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HISTORIE BAK KULISSENE: 

Biskopene ville anerkjenne 
Qu isl i ngregjeri ngen 

RASELÆREN DENNE 
UKJENTE FAKTOR 

Manende ord av den franske forfatter 
professor Maurice Bardeche 

Men Terboven ønsket intet forlik mellom de norske 
Finn Støren forteller om interessante begivenheter 
i forbindelse med kirkestriden i 1942 

instanser 

Efterfølgende interessante beretning fra kirkestridens dagel' i 1942 av Finn Stø· 
ren har Folk og Land fått forfatterens tillatelse til å offentliggjØre. Den er ellers en 
del aven bok som Støren arbeider med om sitt samarbeide med Quisling under 
okkupasjonen: 

Professor Maurice Bardeche. 

som skullE1 lede det ministeri
um som organiserte ungdoms
tjenesten, og Skancke som 
kirke- og skolt~minister ble 
ikke forespurt på forhånd. De 
fikk begge saken som et fait 
å compli. Når saken fikk en . 
slik uformell behandling, 
skyldes det at Quisling nær·· 
mest ble tatt ved en over
rumpling av Terboven og Ha
gelin. 

Personlig er j eg ikke i tvil I tidsskriftet «La defense 
om at Terboven bevisst man- de l'Occident» for september 
øvrerte Quisling inn i denne 1960 sakse.r vi denne artikkel 
situaSjon for å svekke ham og av den kjente franskej skri
Øke motstanden mot ham. Ha- 'bent, professor Maurice Bar
gelin hadde naturligvis ikke deche: 
samme motiver som Terbo~ Raselæren er vår tids 

skrekk. Hver tidsalder tren-
Kirken ble også trukket inn i den politiske strid. Terboven 

klarte behendJig å sette de norske instanser opp mot hverandre. 

ven, men han savnet efter 
års utlendighet kjennskap til 
sine landsmenns tenke- og 
fØlesett. 

Ennu i dag, mange år efter, gjeringshandling, og det er 14. februar 1942 sendte 
anser jeg kirkestriden i Norge grunn til å anta at det skjed- et brev alle landets biskoper 
under Okkupasjonen som en de som fØlge av et sterkt press til kirkeminister Skancke, 

ger jo sin magi. All dyd, all 
aktelse, all god samvittighet 
i verden av i dag trer frem 
under skiltet: front mot ra
selæren! Vil man gj Øre kar
rierEj, skal man trykke dette 
på visittkortet sitt. 

I denne front mot raselæ-
av de største ulykker som fra Terbovens side, et press hvori de advarte mot og pro
rammet oss i disse år og som som også ble understøttet av testerte mot den nye loven. 
fikk vidtrekkende fØlger også minister Hagelin. Quisling, Og samtidig kom sterke pro- ren kan man innbefatte hele 
efter okkupaSjonen. Som det. som i hØY grad følte seg som tester fra lærerhold. vår verden, vår politikk, våre 
vil fremgå av denne beret- en folke oppdrager og ung- fremtidsbestrebelser og de 
ning, kunne den ha vært av- domsveileder, var naturligvis • rbk lØsninger vi har på alle våre 
verget, men Reichskommissar også interessert i selve saken. QUIS mg es yttet problemer. F'ronten mot rase. 
Terboven hadde bruk for den, Dekretet om ungdomstje- slottet mot R. K. læren er demokratiets siste 
ikke minst i det intrigespill nesten, som fikk en særlig ord den formel som kroner 
han stadig fØrte mot Quisling. markert betydning nettopp Kon~likten meldte se~ r:et- j hel~ vår verdensoppfatning: 

Taktisk sett var det ytterst I fordi det var den fØrste re- topp l dagene da QUIslmg Og det øyeblikk vi har valgt 
uheldig at loven om ungdoms-, gjeringshandling, var, behand- innredet Si~t kontor ~å Slot· ______ ... ___ _ 
tjenesten kom til å bli Quis- let på et møte av Terboven, tet. Noen fa ord om mnflyt
lings fØrste, utadvendte re- Quisling og Hagelin. stang, I tingen kan være av interes-

. se. Da jeg selv på Quislings 
forslag skulle overta noen 

. rum i Slottets fØrste etasje, 
ØstflØyen, hadde jeg hatt an· 
ledning til å fØlge ham dit
opp. Slottet stod tomt, i vest
fløyen bodde en vaktmester 
og noen av slottets tjeneste
folk. Et ganske underlig syn 
møtte oss der. Det så ut som 
et stort hj em på flyttefot, 
tepper var rulle,t sammen, 
bilder tatt ned fra veggene, 
mØbler stuvet bort. På man
ge ting sto en lapp merket 
R. K. (Reichskommissar). 
Vaktmesteren forklarte, at 
tyskerne flere ganger hadde 
vært på Slottet og gjennom
gått alt. De hadde tatt med 

for å heise denne ærerike 
:t1ane, hilse denne strålende 
morgenrØdme, det er nettopp 
det da rasefØlelsen er ster
kere enn den noen gang har 
vært i vår historie, det øye
blikk da den mest ubØnnhØr
lige kamp rasene imellom 
nærmer seg, det Øyeblikk da 
kontinentene reiser seg un
der ropet: «DØd over de 
hvite 1» 

Hvis et slagord noensinne 
har vært i strid med den hi
storiske utviklings linje, så 
er det denne antirasedogme 
som vi har innskrevet på vår 
ulykksalige fane! 

For et vanvidd! Menneske
forskerne forutsier oss det, 
alle., kalkyler beviser det, den 
faktiske virkelighet rundt 
omkring oss viser det svart 
på hvitt: de nærmeste 40 års 
verdenspolitikk kommer til 
å beherskes av det i denne 
form helt nye problem som 
,:len menneSkelige fruktbar
het utgjØr. Som blinde har vi 
åpnet for alle livets sluser. 
Vi har gj ort dØden til vår 
guddom, den velgjØrende 
dØd, j a, artenes og hele skap
ningens dØd. Livets overflod 
kommer til å oversvØmme 
oss. Om 40 år kommer dette 
menneskelivets oversvØm
melse til å gj en oppvekke de 
store folkevandringe;rs tids
epoke. De har forøvrig allere~ 
de begynt. Det er Dsjengis 
Khans skygge som avtegner 
seg mot horisonten. Morgen
dagens verdenspolitikk kom
mer til å arte seg på en helt 

Forts. side 7 

,Quisling taler på Akershus ved regjeringsovertug031sfi; 1. J~" I seg arkiver, verdifulle tepper overfor ham stang med Fugle3ang på sin høyre side og Skancke 

bruar 1942. . Forts. side 2 på venstre side. 
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.. Kirkestriden - BladpeBceD. 
for 19&0 

Om å tale om sannhet og rett 
(Forts. fra side 1) 

og mal~rier og han hadde nu 
fått beskjed om, at de ville 

: l komme og hente resten. 
...... Quisling ga straks ordre om, 
.. ~ at intet ytterligere fikk fjer-

nes fra Slottet og at alle 
lappene med R. K. skulle 
plukkes bort. Han understre
kot, at uten hans tillatelse 
fikk heretter ingen tysker 
adgang til Slottet. Vi hadde 
ingen grunn til å tvile på 
vaktmesterens ord, overalt 
stod skaper og skrivebord og 
gapte tomme. Det hadde 
vært en ransakning som sa 
seks. 

Quisling ordnet nu sitt 
kanseli i Slottets vestflØY, så 
alt deretter sto under hans 

forheng skilte rummet fra 
den stue hvor jeg hadde hilst 
på de fire herre,r, og jeg be
stemte meg til å fØre samta
len så hØyt, at de alle hadde 
mulighet for å fØlge den. Jeg 
sa, som sant var, at jeg lite 
hadde fUlgt med i det som 
hadde foregått og at det var 
meddelelsen om at biskope
ne ville nedlegge sine embe
der, som hadde fått meg til 
å sØke en samtale med ham. 
J eg kom til ham som hans 
slektning og jeg hadde intet 
oppdrag. Jeg nevnte Terbo

Med dette nummer fØlger 
en giroblankett som gjelder 
bladpengene for 1961 
eventuelt et halvår. Vær så 
suild å benytt~ den snarest 
mulig - det vil hjelpe oss 
utrolig meget. Og selv om 
bladpengene er hevet aldri så 
lite - med en femmer pr. år 
- så ber vi likevel alle som 
har anledning til det om å 
spe på med ennu litt til. Vi 
er helt avhengig av ekstra 
støtte for å kunne holde drif
ten gående uforandret. 

vens angrep på Berggrav den ~~~...,... 
1. februar, men understreket t'lb k f d" 
at en sak mått være hva ~er. l a e or engJennom 

~ a gl uttrykk for at deres em-
tyskeren Terboven sa, men b d dl l . k . e sne eg!2:e se Ik e var 

oppsyn. 
at bIskopenes onedleggelse av l ment som'" en utfo~drin til 
embedene matte oppfattes d t 'k t D g o *. e nye n ss yre. e ga ogsa 
lkke som en protest mot uttr kk f r t d 'lr 

ET ~!IØTE MED BISKOPENE ham, men som en aksjon I t'l Yff tl~' oa keI var Vtl kl~e . l O' en 19 a er ære, a 11'-
Etter min innflytning i mot det norske nksstyret. 17 (d .d b' k ) 
f . B' 'k St .. en .v.s. ens IS opel' 

øst lØyen, satt Jeg en dag og _ lS.0p øren. sv~rte, at anerk'ente Quislin sne 
arbeidet med et P.M, over' nan ::::or::tod, at Jeg Ikke var 'k J.. d f gt y 
.' rI sregJ ermg eac o som 

Norges forhold tIl Ru:ssland on;:mtert. Ikke Terbovens ta· d'" e et'· .. . . con n s e mUlIge regJermg 
g3ennom tidene, et arbeide It), men QUIslmgs dekret om i landet under de herskende 
som i de dagene hadde opp- opprettelsen av ungdomstje- forhold. 
tatt meg så sterkt, at jeg lite nesten hadde skapt det fore
h~!.dde ful,?t med i den strid liggende motsetningsforhol-
8'11n var ved å oppstå, da min det. Dette dekret betød, at 
~(;:=l'ct=~;,.· }eam inn og spurt8, barna ville bli tatt bort fra 

* Selv hadde jeg under mitt 
opphOld i Oslo bispeg':lrd t:) 

slik at lommeboken åpner seg 

Fra Hedemarken. 

Under en igangværende to svære og sinte nesehorn 
sykkeltur på Hedemarken som eders hengivne Alexan
efter oppdrag av Forbundet dE/r har påtruffet. Disses sti
og Folk og Land har jeg - ye horn har atter herdet oss 
tro ds regn over poteter og til mann, i denne nye front
korn - bare hyggelige sam- tjeneste, som vi er pålagt av 
taler i hØyloftede stuer med formannen. 
våre 99 prosent glade bonde- Det er ikke godt for men
adelsmenn esker. De har over- nesket med bare medgang i 
levet den selvdØde Solem og llaustonna. Derfor må en ut 
den lignende Arntzen, og i tc:rrenget for å hente til
deslike, og trives i en over- b::d;;:q nec av den glJ.de bero-
strØmmer.cle borgerlig al(tel· 
C:;G og tillit ne,:;ten mer C'l:l telefonsamtaler med Q'11~;-

cm !8g lzjc·nte t:U at Elle bis- ~-i~l:lme'le. En av de vikti;>:- f\ir! De har E~ke de~t".tt. i ~;ll " line-. I den fØn:te s2.mt.J ,::n 
',~ar san11et i 0210 Of.',' ,:;+'" Dll~,;i-er C"i .... nl p-'e~t"r o'" t~G"l [!'r'C'{"'Jn a 3°m . ~""'<..-V J. ...... ,1:lo.t/ .... : ........ 1 _ ~') )V. G r:neN(1(.:>~.L,.:::I. ~err l' 0rn "I'~vn"t" '"r,o'! .... ~ J. ... .::q,J •. ) • J<-~ 

r:.t ki~·k:-:-:~~1~:.-:i.~t2r ,~':(:.~-::,:::~{8 ,.~,.~,' I··-:~:"\ro. 111d·-l,,:\ ",.lav> ~"'ar'''ac,,! ..i. .... U ·(., .... ~.Uv J b .i.,"u...~ L..!. v .. J'-'3 I' n"'l .... "'nr ~0r"j' o"er 
.. .• - -b .~~v v ,," ch .. , ,- c " ... ,'~ ;) i U0r at J'e'')" Q'''u'lc1ia "'''dde, ",""~""~ U~b' • 

,-~.,""1~'~ " ... lt.~,·"):· 1",:ld f ,.LI. nq: 1~··"ir·,t·-"Q '-~r'l "ole 1)- ".~ 1~.:;..l.. t..) O .... ·L 1- O .1............ I .".'~.., (Ct ri l ... ,,~'" f Il ---.:r 
, ... ,."",,1,; ,c,)", L::le e ~aLu CA.: Al.,> 'Il" oppcu~gv ,se. ..8 Vlue cl"':'ftnt ,,'t"~";')lln med 11"1' U I J.He",venuG S V::he o {: ~._e-

.. ... l -"l • J ... }O ........ , I..'..r.. "'~"~'~J\ tn _ . .L.:'I 

m::;c~d2Icuse fra dem, om at '\"'2Cl aette Ikke få muligheter I onkel 00" at, også de andre,' Ci.cmarken driver uanfckt;",t 
de .t~:c1d.A D('sl,uttet 11 "1cdler;- i fO:',å eppfylIe denne plikt. ! biskol~e~8 ble ~.o!.it 2. irmr. med på å ernære by-Norge og
P'" c'lre r>nlQed"r D"l1:-" I 1< 1)'I'en 'l"dde ;·'tet i'not" •. ". 'clv ~y.l'· (..... • .. 

~;ed(;(:I~l:;el~ gjorde' et StOl:~t, atb~;l1a 'b~~3 opp~;add t~l å j ~:~~~ ~~~~::~l;~~~~. at'}'~tl~~~~~ l1c;';ri~gSmi~l~;. lp.,.c~ •• L. , .. J L::::å.d. Uten våre b2-
teologi imltrykk på meg. Den mot- fØle samfundsånd, men den- ne var villige til it komme ~ til I sin tid gikk nesten hele 

sts,nd som Quislings styre ~~ oppdragel~en måtte ikke en ordning og jeg bad ham de~ eft.er bagler- og birl\:e
sto overfor var på forhånd ;tundre at knstendomskunn- ordne en samtale med dem. bCimertlden resterende, selv- Men se,: l':.tter åpnet seg 
sterk, biskopenes skritt skapen nådde frem til barna. som kunne gi ham mulighet tenkende bondeadel inn i NS, elet lukkede. 
måtte komme til å Øke mot- Dclt var dette som var situa- for å forsØke å komme frem Måtte Senterpartiet nu --- i J-eg slEtter med en kjerne
'standen, særlig blant pres- sjonens kjerne. til et godt samarbeide. Jeg siste liten ta lærdom av det- ætning fra en av de urOk~-
tene og lærerne. Og hva ville Jeg fremholdt, at jeg kjen- undlot ikke å si ham at bis- te faktum. Man kan som be- kelige som hadde tre sØnner 
så komme? t: ?uisling som et dypto r~li- lwp Berggrav gjOrd~ et al- k.jent politiSk speku:ere se~ ved fronten hvorav en falt: 

I denne Situasjon besluttet ~.ø"t ~enneske, ~om p~ m,- vorlig inntrykk når han tIl fant. Hve~ overt",r da pa «Det var itte så gæli å vara 
jeg meg til straks å få en gen mate hadde tIl henSikt a fremholdt at det var kirkens, landsbygden. NS i Romedal, for der vart 
samtale med min onkel bis- holde kristendommen borte inderligst~ Ønske at alle nor- i Hedemarken i dag er noe itte på langt nær alle arre
kop Johan Støren, som jeg 1 fra barna,. og jeg spu.rte ?m ske kre/fter måtte stå samlet a.v det mes~ oppløft~nde SCHn stert. Men her i stange vart 
_ etter en telefonjakt - en erklærmg fra Quislmg og ikke splittet i den vanske- fmnes - slIk at en l en ~ker- gardbrukera ti'n for enes». 
fikk tak i på Oslo bispegård, som klart ga uttrykl{: .for det- lige tid som landet gjennom- kant kan snakke mea en P. t. Hedemarken 
hvor han bodde som biskop t:, skull~ kunne be~lrke at levet. Jeg hadde anmodet så- mann på traktor som e r en 
Berggravs gjest. Apropos bis- bl~kopene t::akk sm~ av- vel biskOp Berggrav, som bis- forbedret utgave av det som 
kop Berggrav, så må man jo skJedsansØknmger tIlbake. kop Støren om å hØre på min visstnok foresvever Senter
også huske, at Reichskom- Jeg fremholdt meget sterkt telefonsamtale med Quis- partiet. Så har vi samtaler 
missar Terboven hadde blåst (og meget hØyt av hensyn til Ung. med noen tvilende. At de er 
til særlig kamp mot ham un- herrene i naborummet) at Som jeg på forhånd var det er ikke rart. Tenk på 

22. oktober 1960 
A. L. 

Forbundets 
der sin store tale på Akers- etter min mening ville det sikker på, erklærte Quisling hvilke'J. systematisk synkver- representantmøte 
hus kort tid i forveien, da være den største ulykke for (Forts. s. 4). Ving de er utsatt for. Men / 
Quisling avløste ham som landet, om det nu SKulle inn- det er nesten ingen tvilende! Forbundets representant-
chef for okkupasjonsregjer- ledes en strid mellom stats- Atter et eksempel på hvor møte er nå endelig fastsatt 
ingen. myndighetene og kirken. Oslo Stigefabrikk forgjeves falsk propaganda til 3. desember. Innen den 

Klokken 5 på ettermidda- er overfor solide folk. Imid- tid regner en med at det 
BIS~OPENE REDE TIL gen sØkte jeg da, etter avta- Inneh. ALF T. LUNDE, lertid respekterer og ærer også er falt dom i injuriesa-

le, biskop Støren. Hans vert, FORLIK. A L LE vi!.re folk her for- ken mot Morgenposten. MØ-
biskop Berggrav, tok imot I samtalens lØp hadde min Mosseveien 8, Oslo l mannen Anders Hafskjold tet holdes på samme sted 
meg' på det mest elskve,rdige onkel flere ganger gått inn Tlf. 68 S8 17, priv. 670779 .IOg hans innsats. De urokke- som ifjor og vil bli nærmere 
og forestillet meg kort for i siderummet for å konferere Skyvestiger oljet ml cadi- lige bØnder her hilser ham bekjentgjort her i bladet. Det 
biskopene Maroni, Flei- med sine kolleger. Det ble en . og ber ham i rettssaken site- blir et interessant møte, 
scher og Rille innen han meget lang samtale, flere ti- merte beslag. Takstiger av re hØyestere,ttsdommen over blant a:qnet er det jo stor
rørte meg inn i et siderum mer, og slutteligen fikk jeg jern, malertrapper og heis- Morgenpostfon, hvis bladet tingsvalg i 1961. I tilknyt-
hvor min onkel ventet meg. det svar, at biskopene gjerne bare loftstrapper. skulle komme ut på viddene ning til møtet blir det også 

Situasjonen var noe eien- im~t~så en erklæri~g. fra 100' R'lemme at det Cl' SClksØkt et foredrag av kaptein Erik 
dommelig, j~g hadde intet, QUls.lmg, d.v.s. fra mmlster- ____________ ____ -:________ __ -, ,r;r CO> hå~2øse . ærelue;kelser Lærum, som kommer hitoP~ 

~~~ !el~~ ~~~~r:i~k~~~~:~~; I ~~~~~~:tl~~~~m i~~eden m~!t: Berns Assuransebyrå II ~~~;e e~~r~~'y;~;;:!3 ~~~t i:~ ~~~ ~:;a~~r~il ~~e;af~~gal~~ 
og trodde antagelig at jeg oppfattes slIk, at b~rna skul- U de to -- Slaen omvendte tVll- som har betalt forbundskon
var utsendt av Quisling for å le undras ~en knstne opp- ALT I F O Il SIK R ING I ende -- jeg hittil har møtt tingen ten for 1960 og en hå-
forhandle med dem. Bare et dragelse. BISkOPene ga ut- I - spyttet på pilbudet - men per at riktig mange vil kom-

2 

tryk for, at de var villige til Arb i en 8 g t. l - 444994 I i bøssen. Til det sande billede l me. 
FOLK OG LA...'\TD å ta sine avskjedsansØknin- av Hedemarken hØrer også 
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:FOLK OG LAND __ _ .------ . 
,. UAVHBNGIG U~EÅVIS ~ 

Redaktører: 

ODD MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

Fortid med fremtids-

perspektiver 

Gode krefter HISTORIKEREN LØBERG 
Den Vårherre giver et embede 

Professor i historie, aarry giver han også forstand til at 
EImer Barnes, U.S.A. har 
helt siden 1ste Verdenskrig 
gjort en mektig innsats for 

bestyre det, sa de gamle. En får 
vel kalle stortingsmannsjobben 
for et embede nå efter .at det er 

å fjerne politiske IØgne i hi- blitt så velavlØnnet og pensjons. 
storieskrivningen og derved berettiget og langt mellom val

gene, og selv om det vel ikke er 
så påfallende dette med Sverre 
Løbergs forstand til å bestyre 
det, så later det iallfall til at det 

og efter krigen er «tendensiøse», 
forteller vår stortingsvenn, som 
også er indignert over det de 
tyske lærebØker forteller - for
Øvrig bygget på beste engelske 
kilder - om at de tyske angrep 
mot England var gjengjeldelses
angrep for de systematiske eng
elske angrep på tyske byer. 

Ja, alt det den mannen vet! 
Og alt det denne NATO-uvennen 

hj elpe sannheten frem. I en 
anmeldelse av historikeren 
professor Harry P9.xton Ho
rwards bok: U.S.A.'s Rolle il 
Asia» uttaler Barnes, at det
te er det beste verk om pro-

har gitt ham forstand på histo'~ får anbragt i NATO-vennen! 
rie. De møtes jo så smukt i dette 

blemet. Profel:;soren skriver: i 
Alt kommer selvfØlgelig an på øynene en ser med, men denne forbindelse følgende 

det er ingen undskyldning for overhodet ikke å se noesom- til sine tyske kolleger: «En 
helst. ting e.r sikker og det er, at 

Ja, det er naturligvis Af ten- ene, som Løberg understreker: 
posten som vet å berette det. «La meg for sikkerhets skyld til
Når dette blad, som arbeidet så fØye at jeg for min del ikke næ
ivrig i tysk tjeneste under hele rer noe hat til det tyske folk.» ' 
okkupasjonen, kan få delta i ny Men hva om aksjeselskapet 
hets mot de fordums venner, så Aftenposten/Løberg tok seg litt 
trykker det endog orientalisten av de norske skolebØkene? Efter 
Løberg til sin hØyst nasjonale hva Voss har påvist, så kan det 
barm. visst trenges. Og når en da har 

Påny oversvømmes· vi av det mange kaller «autentiske de historiske revisjonistiske 
opplysninger» om hendelser som nå ligger· en menneske

alder tilbake i tiden, men som vi for vår del kaller blank 

forskere i U.S.A. vil komme 
til å gj Øre bare små lande
vinninger, hvis ikke de tyske 

hets uten mening og hensikt. SkjØnt uten hensikt er det forskere nu virkelig anstren-
jo ikke fra deres side som står bakom disse propaganda- ger seg for å nedkjempe den 
bØlger. Men for gode borgerlige og sosialdemokratiske tiltagende masse av IØgne 

Er det ikke så øyet blir stort en slik historieekspert for hån
og vått når en leser Aftenpos- den, så burde han da utnyttes. 

NATO-tilhengere må jo denne hetsen være ikke bare men- som Øses ut om Hitlerregi- tens beretning om denne mang- Det mener iallfall en 
mets grusomheter. Hvis ikke foldige Løberg,som ikke ble ved Beundrer. 
disse blir imØtegått, vil det sin lest eller sin settekasse, men 

ingsløs, men direkte selvmorderisk. 

bli sagt, at det ikke spiller «sitter på sitt kontor i Stortin_ NORSK SKJØNNHE~IDEAL 
denne forvrengte framstilling av ting og hendelser andre no'en rolle hvem som begyn- get med en stabel av tyske lære- Det er nesten ubegripelig hvor. 
og alvorligere perspektiver enn dagens og gårdsdagens. Av te krigen, hvis tyskerne vir- bøker foran seg, bØker som er ledes de norske journalistene 
den enkle grunn at vi selv kommer til å bli møtt av denne kelig var så grusomme og gOdkjent til bruk for middelsko- holder ut i dette landet, hvor 

barbariske under denne.» ler og gymnasier.» menneskene dog trass i alt er så 

Og likevel har denne lØgnaktige historieskrivningen og 

som sannelig Turen til en opprydning i 
Og Løberg er mannen og hi.. langt fra det- rasemixidealet som 

hensiktsmessighetsmoral ved neste korsvei, 
ikke synes å være langt borte. 

For vel kan man stille opp en moral for seg selv og 
historieskrivningen, kommer storikeren som kan si disse sølle daglig holdes frem for oss i alle 
vel også til å omfatte Norge. tyske lektorer og professorer et avisene. Er en ikke neger eller 

en for det knuste Tyskland, men en ny spill levende mot- Det blir en trist dag for nor- sakkyndig ord. Ikke forteller de kineser eller allerhelst en blan
ske forskere, når det blir 
bragt på det rene at disse 
med vitende og vilje har for

stander av den type vi kan vente å møte i en kommende 
NATO-krig tør se noe anderlede~' på disse ting. 

I filmer og i en rekke av årets bØker forherliges den fusket sannheten eller for-
umoralske sabotørvirksomheten, den som menneskeheten tiet det, som ikke passer. De-t 
møysommelig hadde arbeidet seg' bort fra eftersom sivili- vil sikkert være nyttig for 
sasjonen steg og en fikk faste regler også for krigen. For vitenskapsmenn som profes· 

tyske bØker om «det tyske an- ding av alt mulig, så er det jo 
grep på Norge» (kanskje ikke lite å rope hurra for i vårt ger
engang om det fransk-engelske?) manske Norge. Avisene flommer 
og tallet på gassede jØder stem_ over av reklame for filmen 
mer heller ikke med det løberg- «South Pacific», som for alt vi 
ske. Beretningene om de polske .vet sikkert er utmerket. For bare 
massemord på tyskere både fØr hør på VG's beskrivelse av helt-

sorene Barnes og Howard å oss kan det være det samme enten det var England eller o tteise innen, som er en blanding av 
koste pa seg en overse . h f k f-Ø t f k å 'dt . Sovjetsamveldet som tok disse umenneskelige og gemene D t k n VIS er or an an res, a ranskmann, itleser og s VI VI 

. . . . I av Folk og Land. e er u selv om våre angrep på IØgn- forstår også andre ingredienser: 
former for krIg Ibruk. Det som. Interesserer l denne for-, l' d m 1'1" n-l'!'olikasit:m utlen- h' t . hØ t o 

~.' v. " , IS onene rammer y Sa «Hun er hva amerikanerne kaller 
bindelse er at Norge har knyttet også sin fremtid til bruken ding.er kan lese den fulle og ~åger ingen å ta til mot~le, lommestørrelse, men vakrere enn 
av slike metoder. usmmkede sannhet. Som be- hverken på trykk eller for de fleste. Nesten sort hår, store, 

Vi har fått en rekke nye lover og bestemmelser som retten. Derved ville jo enda litt skrå, skjeve melankols!æ 
fastslår at i en kommende krig skal vi alle - bortsett fra mere lwmme for en dag. brune øyne, hØye kinnben, fyl-

når det gjelder disse ting, N~ylig avdØde advokat Wlil- dige leber og huden er myk og de hØyeste ledere,./som stikker av - være helter og sabo- kk d . l o 

som en va er ~g l nær j!,er lettet litt på s Øret sa skjær.» Akja, så vakker er det 
tør er. Er vi ikke det, så skal vi utslettes av det nye lands- fremtid kan bli skJebnesvan-' man fikk se hvem som stod ikke å vente at nordiske kvinner 
svikoppgjøret når de herrer flyktende politikere vender gre for oss. For de lever jo av bak utviklingen i stavanger- Iskal se ut! Men så har de da 
hjem fra utlendigheten. det. Og det er så deilig og området. Ære være ham for heller ikke en slik rasecocktail 

.Men hva så med våre antatte røde motstandere som behagelig og ansvarsløst 11 det. En ytterligere utgrav- som opphav! 
flyte med den store strøm av I ning i ruinene av det man 

vanligvis ikk,e pleier å bruke silkehanskene? Deres vei er jo bunnlØS dårskap og forbry- dengang kalte «de gode 
hittil dekket av millioner av mYI'dede mennesker. Men- tersk lettsinn. nordmenn og godviljens Ad «Familien Klossmajor» 
nesker som ikke engang ten k t e på å gjøre brøkdelen av Men vi tror likevel det er I menn» vil gi en komplet av- Det var ikke lett å finne 
det disse bestemmelser fastslår at det er vår norske sabotør- nødvendig hvis det norske slØring av de faktiske fo~- ;noen fornuftig mening i 
plikt å gjøre. folk skal overleve. Vi tror det hold. At Norge fØr 9. apnl «Zwings» tåkete betraktnin·' 

En kan kansltje da forestille seg hva disse røde okku- er nØdvendig å rydde opp i 1940 hadde tatt parti for ger forleden. Er det psevdo-
løgnen og komme J,led pi\. England og at tyskernes. all.- demokratiet han er ute et

panter kommer til å foreta seg når de vordende sabotører fast moralsk grunn igjen. grep var mer enn berettlge~. ter? Isåfall bØr han hep.ven-
misbruker sykehusenes RØde Kors-merker slik som i filmen Vi trer det er nødvendig å De menn som var med pa de seg til et annet forum, og 
«Omringeb, eller når bensinstasjoner og arbeidskonturer gjøre front mot det virkelige dette sitter med det fulle og forklare hva han vil til livs. 
flyr i luften slik som i boken til «Kjakan». Alt sammen barbari som truer vår frem- hele ansvar for tap av men- ' Er det konkurransen om stil-
uten hensyn til sivile ikke-krigførende folks liv, barn og tid istedenfor å fortape ,oss i neskeliv og eiendom. Unger som er poenget, så er 

vold og urett som ble begått H.F.R. det vel ingen vesensforskjell 
kvinner. Il d k ti t' av den ene part for tyve ar me om emo ra og au on-

Det vil neppe bite på disse kommende okkupanter det siden. Vi tror a~ det er nød- AN N:E L ISE P A RO W tært styre, i hvert fall ikke i 
vanlige film- og bokvåset om at alle disse myrdende og vendig allerede nå å velge TANNINNSETNING demokratiets disfavØr. Er det 
sprengende, hensynsløse sabotører er edle helter, mens den mellom anstendig krigføring Trondhe-im titelsnobberi som vekker 

t b · mindreverds-komplekser, sa okkupasJ'onsmakt som av Folkeretten er pålagt å holde ro og sabo Ørbar an - mere G1'sle JOhn?,"'"sgt. 5 _ V. Lade- . 
,,_. er vel «Folk og Land»s lesere og orden el' brutale og bestialske når de svarer med samme nØdvendig enn å fortelle det moen kirke _ Voldsmin(ie 

norske folk hvorledes sabotØ- de som er minst sjenert av 
mynt. rer i engelsk sold i hine fjer- TANNLEGE MAA1\IOEN den slags. En annen sak er 

Naturligvis er det ille å ta livslØgnen fra folk. Det er ne dage myrdet okkupasjons- at de som rettsstridig er fra-
Hansteensgt. 2 dØ t' k b t rynelse ille å måtte fortelle disse mange, som jo delvis satte både myndighetenes representant m sm yr es e et:> 

d Tlf. 444333 ikke akviesserer ved slil{ sitt og andres liv inn da de begikk disse folkerettsstridige i Bøhmen fra bakhol , noe 
t dom, selv om det er en be-

forbrytelser at de - og ikke tyskerne - har åpnet døren I slOm kos et mange mennes- Tannlege skJ'eden titel saken gJ' elder. 
' • o t ker livet. Fordi slike mord og 

for det virkelige barbari. Det kan mgen talema er om l'k b t . 1 ndlI'nger l' MABmfN KJELDru\S Men «Folk og Land» er ikke 
• S 1 -e sa o aSJe la 

patriotisme bortforklare. For også okkupantene er patrIOter. virkeligheten ikke tjener an- Hansteensgt. 2 noen egnet avIØ,pskanal for 
Det er vel også ille å be dagens sensasjonslystne presse- nct form:11 enn hatets og I Tlf. 447554 gal de i den anledning. 

knekter uten forstand og uten ansvar om å fare varsomt barbariets. V. 
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Bak kulissene: 

Frankrikes sammenbrudd 
Krigsrådet før slaget 

22. mai 1940. Det gamle klokkespill i porttår
net til slottet i Vincennes sender ut de fredelige, 
tidlØse toner Slom det har hilst middagstimen 
med i utallige årtier, og imens kjører en stor bil 
over broen, som fØr var en vindebro, forbi vakt
postene, som presenterer gevær. Nå har den 
store vogn, som kommer fra Le Bourget, Pariser 
flyhavnen, passert porttårnets hØye hvelving. 
Den kjØrer bort 'Over den snorrette alle, forbi 
kasernene og det svære tårn tilhøyre, hvor en
gang viktige statsfanger satt bak de små tilgit
rede vinduer. Nå kjØrer den gjennom den vidt
åpnede port i tregjerdet, som skiller det franske 
hovedkvarter fra omverdnen. Den borte ste del 
er adskilt med et grønt f'orheng slik at ingen 
kan se inn i den lille avsperrede gardsplass. Nå 
stanser bilen foran den lave tverbygning som 
forbinder «Kongens og Dronningens paviljion
ger» , bygninger fra det 17. århundre. ut av bi
len stiger Winston Churchill, britisk premiermi
nister, general Sir J,ohn Dill, viceluftmarskalk 
Pierce og en admiral. Franske offiserer som tar 
mot dem, fØrer dem straks inn i Kartsalen i an
nen etasje, hvor rådslagningen skal finne sted. 
Rummet er, som alle rurn i denne kasematt, 
mørkt, slik at det må brennes lamper midt pa 
lyse dagen. Det er uten utsmykning og ser ut 
som om hele innredningen stammer fra femti-
årene i forrige århundre. De dy- ,-----

Churchill konfererer med den vanskelige Lord 
Gort, den britiske øverstkommandJerende i Fra,nk

rike, . som ikke ville samarbeide. 

pe kjellere inneholder imidlertid 
de mest modernegasssikre til
fluktsrum en kan forestille seg. 

4---5.000 mann. Omtrent halv- til da i1&:e kjente og som det 
parten av denne kolonne er i først må finnes forsvarsmidler 
Etaples blitt angrepet og opp- mot. Og det nu, innen 24 timer, 

Her hilste general Gamelin holdt av våre luftstridskrefter. for hver time bringer jo tysker
:tior tre dage siden på de fremme- Dermed er altså truSlen mot ne videre fremover. Offiserene, 
de gjester - men nå er det wey-, Boulogne minsket. Dessuten har alle fagfOlk vet hva det vil si: 
gand som gjør det, og da alle 2 gardebataljoner med panser- det er som når en druknende 
herrene har satt seg ved det lan- skyts landet der. Det er forØvrig raskt skal lære seg å svømme 
ge bord, som fyller midtpartiet de to siste enheter som var igjen mens han holder på å drukne _ 
av rummet, ber general Wey- i England av den ordinære ak_ ~ Men de lar disse fortvilede 
gand oberst Simon av general- tive britiske armee. De vil for- tanker fare og retter oppmerk
staben om å legge frem de alli. svare Boulogne og også Calais somheten mot Weygand, for nå 
ertes slagplan. og Dunkerque er satt i forsvars- snakker han om resultatene av 

Obersten reiser seg, går bort beredskap. Vi kan altså. regne sin eventyrlige flyreise til fron_ 
til kartet som. henger på veggen med at det ikke hender oss noe ten, til den omringede nord-
og sier: «To franske divisjoner slikt svineri som i Abbeville en armee. . 
står lengst i nord, ved Schelde gang til!> Alle vet hva han me- «Det er utelukkeb, sier Wey
og i provinsen Zeeland. De 001- ner: der har motoriserte tyske gand som snakker klart og be
giske tropper slutter seg til dem, kolonner overrasket kompanier stemt og som en feltherre som 
omtrent til Audenard. Det bri- på ekserserplassen - så lite ordner alle kamphandlingenes 
tiske ekspedisjonskOrps står len- regnet man med at det skulle forvirrede tråder til et sikkert og 
ger syd, hvortil kommer 3 divi- dukke opp fiendtlige motoriserte overskuelig bilde, «det er helt 
sjoner i området ved Arras. To avdelinger! utelukket å kreve av de 40 av
britiske reserV1ediViisjoner !heim- Oberst Simon kommer nå inn skårne divisjoner at de skal slå 
ner seg i området ved. Lille. Til på stillingen ved Somme. «Her seg gjennom sydover og få kon
dem slutter seg den 1. franske har tyskerne besatt noen broho- takt med den franske hovedar-
armee. Øverstkommanderende der, men de er ikke blitt utvidet. Forts. side (1 

for den fransk_britisk-belgiSike Fire franske divisjoner blir satt 
armee i nord var til nu general inn her og ytterligere fire er 
Bilotte. Dessverre har han vært innlastet for å sendes dit.» 
utsatt for en alvorlig bilulykke «Hvorledes er det i øst, hvor 
og ligger på sykehUS. Han har Deres general Huntziger står?» 
måttet overlate kommandoen til spØr Churchill. 
general Blanchard.» «Sterk berØring med motstan-

Churchill griper ordet. Da deren», svarer Weygand. «Man 
han var her for en uke siden, må stadig holde seg for øye: det 
den dag da papirene ble brent på tyske angrep foregår efter e? 
Quai d'Orsay, sprudlet han av helt ny oppskrift. Imidlertid an
vitalitet og rev alle med seg, i tar jeg at det i tilknytning til 
dag er han nesten grå i ansiktet, dette fØrste angrep vil komme en 
meget alvorlig og innesluttet som offensiv i klassisk stil med sterk 
om han grublet over en ulØselig artilleriunderstøttelse. Vi har 
gåte. «En av våre offiserer», sier altså to oppgaver å lØse: vi må 
han «Slam er såret, har lagt stanse dette fØrste angrepet og 
mer~e til de tyske panserkolon- samtidig forberede oss på det 
ner som i går formiddag brØt opp annet.» 

'Kirkestriden 
(ForU. Ira skU 2). 

straks at det ikke på noen 
måte var hans mening at 
barna skulle') fratas en kris
ten oppdragelse, og han ba 
meg meddele dette utrykke
lig til biskopene, hva jeg også 
straks gj orde. 

FØrst etter ca 4 timer tak
ket jeg for meg og var iferd 
med å gå, da Quisling tele
fonerte til meg. Også under 
denne vår andre telefonsam
tale bad jeg biskopene Berg
grav og Støren være tilstede. 

ET MØTE HOS MINISTER 
LUNDE 

• • 

Quisling spurte om jeg 
fant det nØdvendig eller for- «Biskop Berggrav er en skurk», 

sa Quisling. 
standig at man behandlet 
saken samme aften og jeg 
svarte, at det herskelt en god I på Lund~ kontor. Skancke 
forståelse mellom oss og at ,og Lunde var nettopp ferdige 
j eg personlig foretrakk å I med den pressemeddelelsen: 
bringe saken i orden snarest i som det var meningen skulle 
mulig. På min henvendelse OffentliggjØres neste dag. 
til biskop Berggrav svarte Den meget energiske Gud
imidlertid denne, at saken ~rand Lunde var allerE\de 
godt kunne utstå til neste Iferd med å legge en plan 
dag, sideln det allerede var for den propagandistiske ut
blitt så sent. Biskopenes til- nytteIsen av «kirkens forre
bud sto fast, sa han. Dette deri», da jeg kom med budet 
svarte jeg deretter Quisling, om at Quisling Ønsket å ten
som bad meg gå til informa- ke over saken til neste dag 

sdonsminister Gudbrand og derfor ikke Ønsket noen 
Lundes kontor, hvor jeg ville offentliggjØrelse. De to her
treffe Skancke. Han påla rer svarte, at det var Quis
meg å meddele disse, at han ling som, etter en samtale 
Ønsket å stoppe den rede- han hadde hatt med Terbo
gjØreIsen, som de var ved å ven, hadde anmodet dem om 
utarbeide for pressen. Dette å komme sammen og utar
lov~t jeg ham. Jeg fortalte heide pressemeddelelsen. De 
deretter biskopene om det var derfor - som rimelig var 
oppdrag jeg her hadde fått - forbauset, og jeg fikk inn
og ga uttrykk for, at jeg be- trykk av at de tvilte på rik
traktet dette som et godt tigheten av hva jeg sa. Jeg 
tegn på at saken nu kunne bad dem derfor om person
få en lykkelig avslutning. Hg å sette seg i forbinde~se 
Berggrav Ønsket meg hell til med Quisling. Men for ikke 
og nevnte, at det selvsagt å gjøre saken unØdig drama
var en forutsetning, at sa- tisk, fortalte jeg dem om min 
ken ikke kom frem for of- private samtale med min 
fentligheten før den endelige slektning biskop Støren. Både 
bestemmelsen var tatt. Etter Lunde og Skancke var religi
at jeg hadde lovet ham å gi Øse naturer og det gledet 
en meddelelse om mitt møte dem begge, at her var mulig
på Lundes kontor, forlot jeg heter for å bilegge striden. 
bispegården. Ingen av dem Ønsket en kir-

* kestrid. En annen sak var 
Et kvarter senere var jeg at de heller ikke betraktet 

Oslobispen som noen særlig 
hØyaktet kirkens tjener. 

KALT TIL QUISLING 

mot Abbeville. De har passert «Et angrep «efter ny opp
stedet Etaples i retning mot Bou- skrift> - det vil altså si et an
logne. Han anslo det til å være grep med midler som man inn-
_______ ------~::_:==_::-::--:-=-_:::::::::;;:::::=_:_;:::; I Krigsråd i Paris. Fra venstre til hØYre: Churchill, 
4 FOLK OG LAND LØRDAG 29. OKTQBER 1960 Dill, Sir Ronald Campbell, major Attlee og Reynaud. 

general 

Klokken var blitt 1/2 12 
innen j eg kom hj em. Der lå 
beskjed om at jeg straks 
skulle ringe Quisling. Det 
gjorde jeg, og Quisling bad 
meg så hurtig som mulig 
komme ut til ham. Jeg had
de knapt spist hele dagen og 
ville gjerne ha litt tid til et 
måltid mat, men Quisling 
svarte: «Nei, kom straks, så 
skal jeg sørge; for at De får 
noe her. Så kan De gi meg 
en beretning mens De spi
ser.» Det ble bare tid til å 
Iringe til bispegården og gi 
beskjed om, at det ikke skul
le komme noen pressemed-

(Forts. side 7) 
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Slik gikk SS-Sturmbataillon 
500 under i Berlin 1945 

Dr. OMAR AMIN VON' LEERS: 
" 

Kampen om oljen 
Produksjonen er fordoblet fra 1949 til 1959 

En bok om den fantastiske Bewahrungsavdelingen for Waffen-SS 

lignende. Den fikk derfor en 
helt annen karakter enn 
vanlige straffeavdelinger og 
den hadde også privilegier 
som andre aVdelinger ikke 
hadde. SS-Sturmbataillon 500 
var da også viden kjent over 
hele fronten. Det var den 
tyske hærs ypperste eliteav
deling, for, den var intet 
umulig og den ånd som her
sket i denne avdeling var ek
semplarisk i enhver hense~ 
ende. 

Bak mange av de store begivenheter i verden og 
bak mange av de vakre slagord ligger det noe som 
avkledt alle fraser best kan kalles: kampen om ol
jen. I denne artikkel forteller professor von Leers litt 
om denne kamp: 

I SS-Sturmba taillon 500 
fikk man lov til selv å velge 
sine fØrere, helt opp til ba
taljonssjelfen og uten hensyn 
til den tj enestegrad vedkom
mende hadde hatt fØr dom
fellelsen. Det vanlige var at Mens veddelØpet mellom I Det mest bemerkelsesver-

En av bataljonens kompanisjefer, den 20 år gamle Vorwarts 
som i krigens siste fase fikk ridderkorset. På ermene er sydd 
kompaniførerstripene. Tallet 15 angir antaU Ødelagte stridsvog
ner. Han var i det hele tatt en fantastisk soldat. 

ved krigsrettsdommen ble de vestlige stormakter om dige på området oljepolitik
de dØmte fratatt alle sine oljen, som både av militære ken er den uhyre stigning i 
utmerkelser og sin tjeneste- og marinetekniske grunner Sovjetsamveldets produk
grad, men de hadde anled- er av den største betydning, sjon, hvori man tør med
ning til å gjenvinne begge så å si er stoppet opp på regne produksjonen i Roma
deler i bataljonen. Og det grunn av USA's anerkjente nia, Polen og den lille i Un
gjorde så å si alle sammen. fØrerrolle i d~n vestlige ver- garn og Tsjekoslovakia. Nytt 
Det fantes ingen så dekorert den, opplever man nå et ved- er det dessuten at Kina nå 
avdeling i hele den tyske deløp mellom de kommunis- også har begynt å komme 
hær. Når den domfeldte fikk tiske land og den verden som med for alvor i oljeproduk
sin tjenestegrad tilbake eftel' så selvtilfreds kaller seg «den sjonen. Det hadde i 1956 en 
tapper innsats, fikk han fri». Samtidig foregår det i produksjon på 1176 (tusen 
også anledning til å velge Latin-Amerika og i det nære metertonn) og hadde i 1959 

•. hvilken avdeling innen Waf- østen en kamp for å frigjØre allerede nådd opp i 3650 (tu
_ fen-SS han ville overføres til seg fra den amerikanske sem metertonn). Kina tør 
'men betegnende for ånde:d I Oljekapi.tal . uten der~e~ å dermed være den eneste stat 
1 avdelingen var at under I havne l den kommUnIstIske innen den kommunistiske 
hele krigen var det bare 9 blokk. blokk som oljepolitisk har 
stykker som lot seg overfØre Noen tall vil bedre enn an- drevet det til en viss selv
til andre avdelinger. Resten net vise hvorledes forholde- stendighet vis a vis Sovjei;
foretrakk å bli hos kamera- Ine ligger au. Råoljeproduk- samveldet. Oljeproduksjonen 
tene i Bewahrungsavdelin- SLjonen belØp seg i 1959 til har i 1959 Øket med mere 
gen. 831 millioner tonn i de ikke- enn 16 millioner tonn i tre 

.Ingo Petersson: Ein sonder-I to slags slike avdelinger. 
llcher Raufen. Die Saga vom Wehrmacht hadde sine Be
s'turmbataillon 500. Plesse Ver- wåhrungsavdelinger som var 
lag, Gottingen. ordnet på samme ~åte som 

Under krigen hadde alle 
de store armeer sine straffe
avdelinger for militære som 
var dØmt ved krigsrett og 
som i disse avdelinger, som 
ble satt inn i de hardeste 
kamper, fikk anl~dning til ti 
rehabilitere seg. Tyskerne 
kalte disse avdelinger for 
lBeW'åhrungs-a vdelinger. -I 

motsetning til i andre land, 
var det imidlertid i Tyskland 

«Jeg synes det er en storartet 
tid it leve i - ikke lenger redd 
for Russland, og ennu ikke ord
entlig redd for Ki.na». (Punch) 

i andre land, mens Waffen' 
SS hadde en egen Bewahr
ungsavdeling som lå i en helt 
annen gate. I Waffen SS ble 
enhver som hadde gjort seg 
skyldig i en ærerØrig eller 
kriminell forbrytelse utstøtt 
av våpnet, og såfremt de da 
ikke var blitt idØmt dØds
straff, ble de puttet inn i en 
konsentrasjonsleirr Wehr
machtsfolk som ble dØmt tIl 
fengsel eller lignende, også 
når det gjaldt direkte krimi
nelle forbrytelser, fikk efter 
en tids forlØp anledning til å 
rehabilite,re seg i en Bewåhr

I ungsavdeling, mens de Waf-

I ~en-SS-folk som var blitt satt 
,mn i en konsentrasjonsleir 
på grunn av forseelser eller 
forbrytelser som gikk på 
æren lØs ingen slik anled
ning fikk. Bak dem hadde 

I konsentrasjonsleirens porter 
sluttet seg for godt. 

Bewåhrungsavdelingen for 
Waffen-SS gjaldt altså folk I 
som hadde begått forseelser 
som ikke gikk på æren lØs, 
som hadde kommet forsent 
tilbake fra permisj on, som 
hadde lagt hånd på en over
ordnet, som hadde laget spe
takkel i beruset tilstand eller 

Denne enestående og egen- kommunistiske land og 146 hovedområder, nemlig US:A, 
artede avdeling har nå fått million~ tonn i de kommu- Sovjetsamveldet og det nære 
sin saga, skrevet aven av de nistiske. Den var omtrent østen, og videre med 8,5 mil
meget få overlevende, lngo det dobbelte av produksjo- lioner tonn i Venezuela og 2,5 
Petersson. Boken er kommet nen i 1949. Man venter at millioner tonn i Kanada, som 
som lisensutgave på Plesse produksjonen i 1965 i de ik- nylig har begynt å opptre som 
Verlag, OOttingen og heter ke-kommunistiske land vil oljeprodusent. 
«Ein sonderlicher Raufen. være kommet opiJ i 1300 mil- Den franske presse under-

lioner tonn og i de kommu- streker sterkt oljeforekom-
_~ ______ P'o<rtls __ ._s_id_e ___ 6_ ntstiske i 1400 millioner tonn. ForPs. sidll 7 

OLJEOMRADENE I MIDT-ØSTEN. 

l.ØRDAG 29. OKTOBER 1960 FOLK 00 LAND 5 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



Sturmbataillon 500 BAK KULISSENE: - (Forts. fra s. 4) «Dessverre ble min oppfatning 
mee. De ville herunder bare bli av den belgiske armees oppga-

rrt#'Ø. trø .. i). ,seg sammen med de andre, for \ fikk den lystige Rottenflihrer ødelagt. Den belgiske hær må ver ikke delt av general Over-
Die Saga vom Sturmbatail- å kjempe videre sammen med Kaczmarek begge ben revet bort overta dekningen mot øst og straaten, den belgiske konges. 
lon 500.» Den er en av bØke- meg, det betyr med stor sikker- aven fulltreffer. Med kamufla- nord, mens de britiske og fran- adjutant. For å foreta den om
ne i Waffen-SS Buchreihe og het dØden!» sjedrakten sin, som han rev i ske tropper en har til disposisjon talte dekning, måtte den belg_ 
kan bestill€is gjennom Folk Efter disse ord la han seg med striper, forsøkte Vorwarts å stop- må støte frem mot syd og såle- iske armee trekke seg tilbake fra 
og Lands Boktjeneste. Used- ansikten mot fienden bak en pe blØdningen fra de sønderrev- des falle tyskerne i flanken. Sam- Schelde til Yser - men general 
vanlig godt skrevet som den stubbe. Kort efter gikk kapitu-' ne lår på den under smerter smi- tidig må vår armee ved Somme Overstraaten mente å burde 
er vil den nok vekke begeist- lantene, omkring 80 menn og of- lende Rottenflihrer. støte mot nord. Dessverre har gjøre meg oppmerksom på at de 
ring både hos gamle Waffen- fiserer, under ledelse av major Plutselig sa Kaczmarek, som jeg ikke kunnet drøfte denne sak belgiske tropper var fullstendig 
SS-folk og hos andre. Vi gir M. og svingende hvite filler på fremdeles smilte: «Nå kan jeg jo med general Gort. Han befant ferdige. Deres moral, sa han, 
her en liten prØve på boken, stokker mot de fiendtlige stillin_ ikke være med dere og marsjere seg utenfor rekkevidde.» hadde lidt meget under flyangre
sluttningskapitlet, som heter ger. Tilbake ble alle fraWaffen- til Russland!» Så slepte han seg Ikke en mine fortrekker seg pene ved den uavlatelige retrett. 
«Das Ende»: SS, resten av vårt kompani og noen meter fra oss, vinket ennu ved disse ,ord - hverken i Wey- Han kunne ikke. kreve av den 

«I mellomtiden har de rØde noen mann fra «Frundsberg». en gang tilbake til oss og rev gands ansikt eller i engelskmen- belgiske armee, hevdet han, at 
armeer nesten sluttet ringen om Da kapitulantene kom fram til sikringen av på en egghåndgra- nenes. Men alle som sitter her den påny skulle oppgi belgisk 
Berlin. Enkelte sterke forband fienden derover, reiste Vorwarts nato Med sitt legeme dekket han vet beskjed Lord Gort har jord. Det ,ville utsette troppene 
har nådd rikshovedstadens for_ seg opp. I den ildpause som nå den fresende granat og ble revet ikke lagt noen vekt på å komme for å bli angrepet aven ny bØ,lge. 
steder. Sentrum ligger allerede oppstOd, gikk han fra den ene til istykker av den. Noen minutter sammen med disse franskmenn av motlØshet. 
under ild fra tungt russisk ar- den annen og trykket ham uten senere falt ytterligere tre kame- - han er ikke tilbøyelig til å ~a «Og hva sier kongen til det?» 
tilleri. Den siste fase i den åre- et ord i hånden. Herunder rant rater ved en fulltreffer. De var noen fortelle seg hvorledes krig spØr Churchill. 
lange folkekamp begynner, og tårene ned over det ubarberte, straks døde. Henimot middag skal føres. Men general Weygand «Kongen har ikke grepet inn 
nærmer seg allerede med kjem- svette- og støvfylte ansiktet gjorde de hårdtsårede kamerater taler allerede om en annen van.. i disposisjonene~, sier \Veygand 
peskritt slutten. hans. Også vi fikk tårer i øyne- Preisler og vOlgatyskeren Kra_ skelighet., en som kanskje er ver- og tilhØrerne blir engstelige: 

I omegnen av rilQihovedstaden, ne, for vi ante jo at de fleste av mer slutt på livet sitt. re en den engelske generals tåpe- hvis ikke belgierne holder ut _ 
i det blomstrende grenseland, oss ikke ville oppleve natten. Kort etter angrep fienden på- lighet. -, hvis flanken i øst ikke lenger 
blir de siste sØnderslåtte tyske Ildpausen varte omkring en time, ny. Han ble atter slått tilbake, er beskyttet - hva da? 
enheter nedkjempet i mindre og I slik at vi fikk tilstrekkelig tid men nå hadde vi ikke ammuni- «Da jeg igjen kom hit til 
større kjeler aven knusende· til å fordype våre dekningsgra- sjon igjen. Ingen hadde en enes- hovedkvarteret», fortsetter Wey-
overmakt. Bataljonen går efter ver og skytterhull. Det var gan- te patron, bortsett fra vår kame- mot en russisk stålhjelm. gand» fikk jeg vite at Hans Ma-

Knortekjeppen, som han en-dagelange hårde kamper under 
i Raunsche Bergen. I aftentime-
ne 26. april blir den siste radio
melding fra bataljonen til 
Reichsftihrer SS oppfanget. Den 
er ganske kort og lyder: «SS-
sturmbataillon 500 melder seg 
fra tjeneste. Blohm, bataljons
fører.~ 

(Bataljonen 
ruvdellnger &V 

jaktkompaniene 
rI,) 

hadde to under-
kompan~stØrrelse , 
Dora I og Dora 

Jaktlwmpani Dora I meldte 
seg fra tjeneste samme dag på 
samme bØlgelengde. 

Dera II lever og kjemper frem
deles. Vorwarts (Kjelenavnet på 
kompanifØreren Obersturmflih-
rer 'porsch} får ridderkorsot, som 
den eneste av Femhundredene, 
efter at han har nedlagt sin 17. 

hadde skåret i Wolchow, 
ske stille, ingen sa noe, også over rat Schuler, som ennu hadde ett 
hos fienden var det stille. Av og skudd i 08. Påny ble vi oppfor- gang 
til suste et skudd over oss. dret til å overgi oss, men skjØnt sem stadig hadde fulgt ham og 

St'llh t d' 'l kIk . som hadde åpnet oss så mange l e en og varmen enne\il l;: e enger unne yde fIenden . 
herlige vårdag må vel ha bevir-! noen motstand med våre våpen, ve:~r gjennom fle~den, . den 
k t t · d to. o tt braKk mot en rUSSIsk hjelm. -e a Jeg Øse av. FØrst var love;:gav mgen seg Pany sa e 

00 " • • Kanskje ville skjebnen på denne 
Vorwarts klare stemme rev meg Qct mn med den kraftlgste gra- o. • o 

tilbake til virkeligheten: «Pass natkasteriJ.d. Om eftermiddagen I mate gj?re oss kJ. ent me. d at var 
pi, gutter, nå bærer det 1~ls!» klo leken 17 inntrådte en ildpause, kan:p na var ~lutt. 

. o o o Sa slo angnperens bolf!e sam-Jeg skvatt sammen, ogsa de an_ og pa en eller annen mate had- ... ~ . 
t o f t o o t f ' o ,men om oss, VI gIkk under l den. dre lmmera ene sa med ors yr- de VI SIS e en ;:helse av at na; 

o I Dog iklw for evig, man tok oss 
rede anSIkter fremover. Der kom I komm8r slutten. Alfred Schuler . o .. . 
d . o . db 'f . , 1 t lO o, f s13te 12 tllfange. Kanskje det var e l SIne Jor rune lml ormer, re;sve seg p,u se 19 opp, gIKk ra ' 

fordi Vcrwarts var krigsgudells 
mann ved mann med opplanter:le d2Il ene til den annen og gav 
bajonetter som lynte i solen, eg ham hånden. Så satte han pisto- yndling, eller kanskje det var 

jestet hadde sluttet seg til mitt 
forslag.» 

Churchill nikker lettet, og 
også de andre er lettet 
ser altså ut til at «den belgiske 
fare» er overstått. Engelskmen-
nene erklærer seg enig i 'vVey
gands plan, og den alminnelige 
U:lslutning gir hele rådslagnin_ 
gen en mr:,re optimistisk vending. 
Det utnytter Weygand behen
dig- - han kommer med krav til 
britene. «Mine herrer», sier hr~n, 
«for å oppnå et gunstig resultat 
i det forestående slag, er det av 

slik at den gråhårede Sovjet-
deres «Urrah»-brØl som ble kas- len mot tinningen og skjØt seg. rwgjØrende betydning at det bri-

OJ21'St, reg:.11.1cn.tsh:o~: ... 1L1J.nc:.;;'r2n, 
tet tilbake som el{ko fra s!wben Noen minutter senere kom det 
rullet over oss. Jeg hØrL~ Vor- siste angrep. Det var et lwkende 
w::.rts rope: «ROlig, gutter, silct hav som nå skummet mot oss. 
godt og når de er nær nok så Ved synet av denne brølende, 
bruk håndgranatene irmimol- skummende flodbØlge ble jeg 

tisl;;:e luftvåpen, både jagere og 
sem talte det tyske sprog med 

bombemaskiner, settes inn helt 
baltisk klangfarve husket at han 
engoang hadde kjempet under 
tsarørnen : han gav OS3 på Vor-

ut! Så utmerket som fjernflyv
ingen av bombemaskinene for 
Ødeleggelse av fiendens forbin

warb bønn lov til å begrave våre 
lom!» plutselig grepet av frykt for å bli d.eiseslinjer enn er, så trenger vi 

dØde. 
stridsvogn, hans kompanis 125. Hvert ytterligere ord forsvant slukt av denne jordbl'une flom. Deres fly på slagmarken!» 

. t Vi fikk tre timer til det. Sov-
Hvorledes så også disseslse i lmmplarmen, vi skjot med våre Da lød det klare nl): «Vorwarts, . Churchill svarer ikke. Han ser 

Fem.llundredene gikk under , ' .. ,. . ,o t' O· Jetsoldatene stod sammen med o • l it k Ik P' stormkarabiner og våre to MG gutler, vorwarc:3, vm:\'! ""l' s.» gl' co.: j.' t pa. VIce u °mars a - lerce - og 
k · d o dØde skal en "'v ldt . - SIne o: ..... j.se:~er .som en ~cLu, aus d . d ~ b t k l' t 

Jempen eg', -, '" 42 alt det løpene kunne gi. Sd, skjØnt frykten ennu ho meg l! mur rundt oss i en stor sirkel da .enne Slor me eo e en elg u -
decverlevende fortelle. Unter- o d t ·tt (IT~P cpr'ng ja'>" o~p m"'d I trykk: «De må ikke glemme, kastet vi våre han ograna er Og;SI b", ~ ,.c.~ ., v vi stedte vål'e kamerater til hvile. 
scharfUhrer Jochen H,. en av vi fikk faktisk luft påny. Fien·, hendene krampaktig cm storm-, O t d f d t . t - herr general at våre bombeavdel-
kompaniets tapreste, sieriver: karabinens lØ ocr fulgte den IT mens cr nen r~ e S15 e inger så å si ikke kan gripe inn 

den gikk tilbake. P to o l slag, slaget cm Berlm drønnet, 
«27. april ble vi innesluttet av hevede '\Volchowstokk (kompan,- t,. tv' 'i,,"o~ h . f " o om dagen, fremfor alt ikke våre 

d 'tt b t lO 11l'ellom 7 kamerater var falt, stille, 'O o IS em e OlW~.>.v.> eloran var~. k 
en rø SKyer a a Jon føreren hadde ved 'VolC110W ska- f ' n ," t" ~ ro". _, • t"-'k'" VJellingconere. Dessuten -an 

k · , B ' h l T"p"hl"1 uten at vi hadde merKet det Ull- I a.,ne kam "ra ,on, GLa" l.U0 :~PS-, t. , • 1 l' f' 
Mal' -ISGn- uen .o z o:; o v •• ret sea- en kncrtekjepp som han, . o . :Jom,X:lllaS,nnene vans.~e 19 lnL'le 

d er kampen var de gått bort fra v sar;gon og V'l faH Inn merl hene Ha' r flo]'k, fremdele~ omkring lit ,,~L .cc" L -,- ., 'd ·t t· "l . k 10' A 
v -'J f' '" alltid g:kk med eg som han ho I ~.~ .. I .0 rE 1ge rna l . ampoJIljen. v 

oss. Før aften angrep Ien",2n "r "mm el . , o 'o h Il ., k t 
130 mann, ble tryl~::et sammen t t'l cv;;r horlet unde1' alle angrep) . 1.1."., ,gerne ... r~8.n" De. e er IK even e enrou to gangoer og \:,.le sH t l - .. 
i en furuskråning. Efter ild fra Je2: m:1'uc rransl;;:e enl(clt ofølge, I' «Wenn alle untreu werden, ~Ol"t, ror nal' de fly,.rer ut fra 

bake. Da det begynte å mØrkne v '" _ o .0 

tunge granatkastere og heftige nec inni me:; tv-ca;g meg tll. det. I 80 1Jleibcn wir doch treu, 'I !.';ngl:,md, Sd. ka.n de Ikke opphol-
d h2,dde vi 18 dØde. I angrep iW de rØde, b2s1uttet 8 ,Ic:; så ans:ldene på kam8rat .... e. ne åa;3s immer 110ch auf Erden dc .. seg i l:amplinjen mere enn 20 

h ' dd' Vi ble g.jennom hØyttaler O')J- o. F Oo , 'o. • efEserer av æren som na 'l! ved s.;o.en av mel,. Dc var 1'0113"2, f"T eUC,.l e1n <',"1~leln sel, mmutLer.» 
slutt?t seg til oss under kampen fordret til å overgi oss, men in- ,jynene d2re:; sil ikke på flodbjll- Gcfii .. hrten lAmror Jugend, «Da må de altså komme i sta-
å kapitl:lere. Vorwarts, som med gen gikk. Natten, so:n stadig b:.0 gen ;;0111 ,~'lmmmet mot dem, de ihr Bildner bessrer Zeit, dig nyo bølger», krever 'vVeygand 
ubevegelig ans:kt hadde sett på opplyst av ildkuler, tilbragte vi o·· t die uns zu l'vIannertugend ubønnhØrlig. 
forberedelsene til kapitulasjonen, halvdøsende og mens vi sakte d p7~ts~~;'v~:t l~:;'~l~:r:~ S~or_ unO. Lie!:Jestod geweiht! «Det vil de også gjøre», av-

l H ' ··sal,.·7elochen fortalte noe. Oberschlesi"r"ll 1 '1 h b b fjerne.s€n UN Dnelu "', . p~r'llo.~.'" dsb"r.-~,". t", det k:m en stillhet over meg. gjør Churc_ll l, «og va om e-t t"l S· I-{Qc"'mr.rek fra "_!'"- ,:..I. - ~ d Ihrc etc:rne seid uns Zeugen, 1--'1' og distinksjoner, rop e l os. ~ '" -'-' . ,Jeg h~rtei::lw lenger Rngl'iper- maskinene angår, så skal de ,-' l 
. 1ft F m"'roomme hi"too';"r O'il die ruhig niederschaun: «Gutter, ut av denne kjele wm- Ol" a'Ol,e u 0 . "OC ~.". .• 1:8.3 s1;:;:51:. Som [(,'ennom et slør satt inn mot Maashroene og mot 

d 'J I.(" f nty de!1 pol""""!" S,sit9;t:Jr ,,'cnn all:; BrUder SC1T\,,~eigen mer vi ikke mer seiren e. eg o_OLa , " '. ".,.~ su. jez- de':1 fr-Eldende masse, m:311 jernb2.neknutepul1kter like bak 
b k Id n'! c<A._O!'e sc~ "'ar''''e lovet alle oberschle=i- und falsr:he Gotzen traun, vil ikke es Y e noen ~'o'· '""Lh °c:.L, - c J Co . ,. o V den tyske frent.» 

for feighet om dere følere l' kame- ere en ku hvis de ville bli pola~,.- klart Os tydelig sa Jeg var or- J viir vloll'n das \Vort nicht 
~ ~ ,':~rt::;. En lokk av han.., ])londe Fra tårnuret klinger igjen det 

r ;,tene" e'"o.pmpel. Jeg takker de- l:e'". Noen klarte til eg med å le brechen, f d" t'dl kl l k '11 f 
_ - ~ -~~ v hå:' st::Jd ut på siden av luen re enge, l Øse o\: .. espl, or 

I'e for 'hen,,"ns10 s innsats, for sakte. l l.t ni~ht Buben \verden gleich, dpt ha.r g.l\tt en tI·me. Herrene 
~J ro SCl21 en kv::v3t eg meas han 10 a o _ "' 

d""es tlollol·t cr:r for deres kamerat- Neste morgen, 28. april, dek~;et woll'n prei;cen und spreehen .. t t l '-'''' '-' 1~i!o;,cha'\vl{5.cpp~n_ llØyt over ho·- reiser seg og l en prlva· sam·a e 
sl-:ap, J'er:r takkel' også for alle de flen:lcn oss til med t.ung granat~ . vom Heil gen Deut.3chen . Ch bill t'l R d 

_ v v r;-:;t, gikk h::n rolig og avmålt utmler ,urc 1 seg l eynau 
timer jeg har fått tilbringe sam- kasterild. Det var et he~vetc, og m:)~ 2nzrjp".rno::; llærmas3c. Nå Reich!» om van::;keligheten med Lord 

O d "cm nå ni\ begynte våre kameraccrs rys.. t men med dere. g en ~ V[,cl" han nFccdd bert til cl:m først?, Ubl:ldret sang vi sangen til- Gort. «Vet De,» sier han, «a 
d f t j 11 overr:rir te"d~ Gr;jr1 HmimJt kloleken !) . . o kl k k t ha~~ ga ors 3.n·, Aan o .... .I..:;:.~;- \~~ _"~~ ___ ,~_ kr:.cl't€1~je:::,r::-;-3 SU~~L2 ;::,e:J~ fJr Ol)~J enj,3. S,"?u b2g~rnt:~ raSf,sjen l!ln l r:cneralEll/ L.~ {.e an tAOn1me u av 

6 FOL..T<C OG LAND 
c ......... , .. · ,.... ~1.7"7' 10".,;06 J CP: ~3i1 s~\ vi. ?t ·Jcn br8.kk ;a.D5::2n:_,JC::'!~d:;t.:) c.et med Deres general Billotte. IJØ,RDAG 29. .._t"!..f:~'~, .. ~~,::,:,L;I'::;" - ~ 
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Raselæren - -
mer den bare til å bli et hi
storiens redskap for å druk

ny måte. Den hvite rase ne den hvite rase under den 
komme,r ikke lenger til å gule kjempemaurtuen? 
kjempe for sitt Økonomiske __ _ 

('ørta. /TG .. 1). 

eller politiske verdenshege- Men innfor alt dette, 
moni - men for å overleve fortsetter vi å svinge med 
biOlogisk. I det gamle fugleskremslet: 

Den kamp sem allerede er front mot raselæren! Som 
innledet om Afrika er kam- om denne den hvite rases 
pen om den reservetilgang nektelse av å forsvare seg 
på land og naturherligheter. selv skulle kunne gi noen 
som skal muliggjØre at den slags pr:1ktiske resultater! 
hvite rasE\ overlever. I mor- Virkelighetens vitnesbyrd kan 
gen dagens verden blir det være så voldsomt påtagelig 
ikke mere proletarene og ka-det være vil her er det 
pitalistene som kommer til å frykten for ordet som teller 
slåss om verdens rikdommer" mere, Ennu hengende fast 
men det blir de hvite, kapita- på vår lille halVØY, går vi 
listene og proletarene sam- rundt og fornekter orkanen, 
men, som kommer til som en fornekter invasjonen, fornek
rase i minoritet å forsvare ter d~ mest overhengende og 
seg mot de farvedes verdens- påtagelige farer - bare for 
invasjon. De gul es inntren- il. slippe å uttale det ord som 
gen i Afrika forutsier den våre demokratiske ypperste
samlede tyngde hvoymed et prester har forbudt. For bu
med A3ia forenet Afrika d.~t om it redde den hvite ra
kGmmer til å presse på vår c;es Hv- de hvite pionerers 
lille europeiske halvøy. Vi. i alle tider og i alle 
tØrer allerede hvorledes det det vil vi ikke 

Kampen om oljen - -
(Forts. fra side 5) hengig av den amerikanske rente arabiske republikk, 

stene i Sahara, hvor det siste oljekapital, men som stadig Bahrein og den likeledes 
år er produsert 1,5 millioner er truet av nasjonalistiske tvilsomme tJ~rkiske fore
tonn og hvor ,Frankrike hå- sammensvergelser fra arme- komst ialt opp i 231.260 (tu
per i forbindelse med åpnin- ens side. I den sydameri- sen metertonn) . Her dreier 
gen av rØrledningen fra Has- kanske sone er det for tiden det seg overalt om stater 
si Me,'3saoud å komme opp i vindstille i Meksiko med en hvor den arabiske nasjonal
en samlet levering på 6 milli- prodUksjon på 13.500 (tusen isme er levende, men hvor 
oner tonn. Imidlertid er jo me,tertonn) i året 1959, men I den ikke føler seg i kampfor
Algerie et omstridt land og landet er. en vulkan som I )hold ~il de~ nordam~rik~n
oljeforekomstene ligger også I neppe er falt tilro, med revo- ske oljekapItal, som l slnk
i områder som til og med lusjonstradisjoner fra Zapa- ke.lse av AR~]\ÆCO . utnyt~er 
ifØlge den franske forvalt- i tas og Pancho Villas brogede 101Jeskattene l S~Udl. Arabia. 
ningsinndeling hører til AI- dager. Begge disse vant de' ~e~s Nordamen~a l den ~a
gcrie. Det nærliggende Libya, meksikanske massers hjerte nblsk~ sone og l hele Latm
hvor amerikanske, engelske ved å legge hånd på den ame- Amenka er truet av nasjo
og tyske oljefirmaer arbei- rikanskEl oljekapital. I Ar- nalistiske reisninger mot 
der, regner likeledes med en gen tina, hvis produksjon i dets oljemakt, så kan det ved 
stigning i sin oljeproduk- 1959 bare nådde opp i 6.700 et fornuftig samarbeid med 
sjon. Det er imidlertid ikke (tusen metertonn) , sitter re- araberne sikre seg det det 
klart om en ikke her tapper gjeringen til den av folke- trenger av olje og gjøre seg 
av samme kilder. General de massene dypt avskyede pre- store profitter hvis det bare 
Gaulles drØmmer om å stige sident Frondizi på en poli- lykkes de nordamerikansk,e 
opp som oljemagnat «på veg- tisk vulkan. Den forsøker oljefinnaer å bremse på den 
ne av Europa» er vel derfor riktignol~ å finansiere seg I Økonomisk ufornuftige un
temmelig luftige. selv ved å trekke inn nord- derstØtteise av Israel som 

knaker i historiens fuger. 
V~{re ':?rn, som vi ni kl::\p-

På samme måte som Kina amerikansk oljelmpital, men regjeringen og offentlighe
gjør seg oljepolitisl~ selvsten- pådrar seg dermed argenti- ten i USA så iherdig foretar. 
dig innen den kommunist- I nernes uvilje. Disse har all- For denne understØttelse av 
iske vel'den, Sd er det en lig- tid gått i spissen som ivrige Israel bringer stadig araber
nende tendens å spore i den og hØyrØstede forsvarere av ne i harnisk og truer den 

711'e ansikter til. Of! vår ge- t'· T·' tO d 't -e Cl.'''' S7C1.:l.ill_,pri.I'.!l11Ske rp.'IJllb1.l'.'K- nordamerikanske oljefOl'sy-~ VeSil[e, .rler S ,::tr Aen ,3,01 . ..., v __ ~._" v.> - - • 

per på hodene, hvor lenge ::m, som aksepterer alt, nordamerIkanske prodel<:- lG,rs frihet mot (,Colo3o dos I ning mcre. enn den russiske 
viI ji) kLm::e holde seg p,", Ikl;;::e lenger vil ha noen sjon i 1839 med 3JtJ.500 (tu- N::rte). I:",,1:ostaten :~olivia, t :CIitE;~,,:10cnsinne har kun-
d~~n t,2.'t~,ede europeiske 11.::11'~l- fordomrner, SOln sn1å~ CCl1 f11::?{8?"ts,n:il) IE\:c c"V8:;'~.Ie.i." .8,Jnl cg:,:',a har en stlzeIlde: ,Let gJ y':' v. 

D3,C;'1? lcr ved alle fon!lcl' on2H id,} l?,tingi-nJ- eproduksjon, har _ tmss I1 Det er betegnende fm' ver-
RaJenes u0ønn~-:.j6rlige kamp ':;:1 denne g:~nsn- i vcrdea3skril\.:et om «anti,3C- dens oljepolitikk at ved be-

1,Q;clIT1S',' i den grad til fl. be- 3j:::1 Vi381' fcl,'3thet bare n1ittLsme,> ikke veket tilhalw gynnelsen av dette århundre 
t~e_"(,=kc: GC:,:1 1<c,iTLn.12Dc:8 J.~.'~.~j~)- ~:: 2"2 f'.-;tc : C:Æ:rl 'li! ,.,,". 1~-:',' r'! -{;~:--"n ~,,~ ,'_l. J -l _ ":'C,L" ('ft:~'-r (_:~,~.-l CV? i ~:-:.-,p<.c l var det ba re 13 laIld SQH1 pro-

c'. ~ c~.:; k,;:l~iE;:ter SJEl i: .... . ,c.~o ~~::.:..:; ,it,:) ill", ;30:;,1 ;'~~J "'I· Tri~idad' ~~ Kub~ som i 19591 revolusjon av 1952 å nasjo--I duserte olje. I dag er det al
forekommer oss så dyptgå- ler seg bak den port som I tilsammen "'nTodus'erte 160.120 I nalisere de store tinn,:;elska-, lerede 50 land og noen av de 
ende, k':m komme til å være man i.k.kC f.:'tr glØtte p ... :'t.,. bak (L·'l~e'l m"'·t~~+o·'n'. '\'7 c1J'",,,, PC'I' tl'l l'Æn"ib Hocr-c:chl1rl oC" II nve seiler opp for fullt, .som li _....., j. ~ •. t,~ }"""!. v,,- L.... l. .[ ~ ~,.~_H::>t: . . ,,-,... U.:...I ........ ~ ....... _~, _ '--' '" 

glernt bort innen altfor man- det :forbannede og fori}udte I l;,md kontrollerer' den eng- Guggenheim. :Hvor lenge Indonesia, som i 1959 hadde 
ge år. Hvor lwmmer Sovjet- Ol'd: raselæren! elske olickar)ital med ute- USA vil kunne bevare inn- bragt det opp i 17.000 (tusen 
samveldet til å stille seg ved ______ ~ _____ ...-_____ ~ lukkeIse o av ~ordamerikaner- nydelsen over oljeproduk- metertonn) og Burma og Pa-
den lange landlinje hvor den nB fullstendig Trinidad, mens sjonen i Peru med 2.360 (tu- kistan. Dertil kommer så de 
hvite og den gule verden mØ- K' k · d den nordamerikanske kapi- sen metertonn), F.,quador og nye afrikanske stater Ghana 
tes? Kommer det til å holde . I r . estrl en - tal i den ubarberte president Chile, avhenger av om ikke og Nigeria, som alle forsØker 
ut som den hvite verdens bol- Fidel Castros Kuba stadig er den neste nasjonalistiske å skaffe seg en egen oljein-
verk - eller kommer det til (Forr:s. fra s, 4) truet. Det samme gjelder Ve- bØlge i disse land vil forsØke dustri. Uten olje løper ingen 
å bli den skjebnens kost som I nezuela, hvor den av ameri- å utnytte den mulighet å an- moderne maskin, ingen trak-
soper Europa vekk for å be-l deleIse neste morgen. Det kanske venstrekretser under- vende oljeskattene til løs-I tor' og inge~ panservogn. 
rede veien for den asiatiske I var min enke .. l jeg talte med. stØttede president Romuio ning av brennende sosiale IHvor en nasJonal bevegelse 
flOdbØlge? Kommer vi til :-i Jeg lovet ham å ringe opp Betaneourt riktignok er av- spørsmål. I Brasil er denne har frigjort sin stat fra ko
gå over fra angrep på sovjet- I neste morgen og la ham få kamp allerede aktuell, for I lon ialt formynderskap, for
politikken til en samarbeidi- I vite hvilken bestemmelse, ~~ om «Petrobras» , selskapet søker den å beherske eller å 
politikk, slik som vi gikl~ som eventuelt var truffeto' artet måltid _ lutefisk med som kontrollerer den nåvær- utvikle en egen oljeproduk
over fra frykt for Tyskland Han svarte meg, at han pa smØr og poteter og gule erter ende utvinning på 3.150 (tu': sjon. Men hvor det kan pro
til samarbeid med Tyskland oppdrag fra samtlige bisko- og sennep og krydder! _ sen metertonn), blir det al- duseres olje bryter det også 
under anerkjennelse av den per skulle uttrykke deres Tennene lØper i vann mange lerede kjempet med ekte ut nasjonalistiske bevegel
oppgave som den geografiske takknemlighet for mitt ar- år etter, når jeg tenker på brasilhnsk ordflom. Selv om ser. Når det efter fØrste ver
posisjon gir TySkland. beide meid å få bragt denne dette natternåltid. Og mens kommunistene med sin ur- denskrig ble sagt at de alli-

Eller kommer våre kom- konflikten til en lykkelig av- jeg åt, ga jeg ham en detal- skogsarme under Carlos Pres- erte hadde svømmet frem til 
munister til bare for sent å slutning. Det siste han sa jert framstilling av min sam- tes i Brasil og i Argentina seiren på olje, så svØmmer i 
måtte konstatere at kommu- var, at biskopenes tilbud sto tale i bispegården, og jeg la anstrenger seg for å koke sin dag· nasjonalismen i verden 
nismen bare har vært et for- fast og at jeg ikke måtte ikke på noen måte skjul på, suppe over den nasjonalist- frem til seir på bØlger av 
spill til installeringen aven tvile på det. at jeg mente, at en strid med iske ild, så er den egentlige olje. Så er det heller intet 
kinesisk gauleiter? Kommer Quisling var alene da jeg kirken ville splitte de norske motspiller for den trykkende under at Kairo, det åndelige 
kommunismen, som jo bare kom. Og han var i et strål- kreftene ytterligere og ville makt av nordamerikansk' midtpunkt for den arabiske 
er en teori om historiens ende humØr. På tomanns- bli en ulykke for landet, oljekapital ikke kommunis= nasjonalisme og den nye ara-
tolkning, til å falle sammen hånd har jeg forresten aldri Quisling ville ha mitt inn-, men, men nasjonalismen. biske oljemakt, mere og me-
som en svak mur foran tryk- sett Quisling i dårlig humØr. trykk av biskopene, jeg kun- re antar lmrakteren av et 
ket av virkeligheten, som er På tomannshånd kunne den ne bare svare, at bortsett fra Det samme gjelder i enda Mekka for nasjonalismen. 
rasenes ulikhet? Eller kom- elle;rs så tause mann prat'e min onkel, var mitt inntrykk hØyere grad det arabiske Det er også rimelig at ~lle 

om lØst og fast. Men man alt for flyll:tig av de Øvrige, nære østen. Her har Den fo- nasjonale bevegelser i ver
TydeIiGv's har de to tilslutt Ikke måtte kjenne Quisling godt til at jeg kunne gi noen ka- rente arabiske republikk :ne~ den ser med sympati på ara
hatt forbindelse med hverandre, fØr han åpnet seg, eller ret- rakteristikk. Biskop Støren åpningen av feltene på Sll1,~1- bernes kamp, algirernes 
for Gort har klaget til meg over tere sagt, Quisling måtte hadde j2g alltid sett opp til halVØya og i Syria, samt .olJe- kamp og også det argen
at han i fire dage overhodet ikke kjenne en mann meget godt, ,som et av de mC.3t storartede forekomsten ved Kamlsc~- tinske og det brasilianske 
har fått nOen anvisninger fra fØr han tillot seg å være S~g., I rne. 1;ne::;1<er J e?, kj ente . og jli al1ere~le nådd e~ betydellg folks kamp om herredØmmet 
den franske overkommando!» selv og å utfolde hele SlU \ ogsa biskop RIEe, som Jeg produksjon. Regner man med over egne oljeskatter oz fer 

«Pcrhåpentlig:vis vil det bedre charm. Ofte kunne man sy- hadde kjent gjennom mange de temrnelige tvilsomme 130 1':. ryste av seg fremmed dik
seg med hans efterfølger, gene- nes, at han var en mester til år, hadde jeg den største til- (tusen metB:rtonn) fra 15ra- tat på eget område. 
raI Blanchard», svarer Heynard å skjule den. lit tIl. Jeg ga uttryl{k for, at el, så lwmmer hele det nære I Omar Amin von Leers. 
og tar Churchill med i sin vogn Jeg var sulten som en ulv jeg trodde de mente det al-I ~)sten med Kmveit, Irak, 
til Paris. log kastet meg over et stor- Forts. s. 8 Iran, Saudi Arabia, Den fo- I FOLK OG LAND 7 
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Kirkestriden 
(Forts. fra s. 7). 

vorlig og jeg anbefalte Quis
ling varmt å' komme til et 
forlik i saken. 

Lenge satt han og tenkte. 
«Berggrav er en skurk,» sa 
han. Jeg kjente Quisling godt 
nok til å vite, at han på to
mannshånd ofte kunne an
vende ganske kraftige argu
menter, så jeg svarte: «,Jeg 
kan ikke tenke meg at den 
norske kirkes mest kjente 
biskop er en skurk. Og der
for vil jeg be Dem, selv om 
De ikke liker mennesket 
Berggrav, å betrakte ham 
som repret>entanten for den 
veldige makt som kirken er 
her i landet i dag. De er ikke 
sterk nok til å ta en kamp 
med kirken, og landet er ikke 
sterkt nok, til at de norske 
kreftene skal splittes. Jeg ber 
Dem så inderlig j eg kan, om 
å huske det gamle franske 
kongeordet : Paris er en mes
se verd.» 

Imidlertid, j eg fikk under 
\samtalen mer og mer inn ... 
trykk av, at Quisling var 
bundet i saken på forhånd, 
og jeg sputte ham tilslutt 
rett ut, om det var så. Han 
ga ikke no~ svar på dette di
rekte spØrsmålet. Og da jeg 
hevdet, at det åpenbart var 
en sammenheng mellom Ter
bovens tale den 1. februar, 
med angrepet på Berggrav, 
og den situasjonen som nå 
var oppstått, og advarte ham 
mot å støte fra seg en så 
farlig makt som kirken var, 
ble han sint. 

* Quisling bad meg tilslutt 
komme på hans kontor neste 
morgen kl. 9. Dermed gikk 
jeg. Klokken var blitt fire 
om morgenen og j eg fikk 
ennå ofre litt av nattesøv
nen for min dagboksnotater. 

bort samme morgen. Og hel
ler ikke i Einsa tzstab hadde 
jeg lykken med meg, svaret 
var, at Wegener var reist DEMOKRATIET 
bort sammen med Terboven. BLOMSTRER 
Jeg traff hans stedfortreder Et telegram til norske avi
Hagemann, som bad meg ser fra Berlin meddeler at 
snarest mulig komme ned på Willy Brandt er på tapper 
hans kontor. Han var en for- post mot nynazismen. Politi
nuftig mann, lett å snakke et i Vest-Berlin har således 
med, og han hadde som We- foretatt razziaer i en rekke 
geners stedfortreder en sterk leiligheter i Berlin og der be
posisjon blant tyskerne. Det Slaglagt noe så uhyggelig og 
tok lang tid fra Slottet ned forbrytersk som «store 
til Rådhusgaten og jeg ble mengder nazilektyre og na
derfor temmelig forbauset, zipropaganda opptatt på lyd
da jeg på Hagemanns kontor bånd. Politiet gikk også til 
fant en hØyere SS-mann fra ransakning i leiligheten til 
den tyske Sicherheitsdienst. en 62 år gammel kvinne som 
Hagemann spurte om jeg er mistenkt for å drive regu
hadde noe imot at vedkom- lær lånevirksomhet av nazi
mende var tilstede under vår litteratur.» Leve friheten! 
samtale, og da jeg anså Her- """~~"""'\I\I""" 
bert Noot som en av de for-
nuftigste tyskere i Norge og Antagelig hadde der vært en 
visste at han i alle tilfeller ganske het diskusjon, for 
ville få kjennskap til vår Skancke var meget blek og 

Hagelin temmelig rØd a V samtale, sa jeg, at det bare 
var en glede for meg om han opphisselse. Jeg sa til Quis
var tilstede. ling, at mitt besøk hadde 

vært heJt negativt, han av

Eller.s er det pussig at disse 
nydemokratene har så me
get imot hitlerismen, for var 
det ikke det han også gjorde, 
å beSlaglegge trykksaker han 
ikke likte og putte innehav
erne bak lås og slå? 

* VENN UTEN SIiAM 
VG presenterer en venn av 

Quislingfamilien, «den kjen
te ingeniØr M. Sem» og lar 
ham «supplere på en interes
sant måte Sverre Hartmanns 
frEmlstilling i fØrste bind a v 
hans Quisling-biografi.» I og 
for seg er det ikke noe galt 
i de minner han serverer, 
vesentlig om Jørgen Quis
ling, men en venn av huset 
som kan gå god for Hart
manns skammelige bok om 
Quisling må man vel i mot
setning til «FØrer uten folk» 
kunne kalle «Venn uten 
skam». IngeniØr Sem skriver 
således: «Hartmann har lagt 
stor vekt på å lØse den gåten 
og man må vel langt på vei, 
være enig med ham.» De 
fleste andre er klar over at 

denne kirkestriden, for å an
vende den til å svekke Quis
lings stilling og umuliggjØre 
ham i Berlins øyne, nettopp 
som Quisling overtok regj e
ringsledeIsen. Og det kunne 
aldri komme noe godt ut av 
den strid, som nå skulle ta 
sin begynnefse. Det var med 
tungt hjerte jeg ringte til 
bispegården og meddelte bis
kop Støre~ at min aksjon 
var mislykkes og at biskop
ene nu måtte regne med, at 

det er noe helt annet Hart
mann vanligvis legger vekt 
på. 

* EFTERTANKENS KRANKE 
BLEKHET 

Mange av de gamle ven
streradikalerne, som har 
vært med på å legge verden 
Øde ved å undergrave all 
gammel tro og autoritet, be
gynner nå å få kolde fØtter. 
Således også professor Ha
rald Schjelderup som i et fo
redrag har erklært at «i sitt 
prinsipp er den fri oppdrag
else (av barna) et av de vik
tigste fremskritt som er 
gj ort i arbeidet for sunnere 
og lykkeligere mennesker», 
men da selv professoren ikke 
kan unngå å se hva dette har 
fØrt til i praksis, fØyer han 
nå til at «dessverre er den 
fri oppdragelse blitt komp ro
mitert av ukritiske entusias
ter som har oppfattet frihe
ten anarkistisk: Barna skal 
lJ,a lov til alt. De skal få gjø
re hva de vill» Det er jo ikke 
alle gitt å vmre professorer 
udi filosofien, så det blir 
helst disse «ukritiske entusi
astene» som forvalter de ven
streradikale veilep.eres alle
hånde «friheter». 

• 
GLEDE AV 
PRISVINNERNE 

Ganske kort meddelte jeg brøt meg med, at han alle
Hagemann hvorfor jeg var rede hadde fått beskjed. Ha
kommet, og jeg undlot ikke gelin var åpenbart ute av 
å si, at jeg denne gang ikke humØr over ett eller annet, 
hadde no~ oppdrag fra Quis- og lot nu dette gå ut over 
ling. Jeg fortalte ham også, meg. Han bebreidet meg 
at jeg forgjeves hadde sØkt kraftig, at jeg hadde blandet 
å få kontakt med Terboven meg opp i saken med bisko
og Wegener for å forelegge pene, som jeg ikke hadde 
dem saken. Hagemann svar- noe med å gjøre etc. Han var 
te, at det ville ha forbauset temmelig uforskammet og 
ham meget, hvis jeg i denne det skulle den største selv
sak var kommet etter opp- behe:r;skelse til for rolig å 
drag fra QUisling, for saken svare ham, at min aksjon 
var jo blitt endelig oppgjort begrenset seg til en samtale 
mellom ham og Terboven da- med min nære slektning, 
gen forut. De to hadde da som tilfeldigvis var en av 
vært enige om, at biskop:enes I disse biskopepe. Etter denne 
;avskjedsansØkninger skulle samtalen hadde jeg talt med 
tas tilfØlge. En ny henven- QUisling, som j eg betraktet 
deIse til Terboven ville sik- som min personlige venn. 
kert ikke endre hans stand- Det var beklagelig, at jeg 
punkt. Slik som biskopene ikke visste, at innenriks mi
hadde opptrådt, ville Te,rbo- nisteren hadde krav på å bli 

TRSKERNE MOT ET FORLIK ven ikke ha noen ordning underrettet om mine samta

deres a vskj edsansØkninger 
ville bli innvilget. Det ble 
stille en stund på den andre 
siden av tråden, så kom bis
kop Størens stemme tilbake. 
Han takket meg på biskope
nes vegne for mitt forsØk og 
bad meg huske, at biskope
nes tilbud fremdeles sto fast. 

Norge har som kjent hatt 
en fabelaktig evne til å pluk
ke ut besynderlige fredspris
vinnere. Nå begynner den 
siste, den katolske belgiske 
pater og sabotØr fra krigsti
den Pire å volde besvær. Han 
vil like godt sammenkalle 
her i Norge alle de gamle be
~ynderlige fredsprisvinnere 

--.:... både når det gjelder No
belprise~ og Stalinprisen på 
det at de gamle freds- og 
menneskevenner fra krigens 
tid atter kunne planlegge 
verdens redning! Men dette 
ville vel bli for meget rart på 
ett brett, så det norske uten
riksdepartemeptet har be
takket seg. 

med deres kirkeledelse. Ber- ler med slektninge~ og ven
lin hadde allerede fått med- ner, men jeg hadde ingen 
deleise om den be:slutning grunn til å ta imot noen be
som var truffet. breideIse fra hans side, så 

Dette var grei beskjed. Jeg meget mer, som saken hØrte 
innså straks at min aksjon under Kirkedepartementet, 
var strandet. Det var ikke ikke under Innenriksdepar
annet å gjøre, enn å takke tementet. Dermed gikk jeg. 
for svaret og beklage, at min Jeg hØrte Quislings latter 
henvendelse var hensiktslØs, bak meg. 

Denne sluttbemerkningen, 
som avslutte;t min forgjeves 
aksjon, refererte jeg senere 
på dagen for Quisling. Jeg 
gjentar den her ennå en 
gang. 

siden saken var endelig av- M;en det var ikke meget QUISLING VAR BUNDET 

FOLK OG LAND 
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nØytralt omslag kr. 40,- pr. 
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gjort. Jeg visste vel, at Her- igjen av meg, da jeg kom Det varte ikke lenge fØr 
bert Noot ikke var noen be- ned på mitt kontor. Jeg kun- Skancke kom inn på mitt 
undrer av Terboven og jeg ne umulig ha vært mer .skuf- kontor. Han meddelte meg, 
uttalte meg på tilbakeveien fet og nedslått. Min aksjon at QuiSling hadde gitt Hage
meget åpent overfor ham og var totalt misly;kket. Og jeg lin en skarp overhØvling for 
kritise;rte den avgjØrelsen var overbevist om, at en hans opptreden og spurte, 
som var truffet. Han ga ut- strid mellom riksstyret og om Hagelin hadde oppsØkt 
trykk for, at jeg muligens kirken ville være til den meg. Det hadde han ikke. 
kunne ha rett, men som sa- største ulykke for landet. Skancke hadde oppfattet 
ken nu sto, var det intet mer Men jeg var også bitter over, Quisling, som han var tem
som kunne gjøres. Jeg bad at at Terboven her hadde lurt melig bekymret over den si
han skulle underrette Reichs- Quisling og hadde satt ham tuasjon som nu var oppstått. 
sicherheitshauptamt i Ber- i en umulig posisjon. Det var Men samtidig hadde Quis- Løssalg 65 øre 
lin om min oppfatning i sa- en ganske utålelig tanke, at ling meddelt ham, at han Annonsepris: 
ken. Det lovet han. Terboven hadde fått istand i var bundet av Terbovens be- 32 Øre pr. m;,linwter 

Da j eg neste morgen kom 
til Quislings kontor, bad han 
meg Øyeblikkelig sette meg i 
forbindelse med Terboven og 
Wegener i Einsatzstab for å 
bringe på det rene hvordan 
tyskerne stillet seg til en 
eventuell ordning mellom 
riksstyret og biskopene. Han 
bad meg uttrykkelig om ikke 
å forhandle med de tyske 
myndighetenq i hans navn. 
Han bad meg også om å kom
me tilbake og gi ham be
skjed så snart som mulig. 
Mange tanker strømmet inn 
på meg mens j eg gikk over 
til mitt eget kontor. Var det 
så, at Quisling hadde opp
fattet min aksjon som for
nuftig og Ønskelig og gjerne 
ville komme til ~n ordning 
av saken og unngå en kirke
strid, men at han samtidig, 
-- som j eg hadde tenkt om 
D"ttten - ikke sto fritt og 
ubundet og derfor ikke uten 
videre kunne ta dette stand- HØYE BØLGER Arkitekt 

HUSTAD 

stemte krav om, at prestene over en spalte. 
nu skulle settes ettertrykk- Bruk l-"IOstgtronr. 16450. 

p:.lnkl; overfor tyskerne? l På Quislings kontor fant 
Det viste seg umulig å få jeg ved tilbakekomste;n Quis

tak i ']'erboven, han var reist Iling, Sk::mcke og Hagelin. 

lig på plass og at biskopene I 
Bærumsv. 5, ø. Ullern ut· A'" F IT. og L ni! 

Skl,l .. l.l~ .• f.å :i.n a.vs.k j e.,d, .~ D,_ et var 'I mVZr' fu <J .". a Telefon 55 61 29 - C'llo '. . . .. 
___ .~. ___ de~fo .. l!1:.,en vel tl".J"".e. ~'7TY,"CL'1"3r"'r"~' 
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