdene, tyskerne i Sør-Tyrol eller eksemplet og sier: De kjeltring" men med kruttet tørt. 

forsøker Dagbladet å avlive 
historien. Det forteller at fru 
Preugschats norske navn var 
Ragna Helga Svendsen. Hun 
var i sin tid ivrig medlem av 
AUF, men så stanser stor
artethe;ten ifØ'lge Dagbladet. 
I Tyskland har hun, stadig 
ifØlge, samme kilde fØrt de 
snilde myndighetene i øst
Tyskland bak lyset ved å på
stå at hun var halvjØde og 
derfor hadde krav på ekstra 
behandling. Hun har også 
forfalsket sin dåpsattest i 
den retning at morens enkle 
na vn Olsen ~r forandret til 
«Ols in i von Silwerek». Fint 
skal det være! Til bevis for 
sine påstander har bladet 
me,d de gode forbindelser på 
så mange rare hold både i 
øst og vest fått utlånt av 
Østtyskerne den forfalskede 
dåpsattest, som det gjengir. 
Men bladet forteller også noe 
anne,t og mere opplØftende. 
Det forteller at !det norske: 
fremmedpoliti har nektet dr. 
Bien ny innreise i Norge. For 
se,lv om overvåkingspolitiet 
opplyser at det ikke «kjente 
til at hakekorssmØreriene i 
Oslo var inspirert utenfra», 
så later det altså til at fre:m
medpolitiet er bedre und~r
rettet. For ellers vilde det vel 
ikke nektet dr. Bien å besØke 
Norge påny? 

ungarerne, for bare å nevne noen eksempler som burde væ- skammer De Dem ikke for fl 

re mere nærliggende enn alle Lumumbaene . .Men slikt er det stjele andres privateiendom ? 

ufint å spØrre om i den velsignede nye verden hvor logikken 
og selvoppholdelsesdriften bestytes av dagbladister. niste:..' I\:ohts bok «Fr'å skan-

Vel. Belgia har hØstet sine bitre erfaringer og later til å se ti' sk~nse» lett kunne 
være blitt klok av skade. «Fascismen reiser hodet» forteller overbevise seg om hvorledes 
Dagbladet, og oversatt betyr det ifølge bladet, at «det er det val' med. denne brutte 
blitt en dyp klØft mellom folket og partipolitikerne». Og da nøytralitet som er begrun
stopper også Dagbladets demokratisme, for hvis folkets sto- nelsen for vårt NATO-med
re flertall ikke støtter partipolitikerne, så bØr det naturligvis lemskap. 
fratas sine rettigheter. Da er det fascister som bør ha liv og For selv om myten om den 
ære og meningsrett forbrutt. Det antydes at Belgia også vil brutte nøytralitet kan være 
ta sin stilling i N,ATO og k:mskje andre internasjonale orga- brukbar når det gjelder å 
nisasjonel' opp til ny overveielse. forfØlge politiske motstande-

Er det nødvendig for Norge å gjøre lignende erfaringer re innenlands, så kan det vel 
før det også tar sin, betydelig mere utsatte, stilling i stor- ikke være nødvendig for 

Enn om vi lot de store spi
se sine sure kirsebær alene 
og tok vårt enkle måltid 
sammen med det svens~e 

broderfolk som vi aldri burde 
ha skilt lag med? 

Kunde vi ikke pres~ere iall
fall s å meget virkelig demo
krati her i landet, at dette 
skjebnespørsinål ble avgjort 
ved en fOlkeavstemning iste
den for ved en politikerav-
stemning? 

Bergs Assuransebyrå 
ALT I FORSIKRING 

Arb i ens g t. l - oH 4, 9 94, 

Tidligere NS 
maktenes krigsblokker opp til alvorlig overveielse? Er det Norge å gå under på en slik må ha 1-2 værelses leilighet med kjØkken i stor-Oslo. Alt 
nødvendig at Norge går under i den kommende krig meUom historisk løgn. 
USA og Sovjet bare for å opprettholde myten om den nøy- Eksemplet på at det nytter 
tralitet Tyskland brøt så grusomt i 1940? Ellers burde jo å være nøytralt er Sverige, 

har interesse. Innskudd, oppussing eller annet arrangement. 
Ikke barn. - Billett i ekspedisjonen merket «Stille leieboer». 
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DA.H: KULISSENE: 

FRA,NK·RIK··ES KRIG - -
Den nye mann 

Daladier er styrtet på grunn a v 
sin uvirksomhet, senat og depu
tertkammer har forlangt en me
re energisk krigfØring, og den 
nye mann, ministerpresident 
Reynaud vil straks vise at det 
nå blåser en annen vind fra 
Paris. Det varer ikke lenge før 
den britiske ministerpresident 
Chamberlain har en skrivelse lig
gende på sitt bord som han rister 
på hodet av: Reynaud forlanger 
at engelskmennene straks skal 
legge miner i Rhinen, bombe 
Ruhrgebiet og likeså de "eier og 
jernbanelinjer som fØrer over 
Brenner! 

Chamberlain 
RCJjnauds nye kabinett foran inngangen til statspresidentens pa

er helt ute av lais. Det er ialt ikke mindre enn 32 herrer, men ikke alle er mi-
seg. "Jeg kan da ikke la meg 
drirVe inn i noe slikt i hui og 
hast!» roper han, og han fryk
ter for at hans nye kollega yt·-

nistre, for kabinettet omfatter også understatssekTetærer. 

må bevise for dem at hanO'ver- dårlig ut med forsvarsmulig
veier sine handlinger meget nøye, hebsne! Han må straks gi en 

terlig1ere vil komme til å forstyr- og det må skje hurtig, for han forklaring på dette l En mann 
re hans fred. Men han aner iikke 
at den styrtede Daladier i Paris 
stikker noen pinner i hjulene for 
den virkelystne Reynaud for ikke 

vet hva den kommende utvikling 
i Norge vil bE. Reynaud er der
f,or helt innfors:ått med at det 
idag skal holdes et hemmelig 

som kommer med slike forslag 
kan man dog ikke la beholde 

den nye ministerpresident. 

suksess, så vilde de visselig ha tyske gjengjeldehesfJl'holdsreg
vært tilfreds, men slik det gikk ler! Dermed utfordrer Reynaud 
er alle partier miss.fornØyde med til tyske bombeangrep på Frank-

Han rike! Og d~ssu~en når det ser så peli~oner at Reynaud har sendt 
slike forslag til London, og der 
oppe på talerstolen står mi
nisterpresidenten og hevder det 
motsatte! En av de tio må altså 
ha kommet med en grov lØgn, 
noen tredje mulighet finnes 
ikke. Og denne åpne ,erkjen
Eelse a,v den tyske overlegenhet 
uttalt av den franske minister
presidEn.t på det"e stEd, er det 
ikke fryktelig il, h~jre på?! Hvor
l"des kan man da b,"gynne en 
krig når en ikke har tilstrekke
lig kra,ft tE å føre den?! Dala
(~ier vet imidlertid hvorfor Rey
naud sier dett') så åp:;nt, det er 

Reynaud og Eden opereTte int :mt sammen. Her taler Reynaud hugg mot ham, for de~ Cl' jo han 
for sin britiske sammensvorne. Det var den samme brannfarlige som er ansvarlig for Frankrikes 
Eden som for ikke lenge siden satte i gang Suezoverfallet. rustninger og for krigserklær-

4 FOLK OG LAND LØRDAG 20. AUGUST 1960 I ingen. (Forts. I. 7). 

OLAF HOLM; 

«F U II mak t» -
«K on 5 tit us j o ne II 

nødrett» 
«Sannheten alene kan gjø

re det norske folk friskt og 
fritt». Johan ScharffenbeTg. 

I. 
Ove,rlege Johan Scharffen

berg har i «Farmand» hatt 

I en utredning av <,Elverums
fullmaktens politiSke rolle», 
som ender med fØlgende 
konklusjon: 

«Borge,rne i. det okkuperte 
Norge hadde hverken plikt 
E:jllel' mulighet for å adlyde 
bestemmelser som eksilregjer
ingen utstedte i kraft av 
fullmakten. Men den styrket 
regjeringens autoritet over
for norske borgere utenfor 
rikets gre.nser og overfor de 
nØytrale og de allierte re~ 

gj eringer. Derfor er det rime
lig å anse Elverumsfullmakt
en som en politisk realitet.» 

og den vei den har å. gå. Den 
mulighe,t er heller ikke ute
lukket, at det nettop var 
hensikten l) 

lIT. 
Men, selv om «fullmakten\) 

er en forfalSkning, hindrer 
selvsagt ikke det at den har 
hatt den av overlegen påpekte 
verdi. for de «befullmektige
de». Forfalskninger, som har 
vært politiskE1 realiteter, er 
intet særsyn i historien. Det 
er nettopp deres hensikt. Jfr. 
eksempelvis Bismarcks Em
serdepesje, som hadde til 
hensikt å utlØse den fransk
tyske krig i 1870, og gj orde 
det. Derav fulgte en kj ede
reaksjon av politiske be~tv

enhetsr, som har vært merk
bare helt opp til våre dager. 
«Fullmakten» ble bl. a. brukt 
til å sette iscene dE1ll største 
forbrytelse i Norges historie 
med virkningeir som er uove.r
skuelige. 

v. 
Av denne sterkt forsinkede 

påstand om konstitusjone,ll 
nØdrett, som slår benene un
der «fullmakten», reiser seg 
imidlertid .det spØrsmål, som 
det kunne være særdeles 
interessant å få svar på 
(hVilket man ikke får): 
Hvorfor grep man ikke til 
denne konstitusjonelle nØd
retten i Trysil, når der skulle 
lages et grunnlag for det 
uhørte skritt å svike storting
ets beslutning om å motta. 
det tyske tilbud om en okku
pasj onstilstand med alle dens 
fordeler fremfor 'lk-rig??? -
Innen regjeringen som bt1-

Farts. s. 8 

Sagaen beretter om en tildragelse på Hundorp i Gudbrands

dalen ea. år 1015. 
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'Oberst Konrad Sundlo: 

Østfrontens frivillige og -
Natos' militærmakt nr. l 

Over den hele lange Østfront lå gravene - - - -

I sin bok (,Die F'reiwilligen» I i et antall av 20000 - ved 
skriver divisjon «Wiking»s tyskernes side. Ungdommen 
fØrste ,sj et, general Steiner hadde virkeliggj ort det som 
om Berlins siste dage: politikern~ aldri hadde 

«Slik ble Berlin forsvart av greidd: Knytte franskmenn 
Tyskere, Dansker, Nordmenn, og tyskere sammen som ven
Svensker, Siebenblirgere, Let- ner. 
ter, Franskmenn og til og - - -
med av noen Spaniere. De,n Hva nu vårEt egne lands
siste kamp var samtidig dra- menn angår, så viste det seg 
maets høyde og slutt. Også at generasjoners ne,rtrakking 
her, på forloren post, har de av vårt forsvar ikke hadde 
frivillige uten forskjell kjem- greidd å Ødelegge rasens 
pet til siste åndedrett og av- glimrende sOldateregenskaper 
vist angrep etter angrep slik ---' Nordmenn kjempet på øst
de alltid hadde gjort det fronte,n fra Leningrad til 
gjennom år. Deres Sluttkamp Kaukasus,ved Budapest og i 
i Berlin er et helte-epos som Berlin, og overalt skapte de 
kan sammenlignes med slag- seg et navn ved sin fanatiske 
et ved Thermopylene» tapperhet. Vi konstaterte 

- - - snart, sier Steiner, at hver 

Hitlers Tyskland opplevde 
:å se Europas ungdom samlet 
om den store ide å forsvare 
ikke bare TySkland, men 
deres egne fedreland mot 
den røde trussel fra øst. For 
første gang på århundrer -
.sto franskmenn, deJllle gang 

«Den hJjelper seg b.est som 
hjelper seg selv», sier den tyske 
.forsvarsminister strauss. 

gang det var spØrsmål etter 
frivillige til patruljegang, 
meldte nordmenn seg 
fØrst -. 

Den russiske generalma
jor Paul Artemenko ble tatt 
til fange. Hans 27. arme.korps 
hadde stått overfor SIS 
Wiking hvis kamp,kraft han 
betegnet som fabelaktig. 
En avdeling av dette SIS 
ville ganske lettvint kunne 
ha slått istYkke~ hans beste 
regimenter, sa han. Man 
pustet lette,t ut da denne SIS 
DiVisjon ble avlØst og tatt 
vekk fra fronten. 

Korsene over de, mange 
tusen falne SIS ungdommer, 
stod over hele den lange øst
front hvor de hadde gitt sitt 
liv for Europa. Og Steiner 
spØr: «Hvem vil noen sinne 
takke dem for det de har 
gjort ?» 

Delt kan deres hj emlands· 
tukthus og forbryteralbum gi 
beskj ed om. For der er de 
havnet alle. I årevis satt de 
fengslet for sin forbrytelse: 
å ha «forstått:. den rØde 

Forts. side 7 

Nok en britisk offiser -beretter om angrepsplallene mat Norge 
Churchill gikk ut 'ra at Norge bare ville ta opp et skinnforsvar 

Noen plukk fra en bohnmeldelse i Norsk Militært Tidsskrift 

Bakgrunnen f{lr ,de tra
giske begivenheter i 1940 
som gjorde Norge til et 
okkupert land og lot det 
vær~ med på å betale sin 
blodtoll i den verdenskrig 
som definitivt gjorde ende på 
det gamle Europas makt og 
herlighet, er nå helt klar
lagt i historisk forstand. Det 
er nå bare ignoranter som 
taler om det tyske «uberet
tigede overfall» p.å Norge. 
Koh t har klart og tydlig sagt 
fra i sine bØker at Norge 
ikke var nØytralt, som det 
hØytidelig hadde erklært -
han roser seg til og med av 
det vidsyn han la for dagen 
ved denne unØytrale politikk 
som fØrte direkte inn i ulyk
ken. Britene og franskmen
nene på sin side legger ikke 
det ringeste skjul på at de 

Da stormaktene sloss om Norg e. Tysk Og' britisk sOldatergrav 
side om side. På den britiske til venstre har tyskerne skrevet: 

4-Hier ruhen 2 engl. Soldaten». 

selv hadde planlagt en okku- sitater som kan pas3e inn i 
pasjon av norske. havner og vår argumentasjon, skal vi 
norsk jord, men at tyskerne bygge helt og holdent på den 
kom dem i forkjøpet med omtale boken får i en kro
noen snaue timer. nikk i Norsk Militært Tids-

I 1959 utkom det i London skrift 5. hefte 1960. Kronik
på Evans Brothers Ltd. en k~n er skrevet av signaturen 
ny bok som bekre!ter rik- A. D. (General Arne Dahl?). 
tigheten av dette. Boken Den er alt for lang til at vi 
røper forøvrig også klart kan gjengi den i sin helhet, 
hvorledes britene så på den men det som gjengis er ord
norske nØytralitetspolitikk. rett hentet fra tidsskriftet: 
Det er i denne forbindelse d et forord innleder for
nok å henvUl.~ til .. Churclilllsfatteren med å peke på at 
kyniske syn' som det rede- Storbritannias strategiske in
gjøres for. Boken heter «Nar- teresse for Norge i første 
vik» og er skrevet av Captein re,kke var knyttt til malm
Donald Maclntire D~S.O. m.v., utfØrselen over Narvik til 
som under 2. verdenskrig var Tyskland. Sålenge Norge 
en av Storbritannias kjente var et nØytralt land, var det 
undervannsMtsjefer. Han ikke mulig å stoppe denne 
gikk av fra aktiv tjenste i malmutførsel på annen måte 
1945. enn ved 

Da vi nØdig vil bli beskyldt- enten å minel~ge den 
for å missbruke boken med l norske kyst ' z 
utdrag av visse hårtrukne - eller å bringe Norge 

med i krigen på alliert side. 
Det siste standpunkt pres

set mere og mere på og men
tes å kunne oppnåes ved en 
okkupasjon av visse nØkkel
punkter på kysten. Da så 
russerne hØsten 1939 overfalt 
Finnland. oppsto ideen om 
å slå to fluer i et smekk, 
sende militær unnset
ning . til Finnland over 
Narvik-Luleå-Tornio og sam
tidig okkupere Ofotbanen. I 
forbindelse med denn~ 
hove,doperasj on skulle en 
mindre styrke okkupere 
Trondheim, Bergen og Sta
vanger. Alt dette skulle 
skj e i forståelse med og 
samtykke av Norge og Sve
rige. -i 

Id{~n var Churchills som 
hadde full støtte av davær
ende admiral Sir Edward 
Evaps (senere Lord Mount-

(Forts. lide 7) 

De allierte o7:kupasjonstropper ble liggende og vente og sd slo tyskerne til efter å ha oppsnap
pet de britiske kOdetelegrammer om ekspedisjcnen mot Norge . 
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Ei e h rua n n · s ak e n 
.(Forts. fra side 1) 

for noen ganske få uten
landske korresponden ter, 
men rettssalen blir så liten 
at det må fore~as et omhyg
gelig utvalg. Det tror vi gjer
ne, og vi skal også gjerne 
anbefale noen norske korre
spondenter som Israel uten 
risiko kan la høre på de he
braiske forhandlinger i den
ne rettskomedie, som later 
til endog å skutle slå Nlirn
bergforhandlingene. 

* Ellers er det me,d brask og 
bram, men uten kommentar
er, meddelt i avisene at to 
navngitte jøder i et illustrert 
ukeblad har berett~t om 
hvorledes de for flere år sid
en tok livet aven mann de 
trodde var Eichmann! De 
kidnappet ham også, og 
trass i at mannen blånektet 
ble han for sikkerhets skyld 
avlivet. Vi minner også om 
den j ØdiskE\ lege i Buenos 

. Aires som tok livet aven 
pasient - efter først å ha 
rådfØrt seg med sine zionist
iske overordnede, fordi han 
mente det var Martin Bor
mann! Vi har ikke sett en 
eneste norsk avis eller noen 
av de boldE1 rettens forkjem
pere i Norge kreve retter
gang og straff mot disse kid
nappere og mordere. 

* 
Hvem er så denne Adolf 

Eichmann, som ingen i Tysk
land hadde hØrt et ord om 
fØr i propagandaen efter 
1945? For normale mennesk
er står det uten videre klart 
at han var en temmelig ube
tydelig stØrelse, selvom han 
idag blåses opp til en riktig 
stor syndebukk. En mann 
som i løpet av 18 års tjeneste 
i SIS ikke drev det lenger enn 
til å bli oberstlØytnant, til
tross for at han var plasert i 
sentrale tjenestesteder, kan 
neppe være tillagt synderlig 
betydning. Vi kjenner en rek
ke eksempler på folk som 
med tilsvarende utgangs
punkt drev det til å bli gene
raler i lØpet av fj erdeparten 
a v tiden. Så noe rart må det 
ha vært med denne lille 
SS-offiser som man påstår 
hadde makten over million
ers liv og dØd! 

Me,n, la oss gi ordet til 
Adolf Eichmanns egen bror, 
otto Eichmann, som i det 
tyske kristelige ukeblad 
«Christ und Welt» for 23. 
juni (nr. 26) har fått plass 
for efterfØlgende: 

6 

«Som mangeårig leser av 
Deres blad log som bror til den 
i Israel fengslede Adolf Eich·· 
mann .finer jeg det å være en 
bydende plikt å ta standpunkt 
til Deres artikler «Hvorledes 
ble Eichmann tatt tilfange?» 
og «Hvorfor tier DER SPIE
GEL?,» 

I disse artikler bruker De ut
trykk som «Alle tiders uhygge-

FOLK OG LAND 

ligste jødemorder» , «He1vertes 
avskum» o.s.v. og alt dette 
uten bevis og inr.en rettergang 
har funnet sted for en saklig, 
objektiv domstol. Videre går 
De inn for at bruddet på folke
re!tten denne gang skalar.sees 
mmalsk berettiget, men at det 
må bli med dette ene unnta,k. 

Tillat meg i det følgende li 
skissere et bilde av vår familie, 
av hvilket De sikkert også kan 
nå frem til en mere objektiV 
bedømmelse av tilfellet Eich
mann. 

Vår ifamiilie ",tammer fra 
Rheinland, hvorfra min far arv 
yrkesmessige gnmner flyttet til 
Linz a.d.D. i året 1915. I Soi
ingen hadde min far vært pl'O
kurist ved den derværende 
lille jernbane, og i Linz til-
trådte han en stilling som sjef En av bakspillerne Eich-
for elektrisitets- og sporvogns· i mann-saken? 
selskapet. Fem barn, av hvilke 
Adolf var den eldste og ned- tyske navns og det tyske folks 
:skriveren av disse linjer den 
yngste i SØ;Skenskaren, m~stet 

sin mor allerede i 1916. I min 
fars annet ekteskap ble det 
ytterligere to sønner. Vi syv 
barn ble oppdratt strengt og 
i evangelisk-kristelig ånd. Min 
far var i mange år legmanns
leder av den evangeliske for
samling i Linz og var til sine 
siste leveår intimt forbundet 
med denne menighet og med 
de evangeliske institusjoner i. 
Gallneukirchen.'Han dØde hØyt 
aktet iår i en alder av 83 år. 
Han var en fordringslØs, stille 
mann med hØY åndelig vitali
tet og inderlig trIO, alltid rede 
til å hjelpe andre og til å 
fremme kirkens liv og de sosi
ale innretninger. 

Hans eldste sønn, min bror 
Adolf var på det tidspunkt da 
min far fik,k ø,sterrik:s sta.tls
borgerskap allerede myndig og 
beholde der:t1or, som den eneste 
i familien sitt ril{styske stats
borgerskap. Av den grunn ble 
han i 1934 avsatt fra sin stil
ling som reisende for et 'olje
selSkap og flyttet da tilbake til ' 
Tyskland. Denne omstendighet 
skulle bli av avgjØ,rer.de - dess
verre i negativ retning - be
tydning for hans fremtidige 
liv. Han va); ingen politisk 
fanatiker, men tvert,imot en 
tolerar.t og elskverdig ung 
mann som bare hadde venner. 
At han gikk inn i SIS Skyldtes 
utelukkende hans militære 
inter€J3se. 

Den annen verdenskrig med 
alle dens uhyggelig heter på 
begge sider betrakter jeg som 
en katastrofe for hele verden. 
Burde man ikke arv den' grunn 
idag - femten år efter at 
krigen sluttet":':" bedØmme «til
fellet Eichmarirv? objektivt ut 
fra sannhetens og rettens 
standpunkt? Har ikke aner
kjente folkerettseksperter ad
varende pekt på hevnjustise+~ 
i NUrnberg? 

Det er jlo idag ikke bare 
'- ,spØrsmål om min brors skjeb

ne, rehabiliteringen av vårt 
navn, men det gjelder jo det 
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anseelse. Min bror er sann
synligvis den siste som kan 
fortelle sannheten om de jØde
forfØ'lgelser som man nå be
breider det tyske folk. For det 
tyske folks skyld burde det 
derfor gis ham ar.ledning til å 
avlegge sitt vitnesbyrd innen
for et Objektivt forum på nøy
tral mark. 

Det finnes dokumenter som 
beviser at min bl1ar «adskillige 
ganger personlig med forbaus
ende og vidtgående bare<;lvilllg
het har grep2t inn til ferdel 
for jØdene». Jeg er ov,erbevist 
om at de krigsforbrytelser man 
beskylder min brorf,or er over
drevne og at anklagene ikke 
ville kunne stå seg ved en ob
jektiV prØvelse. 

lSelv bare en delvis reihabili
teriDg av min bmr vil dog kol
lidere med de israelske stats
~nteresser, for Israel tør ha en 
politisk og finansiell interesse 
av ikke å befri det tyske folk 
fra dett:! SkYldbyrde, ja ikke en
gang å lette den. 

Skal derfor nå min bror 
dømmes enSidig, så å si ba,k 
kulisseDe, så kommer de krigs
forbrytelser som uten bevis på
dyttes ham, påny til å belaste 
det tyske navn. 

Den tyske forbundsrepublikk 
burde av den grunn ikke la 
denne anledning til å rehabili-
1Jere det tyske navn passere, 
men gi Eichmann anledning 
til å forsvare seg og ikke avstå 
fra å kontrollere der.ne retter
gang. 

Dette er mine tanker som 
burde kunne bidra til nøkternt 
og obje'ktivt å se på de:-te til
felle som har opprørt hele ver
den. Jeg ber Dem som et 
kristelig organ å fremme denne 
søken efter sannheten og ikke 
allerede nå foregripe en, som 
vi får håpe rettferdig prosess 
ved i Deres blad å overta sprog
bruken og den klart enSidige 
nyhetsformidling fra en viss 
presse. Retten til f,orsvar er en 
naturgitt rett. Blir min bror 
nektet den, da skader man 
Slamtidig det tyske folk». 

* Men også fra argentinsk 

hold har vi fått endel .oPPlYS-I jØdene ved konsentrasjons
ninger om denne Etchmann, leirenes porter mot at E'ich
som en gav det utseende av mann tillot ham fØrst å gjø
levet i luksus og gl~de i ;Sue- re et utvalg på 10000 unge 
nos Aires på gods l'øvet fra jØder som skulde sendes til 
avlivede jøder. Det faktiske Pal~stina. Eichmann aksep· 
forhold er, sier gode kilder, terte dette tilbud, og Kassler 
at Eichmann ble hjulpet over holdt sitt ord, ide,t 390000 
til Argentina av jøder som ungarske jØder ble avlevert i 
han hadde hjulpet - bl. a. konsenrasjonsleirene. Ut
Rotschildene. Som det efter- velgeisen av de 10000 unge 
følgende, vil vise kan det også jØder skjedde på det stileng
ha vært andre grunner til este rasemessige grunnlag. 
denne hjelp. Han reiste over Hvor mye sant det eir i d~t
på et pass utstedt av Vati- te som det argentinske blad 
kanstaten På navnet Clem- beretter vil en vel aldri nå få 
en t. Men bortsett herfra har bragt sikket på det rene, 
det ikke vært noep he,mme- siden den mann som kunde 
lighet omkring Eichmann., fortelle sannheten et tatt 
Han har ikke lagt an på å under effetktiv behandling av 
Skjule sine spor. Hans hustru dem som for enhver pris må 
reiste over til Argentina un- sørge for at han holder 
der eget navn og de to eldste munn. Det er beklagelig, ik
sØnnene hans brukte navnet ke minst for jØdenes egen 
Eichmann i Argentina. Fa- skyld. Bare en uhildet inte;r
milien, som forute:n Eiich- nasjonal rett under full of
mann bestod av kone og fire feptIighet og med sikkerhet 
barn, de,rav to smågutter, for at fangen ikke tVinges el
levde i den største fattigdom ler misshandles kan bringe 
og tristhet i et fattigkvarter endelig klarhet i disse ting., 
i forstaden San Fernando. * 
Han hadde selv bygget seg Efter at det nå plutse~ig' 
et Slags hus, som ikk,e var kom til forsoning mellom 
ferdig. Det var firkantet og «den rasende» president 
av sten med flatt tak, men Frondizi i Argentina og Isra
manglet både ele\ktrisk lys, els Ben Gurion me,d kommu
vann og kloakk. Tomten var nikeer om at alle kontro
til stadighet oversvømmet av verser nå er skaffet av veien, 
flommvann og naboskapet kan det ha sin interesse å 
bestod av hytter av blikk, minne om at en rekke uten
papp eif' kryssfiner', WCff;; ntrtd§ke<~'a~el"fO'f<'cielTge.'~ 
mann skildres som en stille en har insinuert at bortrØr
og beskjeden mann, som var elsen fant sted med det arg
fattigslig kledt og alltid gikk entiske ,Frondizi-styres viten
alene. Familien var katolik.- de, og at alle protestene ba
ker og gikk trofast i kirken re har vært komediespill for 
hver søndag. å berolige opinionen spesielt 

* innen hæren. I denne forc 
De:t har som kj en t vært bindelse er det grunn til å. 

oppgitt fra Israel at saken huske at Argentina er verd
mot Eichmann bare skal om- ens næst største jødestat, 
fatte saken med de ungarske næst efter USA, med ca. 3 
jØder. Når man så ser hva milloner jØder av e;t innbyg· 
det argentinske ukeblad «Pre- gerantall på vel 13 millioner. 
gonando Verdades» skriver Denne store jØdiSke minori-, 
om den affære, så forstår en tet har også hånd om alle, 
nok at Israel ikke vågeir å la betydningsfulle deler av det 
ham stille for en objektiv argentinske offentlige liv og 
domstol hvor man beskyttes næringslivet - omtrent slik 
mot hjernevask og misshand- som i Tyskland fØr Hitler.' 
Ung. Bladet peker på Eich- Også president Frondizi er av 
manns ubetydelige stilling i jØdisk avstamning. 
Tyskland og skriver at han Vi skal ved en senere an-j 
knapt har sett Hitler i sitt ledning komme tilbake til, 
liv og selv Himmler har han forholdene i dette Frondizis! 
bare truffet to ganger. Inn- Argentina, hvor det regjeresl 
til 1942 var Eichmann an- med en permanent undtag-i 

elseslov. 
Arminius. 

ANN'.ELISE PA ROW 

TANNINNSETNING 
Trondheim 

Gisle JOhnsonsgt. 5 - V. Lade; 
moen kirke - Voldsminde c 

TANNLEGE MAAMOEN 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 

Tannlege 
MARTIN KJEU)AAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

svarlig for et kontor som 
stelte med jødespØrsmåle;t i 
Ungarn, blandt annet skulde 
han sørge for transport av 
Ungarns jØder til konsentra
sjonsleirene. De)rmed var 
hans misjon endt. Eichmann 
hadde under seg barE\ en an
nen offiser og en samlet 
styrke på 24 mann til utfØr
else av sitt hverv. Det dreiet 
seg om transport av 400000 
ungarske jØder og det var 
naturligvis ugjØrlig med de 
hj elpemidler Eichmann rå
det over. I dette Øyeblikk 
dukket det opp en dr. Kass
ler, som var sjef for den I 
jødiske koloni i Ungarn. Han 
tilbØd Eichmann å avlevere __ ----------
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mot Norge «Bak kulissene» 
(Forts. fra s. 4) Angrepsplanene 

«Jeg vet ikke . hvorl,edes dette 
fantastiske plan som forut-(Pc#I'IIJ. trø .. S). vanvittige rykte er oppstått», 
sa tte norsk impotens såvel 

evans) som var gift med en 
norsk dame, selv talte 
språket og hadde godt kjenn
skap til norske forhold. 
Han mente den norske re
gjering ville gå med på plan
en. Om de nevnte havnebyer 
blEI besatt uten forhånds 
samtykke, mente han nord
mennene bare ville ta opp 

fortsetter minis~lerpresident Rey-
politisk som militært. Imid- naud _ men jeg vil iallfall flOre
lertid kunne ikke de allierte ta en undersøkelse». Han vet 
ledt1re bestemme se,g, ekspe- imidJ:ertid meget godt at det er 
disj onen ble liggende og Daladier som har villet blott
vente, og imens oppsna:p~et stille ham ved å la opplysning
en effektiv tysk peiletjeneste ene om disse forslag Bl London 
og fortrinlige kodeeksperter gå videre, men han sier det ikke. 

H.an trenger fremdeles denne 
Daladier, fordi Frankrike tror på 

så meget av britisk radio
virksomhet at de ble klar 
over at en alliert ekspedi-et skinnforsvar og derefter ' "tyren fra Cal~pentras>.', en~u 

falle tilfote. (!) sjon mot NOrgte kvar undelr kan han ikke kvitte seg med 
utvikling Da ys erne se v . Forfatteren bruke,' sær- . .., ham sHk han sa brennende øn-

for" a' he,lt fra hØsten 1909 had~le I sker _ men Daladier vil forstå 
deles sterke uttrykk._ sv:::let med planer om mullg-!. f 
fordØmme denne r:I:l\1 ,,-3, v· f . l' dk' den skJult." tnJ'3el og ikke 01'-.. ,- " . "hetene or en 19nen e a-
m nre baI'''hr~i''''ct' sr+en1'" [ - stvrre ham flere ganger. 

v L . "- "'.L~ ,~.J. v sjon og var kommet meget -
can seldom have been SOI-!langt i forberedelsene til et Senatorene gjennomskuer dd 
emnly cOllTerted by leade;:s . ke a de"I"des ~pill som her spilles - men gans n 1 J.~ grund.Ig 'l bl d . 
of a country ~t war.'> forberedt foretakende enn ~ng:n av ~em _:~ ,an e seg lD~ 

I dag vet VI at tyskerne, . . f t d t'd . l aet. DJskUojuns..alerne njyel 
h dd "'d .'? d ,- nI ae allierte an eI,.er: mne seg med å aj Reynaud de mest 

a -- e Iv e pa enne l' an til å sette «Operation V/eser-- ~ 1 

og at dette var en av grun- "h- ~'. !'Cndartede ;stJkk under ma.3Ke av 
Il!.Jun!c;" l gang». . ' , ~ . . d 

nene til at de kom sine fien· r ~_ _ t le varm t·lSil.bUlng·. «Vl tar me. ... A(,el. en nær.mere om a_ .., .. ,. d·· . t b' 
d"r i forkjØpet 'v'e som· ., t 'kl' 'oppnkVD; clHresnet nno ,e-

v • ",_V I· G,V SItuaSJonens u VI mg.- . . . 
imidlertid ikke ville være· tt f b ·t· k 'ø ·l·t t sk;eden cm at mnusterpreSl-

I I ·')e ~ ra ri IS SJ ,ml l ær • 
lykkes om det ikke fra alli- - kt ft O' kt denten ikke har fremk:;mmeC\ 

t 'd' t··· t l I synspun og e, er a na pe med diss:: Iorsla.g», siel' opposi-
er Sl e val" u VIS .~OD;o~,_e, på den ubesluttsomhet som 
ubesluttsomhet og uenJ.o"et rådet da tyskerne kom deres sjonstalerne, '",og vi lykkønsker 
og et forbausende ubekjent- ham med det. For hvis ban det egne planer i forkjøpet, fort-
skap nned de vl'rkeliO'e for hadde gjort, så lmnne vi ikke 

" .. b - se,tterkroniklwn så: 
hold ' Norge gi ham noen tillitserklæring!» 

. J.. «Vi har allerede merket OSS ReYl':aud er klar ,eiver hånen 
Den 12. mars 1940 var et tyskernes hell med været 

1 i di:;se uttalelser. men hans al1-
ekspedisj onsKorps til støtte som innskrenket siktbarhet .. 
f . d ' . , t sikt for bUr ubevegelig. Avstem-or Fmnlan olltt samle i en til noen meter og gjorde 
Sk ttl d 'k d ningien gir :enstemmig tillitser-

Ov an una.e,r omman o rekognoseringsflyvning umu-
l · M k klæring for regjeTing,en Rey-av genera major ac esy lig eller lite effektiv. Derved 

l . t nand.«Gratulerer!» sier en de-som andmlli ær sj ef og med unngik.k samtlige angreps-
d . lE' f f putert til Reynaud. Men. han aN-a mua vans som SJ e or grupper å bli oppdaget under viser det. «Enstemmig», sier han, 

«det er et ne;:lerlag. Hvis mitt 
flertall var blitt sterkere, så ville 

flåteoperasjonene, men noen farten nordover langs norske
ordre til avgang ble ikke gitt, kysten unntatt nettopp grup
vesentlig fordi førsteminis- pe Il utenfor Trondheims-
t ~~~ffi~-~~ eren (Chamberlain) ikke fjorden, idet den for «å få ti-
l 'kw h' ff d f motstanderne tier, da·laJ.~ de meg 
l eie a æren og.. er or den til-_å.-,gh hadde vestlig 

---on:~...--___ ~ flO1~stå at de bare holder seg til-
nØlte me,d å gi sitt sam- kurs og derved brakte bri-
t kk D h t 'l l tt l t bake av patriotiske grunner!» y <1 .. a an l S u o te:rne til å anta at tyske es-

t l t 'l k d' Også Daladier blir tilsnakket seg over a e l en e spe 1- kadrer var på vei ut i Atlan-
. . dd t f da han. g'år ut. "Men, herr mi-sJon l ne empe orm om teren. 

t t k k Il o. nister», sier en bestyrtet sena-
« - a s yr en s u e ga l Samtidig hadde den norske 
l d d f t t . tor, «De har jo selv sagt meg 
an un er oru se mng av regjering heller ikke tatt noe 

klærer ministerpresidenten ~ -
eksisterer de beryktede forslag 

t d k . Ødt t dette ,om forslagene og nå er-a en an gJ re e u en varsel av de meldinger som 
alvorlig kamp (serious fight- fra 5. april av kom inn fra 
ing)>> viste det seg at beslut- legasjonen i Berlin og fra 
ningen kom for sent fordi dansk hold. Det norske sjø
finnene allerede hadde gått forsvar fikk ingen ordre om 
med på våpenstillstand, å legge ut miner, kystfest
ideen ble faktisk oppgitt og ningene ble ikke allarmert, 
ekspedisjone,n opplØst. ordre om mobilisering ble ik-

Men marineministeren k.e sendt ut. Da de tyske skip 

eller eksisterer de ikke?» 
«Naturligvis har Reynaud 

fremlagt disse forslag», svarer 
Dalad:er 'og tenner sin sigare~.t, 

«men ikke offentlig, bare privat, 
og hvis de var gått igjennom så 
ville han også ha fremkommet 

W~nston Churchill ville ikke den 9. apl'H i grålysningen 
gi opp tanken, og da (jfr. kom i kontakt med de norske med dem of,fentlig!» 
vår artikkelserie «Bak kulis- bevoktningsfartØyer og fest- (Neste gang: Om Norge). 
sene», vår bemerkning) Paul ninger forelå det ennu ingen 
Reynaud den 21. mars dan- ordrer fra sentrale norske 
net ny regjering i Frankrike militære myndigheter om å 
fikk han støtte, og en ny åpne ild. 
plan ble utarbeidet. I alt 4 Tyskerne møtte derfor li
krysse/re skulle landsette 2 ten eller ingen motstand fra 
infanteribataljoner i Stavan- norsk side». 
ger og 2 i Bergen, et tran
sportskip skulle ta 1 batal
jon til Trondheim to dager 
senere, mot Narvik skulle 
gå en transport av 1 infante
ribataljOn ekskortert av 2 
jagere. Denne styrke skulle 
så i lØpet a v de følgende da
ge,r bli Øket til 1 brigade og 
dessuten suppleres med en 
del franske tropper, så den 
kom opp i· en samlet styrke 
av 18000 mann. 

De alliertes oppfatning av 
norsk nøytralitetspolitikk og 
av norsk militært potensial 
kan vanskelig komme i et 
klarere lys enn ved denne 

* Det som i fØrste rekke har 
interesse i Maclntires bok er 
naturligvis ikke denne for
holdsvis underordnede sjø
offisers forståelse, av bak
grunnen for den norske hold
ning. Den kan han naturlig
vis ikke forutsettes å vite 
nevneverdig om. Heller ikke 
om hva Churchill bygget på 
når han så tillitsfullt gikk ut 
fra at nordmennene i hØY
den vilde gå til et skinnfor
svar mot en britisk okkupa
sj on. Det el' spØrsmål som 
hØrer hj emme på et hØyere 
plan og hvor man, som hØY-

esterettsadvokat )Wyller un
derstreker i et innlegg i FAR
MAND, må starte undersøkel
sene allerede i året 1905. Men 
kaptein MeIntire kjenner 
naturligvis til de angreps
operasjoner han selv skulde 
delta i, og som ble planlagt 
på britisk hold, og de over
veielser som ble foretatt i 
den anledning. Derfor er 
boken et nytt bevis på at 
Folk og Lands oppfatning, 
som vi har hevdet gj ennom 
årrekl{er - også dengang da 
alle historikere tidde - er 
riktig. Også anmeldelsen i 
det ansette norske militære 
tidsskrift bekrefter dette 
fullt ut, selvom signaturen 
A. D. naturligvis fØler seg 
forpliktet til å se på begiven
hetene med ikke helt uhild-
ede øyne. 

Østfrontens frivillige 
(Forts. fra side 5) I For Vest-Tyskland har i dag 

trussel for tidlig, hvis de da 12 operasjonsklarE\ divisjoner 
ikke er blitt skutt som de 127 mens USA. bare har 5, stor
flamske frontkjempere der britannia 2 og Frankrike 
ble dømt til dØden av den kanskje enda mindre til 
strengt troendejustisminis- støtte for. jerntep?et. 
ter struye. De hadde begått F'orklanngen:r:a .dette fe
«.høyforrederi» mot en re- nomen er naturl1g~ls at tys
gjering som deserterte. Og kerne vet hva SO:Jet er for 
den strengt troende toet an- noe, mens vestmaKtene for
dektig sine hender, og ga or- øvrig går rundt med vrØvlete 
dre til skyting. ideer om samel\:sistens, in-

_ __ _ ternasjonal våbenkontroll, 
Når talen er Dnl Tyskland nedrustning og evig fred. 

må man være oppmerksom Den eneste måte alt dette 
på at 1. og 2. verdenskrig kan virkeliggjØres på er at 
ikke ble arrangert for 8, fjel'- Vesten kapitulerer totalt og 
ne keiseren og Eitler, men uten betingelser, noe iallfall 
for å kverke tysl;erue. Keiser- vest-tyskerne ikke vil være 
en og .Hitler var bare propa- med på. Det cr derfor de rus
ganda, glimrende figurer til ter på alle ender og kanter. 
a lokke en tåpelig masse KompromisslØst og uten til
meld. Men krigen gjaldt den syne latende å bry seg større 
iherdige, slitsomme tyske om NATO og YN. F'or hva er 
borger. Men noe slikt. kunne FN? Ame,rikanske blade blant 
man jo ikke si. Det vill~ øde- annet også ep mann som ge
legge grunnlaget for krigen. neral Mark Cark, har beteg-

Derfor tapte Tyskland 1. net hele:FN som e:n eneste 
verd~nskrig. Keiser Wilhelm spionasj e og infiltrasj ons
Il døde i landflyktighet og sentral for Sovjet og hevdet 
Tysklands befolkning sultet at av to tusen amerikanske 
i 2-3 år efter kapitulasjonen, funkSjonærer i FN ~r i det 
da blokaden ble opprettholdt minste 85 pct. kommunister. 
efter denne. Det var denne Det er derfor bar€) Ønske
utsulte)de tyske ungdommen tenking å tro at F1'1 kan 
som i 2. verde,nskrig sloss slik være noe forsvar mot Mosk
at den britiske militær for- va. Ikke nu og slett ikke i 
fatter Liddell Hart kan skri- fremtiden da der vil vrimle 
ve: 

(,Den tyske soldat i 2. ver
denskrig hevdet seg i øst og 
vest selv med styrkeforhol
det 1:10. 

Såvel i Pentagon som i 
Kreini er det kjent, sier han 
at den tyske soldat på øst
fronten tok det med full
stendig ro om han sto over
for en motstander som var 
ti ganger så sterk og at han 
fØrst mente Situasjonen ble 
alvorlig når motstanderen 
trakk sammen det 12-20 dob-
belte av mennesker og ma-
teriell -. 

Man vet at vestallierte an
grep sjelden hadde :lykken 
med seg hvis ikke styrkefor
holdet var 5:1 i vår favØr og 
dessuten overlegenhet i luf
ten, en overlegenhet' som 
fordoblet, kanskje tredoblet 
vår overlegenhet. ··1 e~kelte 
tilfelle mislykkedes våre for
sØk på gjennombrudd selv 
der hvor vi hadde en tall
messig overlegenhet på 10:1, 
mangfoldiggjort ved vårt 
herredømme i luften.» 

Slik skriver LiddE)1 Hart. 
En brite. 

Hitlers dØdssynd er ikke 
at han bygget opp sitt land 
naSjonalsosialistisk, men at 
han av de,t fillete, fattige 
Tyskland skapte et samfunn 
som i 6 ål' trosset hele ver
den. I 1945 gledet derfor 
denne verd~n seg over at 
tyskerne endelig var splittet 
og knust, en glede som sik-

inn i organisaSjonen såkalte 
selvstendige negerstater som 
alle vil være «demokratiske» 
og Sovjetvennlige. 

Det ser ut som om Vest
Tyskland og da nærmest 
deits forsvarsminister 'Strauss 
er kommet til det resultat at 
«den hj elper seg best som 
hjelper seg selv. Han har 
derfor bak ,FN's rygg under
handlet med Spania· og 
Frankrike om treningsområ
der for den vest-tyske hær 
som har det for trangt i hjem .. 
landet. Og til sjøss vil han 
særlig ta seg av den rØde 
marine i østeI'isjøen hvor 
Sovj e,t nu ifØlge Strauss har: 
6 kryssere, 150 u-båter, 70 
jagere, 120 u-båt jagere, 220 
minesØkere, 200 torpedobåt, 
er, 5 depotskip, 50 land
gangsfartØyer. 

Vest - Tysklands marine-
styrke er ifØlge «Deutsche 
SOldatenzeitung» : 

5 jagere, 7 fregatter, 2 u
båter, 33 minesøkere, 28 tor
pedobåter, 17 kystvaktskip, 
6 landgangsfartØyer. 

Det er planlagt og under 
bygging fleire og større far
tøyer idet Vest-Tyskland 
inntil november 1959 ikke 
kunne bygge jagere over 
3 000 tonn og u-båter over 
350 tonn. Denne innskrenk- f 
ning er nu bortfalt. 

I dag seiler under tysk 
flagg i Nord- og østersjøen 
136 krigs- og 28 hjelpeskip. 

KONRAD SUNDLO. 

ke,rt forsvant den dagen det Arkitekt 
ble klart at Vest-Tyskland HUS TAD 
15 år efter sammenbruddet Bærwnsv. 5, ø. Ullern 
er Europas sterkeste ØkonOe Telefon 55 61 29 - Oslo 
miske makt og dessuten 1------------
NA'IO's militærmakt nr. 1. F10LK 00 LAND 7 
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Va banque med Norges Bank? j17 .~'iiibt:.1 ~ ~ ;' ~. - =.-: - ~ 
(Forts. Ira s. 1) I hol~ningen steg med ~et an- A~ ØI1 fwe,..(: ft'4 ~ 6if ~ 4<~"""_" It-' 

lån (driftsmidler) til Verd- s~ellge bel~p av 37 millioner ;;;---=- - )77 j jr 1. ; --- ' 
ensbanken. 1 pund sterlIng. Men det er ~ . e ene o c 

Hva det ville komme til å med denne stimulansen som OGSA EN JUBILANT! I Kampf» som vi også skal be-I med å spØrre om vi kan få 
skje om Tyskland skulle kom- det er med stimulanser flest, «En av vår~ elskeligste og rikes med her i Norge utpå gjennomgå Morgenpostens 
me til å imØtekomme kravet at den er meget flyktig. Den mest varmhjertede politikere hØsten. En slik sjanse til ny regnskaper for å finne ut 
om oppskrivnino- av sin cur- er ikke oppnådd på grunn av fra efterkrigsårene» fyller 70 hets kan en jo ikke la gå fra hvilke kapitalinteresse1 som 
rency tør jeg i;ke tenke på. øket eksport, men har sin år~ år, forteller Dagbladet. Den- seg i dette land. Selv Aden- står bak bladets fortjenst-
Jeg ex dødelig redd for en- sak i renteforholdene ne elskelig~ og varmhjertede auers Tyskland klarte ikke å fulle innsats i rettEJlls tjen--
hver form for deflasjon, for- landet. politiker er ingen annen enn fordØye denne film i sin opp- este. 
di dep øker gjeldsbyrden. En England har trukket Aslaug A a s l and, som i rinn~ige form, men foretok 
stabil valuta er selvsagt det til seg av den kapital som 1945 påtok seg ledelsen av adskillige beklipninger, som 
eneste riktige og rettferdige, repr.esenterer rentesugere og BredtveiIt, hvor de kvinne- vel va.r n. ødV. endig~ fordi en 

·ld· fl· . Il spekulasJ· ons-hyener verden 1'-'" tIkk men en ml In aSJon er l a e lige NS-medlemmer ble inne- na ur IgVIS l e kan servere 
fall å foretre,kke fremfor en over. S,elv i norske aviser har sperret og avskyelig behand- tyskerne altfor komiske ting 
deflasjon. det vært skrevet om noe, som let. Riktignok satt hun ikke om det de selv har opplevet. 

Enh h · t g' år under navn av «Euro- M Il d d ver som ar In ere/>se i stillingen lengere enn et en a e go e emokrater 
av disse sakene tør jeg hen- dollars». Det er termin-be- halvt år da hun som takk hylte naturligvis opp bm de 
vise til en tabellarisk «inter- stemte forretninger, som for god innsats ble forfrem- -tyske «n~nazister»· Her i 
nasjonal konjunkturoversikt» gj~rne sikres mot verdifor- met av Gerhardsen til stats- Norge kan en iallfall være 
i <,Økonomisk Revy» (utgitt ringe Ise ved forretningens råd. For ordens skyld an- sikk~r på at ingen faller på 
av den norske bankforening) inngåe)ese, og de blir da en fØres at hennes efterfØlger å klippe bort hverken hets 
nr. 7 side 304. Den fåes i Nar- ren renteforretning i løpe- som fangevokter ikke var eller åpenbare tåpeligheter. 
vesens Kioskkompani. tiden. Selvsagt kan disse for- det spor bedre. * 

I DISSE DAGER 
har kampen om det tyske re· 
valuerings-spØrsmål tat en ny 
vending. «The national insti
tute of Economic and social 

retninger fornyes ved ter- * 
minens utlØp, men kreditor 
har full anledning til å trek- SØR~AFRIKA 
ke, seg tilbake etter eget for- La oss fortsatt holde oss til 
godtbefinnende. Denne kapi· DaJgbladet, som er en man
tal er altså meget flyktig og geslungen avis m~ 'urokke
representerer både «den søte Hg tendens. «Fascistiske 
kløe og den sure svie». Disse stormtropper i SØr-Afrika» 
~Euro-dollars-forretninger» setter bladet som overskrift 

har antatt ~t slikt omfang over et t~legram, som for
at selv amerikanerne har I teller at den hvite befolk
sendt en ekspertkommisjon ning nå har satt opp støtte
av drevne «investigators» tropper til forsvar hvis svart· 
til England for om mulig å ingene skuI de gå til voldsom
få fullt kjennskap til om- heter. Fascismens siste til

research» har analysert stil
lingen på bred basis. Ord
valget i dette offisielle organ 
er naturligvis meget forsik
tig, men det sies at tilstanden 
slett ikke er tilfredsstillende, 
og at der er lite håp om en 
snarlig bedring. «En formod
ning om at sterling og dollar 
bØr devalueres likeoverfor 
noe,n kontinentale currencies 
- deriblant tyske mark -
kan le,ses mellom linjene», 
sier «News Cronicle» og leg
ger til for egen regning, at 
en ortodoks lØsning av pro
blemene ikke syns å være 
populær innenfor «the Natio
nal Institute» særlig hvis den 
inneholder «a deflationary 

«Dette er ikke noen omgang for 
fanget og virkningen av det vekst er altså ifølge bladet deg, Kwambo _ en slik en uten 
hele. De er blitt til gene selv de hvite som ikke gOdvillig 
for Amerika. og uten protest lar seg slakte 

selvbestemmelsesrett» (Nurn~ 

Hvis Norges ,Bank ikke ned av de svarte villmenn. ' 
skulle ha kjennskap til den '* 
finanst~knikk, som disse for- GESKJEFTEu.~ MA PASSES 

berger NachrichtenJ:. 

* SAKEN MOT MORGEN-

retninger er bygget på, så er 
det sikkert noen her hjem
me, som kan fortelle om det. 
Jeg, vet at denslags forrett 
ninger har utløpere her også. 

POSTEN 
Jødene er som kjent flinke. . o 

til å passe sin g~skjeft. Det' VI er forlengst leI av a be-

tinge». Det eneste sikrE:! vil være 
Alle ting tyder nu på a.t d~t om Norges Banks ledelse vil

offisielle England finner det le gå til handling fØr portene 
fornuftigere å øke sin kon· stengtes for gull-barrene. 
kurranseevne på verdens- Det vil heller ikke være av 
markedet ved å gjøre sin veien om Norges Bank ogSå 
currency billigere enn å drive ville konsulte,re sine kredi· 
Tyskland ut i en deflasjons torer. 
uoverskuelige rekkevidde. -
Konkurransen fra østen har 
åpnet deres øyne. De lavere 
lØnninger fra den kant et 
det vanskelig å få bukt med. 

ANDERS MELTEIG. 

ble laget en millioninntekt rette om alle de sprell som 
på Anne Frank og nå står gjøres for å hindre at denne 
Eichmann for tur. Filmpro- to år gamle sak kommeir opp 
dus~nten David Diamond fra for retten. Imidlertid bØr det 
United Artists har ifØlge en kanskje bringes videre at ef
melding begitt s~g til Israel ter at Morgenposten skiftet 
for å konferere med Ben Gu- advokat og dermed fikk halt 
rion angående en film om saken ut en rummelig tid 
«Adolf Eich~anns liv». Den igjen, har en nå skiftE;t dom
blir sikkert et verdig mot- mer. Elstad er erstattet med 
stykke til den svenske svin- Hillestad. Hva det kan fØre 
delfilmen om Hitler og «Me,in til av nye utsettelser skal vi 

ikke kunne si, men forelØpig 

«Fullmakt» 
Det har jo hendt adskillig 

i det siste, bl. a. forteller Eng- (Forts. fra s. 4) I VI. 
lands handels traktat med Jar stod av et dusin norskfødte Man kan spare seg alle dis
pan, at det er vanskelig å ta og formentlig norsktenkende se kromspring fra «fullmakt» 
opp kampen mot «rice-cheap- menn, måtte der da være en til «nØdrett» og kanskje til
wages», for de japanske løn- eneste som hadde kje;nnskap bake igjen. Sannhetssøkerne, 
ninger bygget på billig ris, er til dette institutt, hvis det uansett hvor de står politisk, 
en utfordring ikke bare' til l inngikk i konstitusjonen. - er på det rene med at der 
engelsk Økonomi i sin almin- Man kunne med det ikke ligger noe under, m.a.o. at 
delighet men også til fagfor- alene ha beroliget hans mat ikkeaIt, som er sagt er til å 
eningers IØnnsp~itikk uan- jestets overfØlsomme konsti- stole, på. 
sett landegrenser. tusjonelle samvittighet Professor Anatol Heintz 

Men selv om nu engelske hvilket selvfølgelig ville vært foreslår i «Farmand», at der 
aviser kommenterer institut- meget verdifult - m$ man tas skritt til at man får en 
ets publikaSjon med et spØrs- kunne endog ha reddet land- utredning av hele forholdet 
mål: ~would devaluation solve et for krig og spart 10000 av «anerkjente, objektive og 
ali our problems?» og legger menneskeliv og adskillige upartiske menn, som nyte,r 
til: -«no change seems imidi- verdier, Ibl.a. 13 milliarder almindelig respekt. Hvorfor 
ateiy likely», så syns jeg jiok kroner. ikke dr. Scharffenberg e,Iler 
at faremomente~ for v~di- Parlamentarismen, som adv. T. Wyller;.. Vi er altså 
forringelse av våre utenland- man altså sloss for, hva med kommet så langt. 
ske reserver er kommet nær- d~? Dens kurs har sunket Må det hertil være tillatt 
mere. betydelig i de årene, som er å tilføye: Hvorfor ikke både 

I juli måned. fikk England. gått. Den er endog fra meget dr. S. og adv. T. W. - og 
en ny stor økonomisk stimU-\ ansett hold betegnet som professor H~ntz selv, gjerne 
lans, idet gull- og valuta-be- dordervelig:.. med flere. 

er det meddelt at saken er 
berammet til 14. november. 
Ellers er det ikke ende på de 
frekkheter injurianten til
later seg under ledelse av sin 
nye prosessfullmektig. Såled
es hal' Morgenposte,n reist 
krav om å få gjennomgå 
Folk og Lands regnskaper(!) 
for om mulig å finne de be
vis det øyensynlig mangler 
for de fremsatte, beskyld
ninger mot Hafskjold. Hva 
Folk og Land har med de,n 
sak å gjøre må da guderne 
og advokat Blom vite. Folk 
og Land har svart på kravet 

~"""""""'" 
De~ er fare for at tanken 

vil lide den samme skj ebne 
som gubben Nygaardsvolds 
krav om å bli stillet for 
riksrett. Sagaen beretter om 
en tildragelse på Hundorp i 
Gudbrandsdalen ca. år 1015. 
Den kunne lett komme t11 å 
gjenta seg - billedlig talt. 

OLAF HOLM. 

* FELTMARSKALK ALBERT 
KESSELRING DØD 

En a v Tysklands mest· 
kjente generaler fra annen 
verdenskrig, I feltmarSikalk 
Albert Kesselring er avgått 
ved døden 74 år gammel. 
Kesselring startet som artil
lerioffiser, me,n ble i 1937 
overfØrt til flyvåpnet. Efter 
innsatsen i Polen - og i 
Frankrike-felttoget ble han i 
1940 forfremmet til feltmar
skalk. Han deltok selv stadig 
pe.rsonlig i flyvningene mot 
fienden, slik at GOring måtte 
nedlegge forbud mot at han 
deltok i flyvningene over 
England. Han var elle.rs en 
av de varmeste forkjempere 
fol' at Tyskland skulde for
sØke en invasjon i England. 
I 1941 ble han utnevnt til 
overbefalshaver Syd, og had
de da under seg alle tysk~ 

luftstridskrefter i Middel~ 
ha vet og på den afrikanske 
front. Da de allierte landet i 
Italia ble Ke~selring utnevnt 
til sj ef for alle de tyske' 
stridskrefter på sydfrontejIl. 
:aaoø1orsv~Qpp gjennom he
le Italia mot en overlegen 
motstander og under de van
skeligste forhold var en be
undringsverdig militær pres
tasjon. Efte,r krigen dØmte 
hans ridderlige motstandere 
ham til dØden. Kesselring 
opptrådte som en mann i 
retten og erklærte at det var 
han alene som var ansvarlig 
for de,t som var blitt gjort t 
henhold til hans befalinger. 
Han nektet å sØke om be
nådning, men dØdsdommen 
ble, likevel ikke effektuert. 
Også 'efter at han var blitt. 
lØslatt viste Kesselring en 
mandig hOldning, alltid rede 
til å stå frem til forsvar a v 
tYSk soldaterære. 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspriser: 
Kr. 25,- pr. Ar, kr. 12,50 pr. 
halvår. Sverige Og Dan
mark: kr. 29,- pr. Ar, kr. 
14,5{} pr. haWAr. 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 
Annonæpris: 

32 øre pr. miWIneter 
over en spalte. 

Bruk postglronr. 16450. 

utgiver AlL Fork 011 LaM 
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