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Lord Cherwell (Lindemann) 

Det finnes fremdeles i dette 
land en del ignoranter, som i 
likhet· med Per Vogt (blant 
annet i hans silore angrep på 
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SIEGFRIED: HANS EGEDE NISSEN: 

Bnglands forbryterske Det tapte parad is 
Inftkri.:føriol: 

Den ikke 
Interessante opplysninger i «The Sunday Times» ukjente britis-

ke forfatf-~r 

«Hva vil fremtidens folk tenke om oss?» 

spør Sir Charles Snow 

Bern!hard 
Shaw skreven 
gang et skue
spill om Napo
leon. Det heter 

men slik er det tydeligvis orde mot å la kvinner og barn «Korsikane
ikke. En ser aldri Per Vogt'- og sivile, fortrinnsvis blant de l"ien». He'I" lar 
ene i dette land gå til angrep tyske aI1beå.dere brenne leven- 8haw impera
på den aHieTte brutalitet. de opp i f.osfo; og speDgJbom- toren avfyre 
Tvertimot hevder de freidig ber. Nei, hans argument var en replikk mot 
også når det gje1de,r luftkrig- at den Lindemann hadde kal- England som 
føringen Tysklands krigsfor- kulert reil når det gjaldt hvor med hensyn til 
bryterske ,skyld. I mange arbeiderboliger en kun- malise .og sar-

Jeg har før i dette blad ne ødeJegge på den måten! k.asme savner 
uten at noen har kunnet reise Men tilbake til Lord Cher- SIdestykke selv 
innvendinger påvist Englands well. Han gihl alltid med en i Sh~w's pro
eneskyLd f'Or den grufulle ut- regnestav i lommen og Dean d~~Joon.. Jeg 

I Ascheson forteller i en artik- lV'il J1a slltle'I"e 
den ,,!her: 

ruE' SVNDAY 11MES MARCH 26. 1961 " ..... , Som den store 
forkjemper for 

Continuing A SECRET W AR OF WHITEHALL !j= :::vh:--. -a. Æ . . giglhet, errob-

-~SS-BOMBlN6"; ,·~·=ogv.;;:: 
og kaUerr det t . '. - '/ keI om Winston Churchill i koJonisering. 

~J-e great Callacy ' «The 8aturday Evenllg Post» Når han tren-. ~1:1.·, . , . .' .li.. .,.. .. for 18. mars i år følgende lille ger et nytt 
__ h!sto.rie om Churcihill og hans mariked for si 

dette blad og dets «8iegfri.::d- våkling aven umenneskelig radgiver: ne f.:;:rfalskooe 
linje» ) , benekter Englands luftkrigføring, så det bør ikik~ «En 'aften i 1952 var presi- Manchesterva
skyLd i den umenneskelige være nødvendig å gjenta dette dent Trumann vert ved en rer, sender han 
luftkrigførmg mot blant an- i detaljer. Det eir forsåvidt det middag forr Mr. Churchill I ut len misj10nær for å lære de' og 'bar marlædet som en be
net kvinne'I" og barn. En skul- samme en serr også på et an- ombord på presidentens yacht innfødte fredens ElV'angelium. lømring fra himlen. Til for
le ellers trt> at det grufulle net område under NelI1dens- «Williamshurg». Lord Cher- De imllfødte silIår måsjonæren S'V'ar for sine havomkranste 
mordansLag mot den overfylte krigen: etrubleringen av sivil weU, tidligere professor Lin- i hjel, men englenderne gri- kyster set!ter han omborrd på 
fl.yktningelby Dresden i kri- mord og 'sabotasjetrafikk som demann fra Oxford og en in- per til våpen for å forsvare sitt skip en prie'St, nagler et 
gens s1ste måneder var mere en slags ifoI"IIl for krigføring tim venn ,:=tv. føl"steministeren kristendommen, de slåss for 1 flagg med ikJorsets tegn. på 
enn tilSltlI"ekkelig til å få det mellom siviliserte nasjoner. deltok ogSI8 l selskapet. Han den, erobrer for d'en, --I stormastIen, borer i senk 
til å gå koldt nedove'I" ryggen I dag skal jeg med engels!k,- var kjent som «Prof». a __ brenner og ødelegge'I" alle so~ 
på alle de 'V'anlige hetsere, menn som lciltde klarlegge en- -«Prof, hai du regnesta- vil gjøre ham ranglen. stridig 
s<?m eller~ er så of~entlig .bløt- gelskmennenes eget kyniske ~e~ med d~g~» spurte Chur- , till herredøm;n:t over alle 
hJertet ~ar det gJelJder Ikke- og krigsforbryte;rske syn på dhill .. 8pørsmalet var unød- t descfl ed In" uantitative hav. Savldt Bernhard 
tyske kVInner og barn og an- disse angrep gjennom luften v:endig, da Lord Cherwell all- terms, e e ect on ermanyof Shaw. 
dre sivile ikke-krigførende I på det sivile Tyskland de t:J:d hadde den med seg, og han a Brit" 11 bombing ,offensive in' Hadde han levet og skrevet 

, som kostet så meget bla:d og trakk den øyeblikkelig frem. ~ttte n;Kt ~ighteen months .. T~e i dag, 'lIilile han vel med blo-

Sir Charles Snow 

o b _.1-' Hg l'del Samtalen rundt bordet stop- pape~'lald down a strateglc dig ... ~- ha . t t f l~ d 
sa mange 111 e~rIve e l - pet, da alle var s nt å å få 1>~IiCY. pc bombing must be saLd.18' rIS e ø~en e 
ser hos uskyldtge. h kulipe kP H Ir cted essentwllv a"alDst Gqr~ runer: «Ohurchill vant den 

* se :va som s o eSJe. o a~.m.a n wor 'tng.c ass ouses.: annen verdenskrig, men tapte 
Jeg vil gjerne presentere tOj hadde tenkt pa under malti- fllaale.c1ass. houses have tool imperiet, som var rasket sam-

Enge!l:skmenn for leSie1"ne: det, sa ?hurcihi~l Fra at han much s ace-'rbund them. apa sa' men med en vold og brutalitet 
Før~ LOTId Ch ell t' .J'~ I v,ar 16 ar og til denne aften .are aun to waste om S' ac- som var en EID"'s"'e f'ornektel,se 

"'" erw , tu!tlge- h dd L __ • 62 o k torles and" ml Itarv o !<"cttves ,'"' ," 'f L' d . a e lllilIl. l ar ' onsumert· f!o - li __ L' L re pro essor In em ann omkr' . ~ere much toa dlmcult to tind av a e menn~erett1g~1eter, 
fra Oxfortl, en av Churchills . Ing a ~uart (en osnau lIter ånd hit. The paper elalmed that' ved sjørøveri, folkemord og 
intime venner og medarbei-! ~ter amerlkansk måJ., vel :n -givcn,a totat, concentration of 300 år kontilnuerlig krig øs
de'I"e fI"a krigens dage. Han liter etter engelsk) med vm effort o~ the 'producti.on and use tenfor vest og vestenlfor øst. 

. Forts. side, of bombmg alrcraft-lt would be N° d 
vB;r so;n. Vltenskap~ann p;,re- . possible. in all the farger towns a er imperiet blitt et 
IDler:rnmJ.ster Churchills rad- Early j!l., 1942' he was J of Germany (that is, those with tapte' paradis. Man må rent 
~'V'err, blant annet når det d~er~!O~d lo Dut It mto action. l"0re than 50,~OO inhåbitjnts), uvilkårlig minnes den skjøn
gJaldt den uinnSlkrenkede l1Y tl11;> lime he was (m:a cliCi'. alP deslrox sg per cent, gfiU' ne legende fra første Mose
bombekrig mot Tyskland og wcll. and a mem6er of the 4!0uses. . _ boks tredje kapitel, !hvor vi 
,L d .' . t ablOCl. and he produccd a It is (lossible. l suppose that l"'~"~ om. A'dam at han defl'-nove personen l en In eres- abm 'I na~cr t'h, cv iT .• h ' ,. = ... > fil 

t
'd. ill ,.c ,.. on LUe s,ra eglc some time 10 t e future peop!t> 't' bl . Ed iL 

sant SrI. som uts~ et ~eg 10mbmg o Germanv. Some 'living in a more benevolent a~el Dl wt e utNist av . ens ~1a-
blandt de Vltenskapehge rad- • abinCI papers are restncten to than - o.1)rs may. tur.n OVer the ge: Og Gud dreIV Adam ut og 
giveiI'e om denne bombekrig. lDell"bcl's of the C;abinct. only, offida~ records and(noticc that foran. Edens ,!ha'ge satte han 
Hans motstander var Tizard, j1nd LlOdcflJann occaslO!1a1fy 1'!1en Ilke us. men wcll-educated kerubene med det luende 
som var mot å sette alle kref- ,l.!1 sSd lhls. lc~,bfiniqt!p for qrcl!- oy the standards of the day, men S'V'erd, som vendve seg hit og 

• O' almg a SClcntl le Q!'oQosal: sincc fairly kindly by the standards of dit. 
~r mn ~a bombmgen. Men he ~as lh,: Qnly. scientist in the the day, and of ten pos~e!>'Sed of 

I na skal mgen tro at det var ,.....CablO.et .. , .~IScllsslon was reduccd st rong human;feelings. ade he For historiens domstol stod 
av humane hensyn han tok til .1.?a minimum. But the \?apcr 'jnd of calculation I (Forts. side 8) 
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EnlrIands forbryterske Iuftkrigførinr: 
(Forta. fra l. 1) å gjøre n'Oen militær innsats til den tyske arbeiderklasse. 

'Ogbrennev:inpr. dag. N'Oen av betydning i Europa det Middelklassens hus hadde f'Or 
ganger intet, når det ikke var året. De 'st'Ore slag !foregikk i meget plass rundt s'eg, 'Og det 
å få, n'Oen ganger mere, men Russland. Så det var naturlig ville således bli et spill av 
i gjenn'Omsnitt 'Omkring a 'Og sunn militær sans at de bomber. Fabrikker og militæ
qual'b. Mens han så seg rundt, vestlige ledere var m'Ottageli- re mål var derfor vanskelig å 

Frontkjemperbarnas penger 
"'-.. ~ i lagmannsretten 

Et nydelig preludium av statens talsmann 

ik'Om han til å tenke på n'Oe ge f'Or ethvert f'Orslag 'Om finne 'Og å treffe. Avhandlin- Barnas prosessfullmektig uten forrederi mot Norge! 
s'Om ikke ga iham fred i sin- handling. Det er 'Også sant - gelll hevdet, at hvis det ble o.r.sakfører Gunnar Heiberg, Jeg har til denne dag ikke 
net før han visste svaret. Hvis 'Og det var ikke så sunn mili- anvendt en t'Otal krruftJkonsen- har for Eidsivating lagmanns- hØrt et innlegg i en rett som 
denne vin 'Og dette brenn€lVin tær sans - at engelskmenne- trasjon på produksjon 'Og rett gitt en overbevisende be- lå så lavt både menneskelig 
ble hellt ut i salongen på den- ne og amerikanerne i årrekker bruk av bombefly,ville det væ- grunneIse for denne ankesak. og juridisk! Han slo en strek 
ne yacht, hvor høyt ville det hadde trodd på strategisk re mulig i aUe de større byer Tegning av poliser i Idun over avtalers hellighet og til-
stå?» bDmbing som intet annet i TysklaIl!d (det vil si de med for små barn efter fallne slutt truet han på statens 

«Probs regnestav gled land. LandsDm hadde tenkt mere enn 50000 innbyggere) frontkjempere, tegnet til og vegne Idun med at selskapet 
frem 'Og tilbake mens han dypt 'Over krigsproblemer, som å ødelegge 50 prosent av alle med efter farens dØd og for- fikk bære det eventuelt tap 
gjord8i utl~egningen. Vi ventet TY9kland og RusslaIl!d, hadde ihus». fallen ved barnets 18-års al- alene. Det erkjentes av Idun 
spent. Han var ferdig i en ingen tro på strategisk bom- Mr. Snow var s'Om sa~t en der - er en kriminell og der- vi direktør Kaare Weider at 
fart. «WeU?» spurte Ohur- bing og hadde ikke inves'tert motstander av Lindemans pla- for ugyldig rettshandel som det ikke hadde foreligget 
chill. megel!l produksj'Onskapasitet ner, 'Og hos ham gjorde det Idun eventueIlt til syvende og tvang fra forsikringstagerens 

-«Såvidt under 2,5 feet eUer mange elitetropper på seg tydeli,gv,is 'O~så gjeldendSl sist må bære på sin kappe, side. Til dommernes ros skal 
(ca. 75 cm) »,bekjentgjorde den. Heller ikke hadde de visse menneskelige hensYn når sier statens jurist, den unge sies at de syntes å reagere. 
Oherwell. Ohurcihill ristet be- konstruert fly for dette ene det gjaldt denne grove krigs- og dårlige kopi av Knut Blom, De stilte herr Ramm ubeha
dm'vet på ihodet. spesialbehov. Engelskmennene forbrytelsel!l, i m'Otsetning til advokat Ramm, idet bladet gelige spØrsmål, som han ik-

Som j'eg skrev til Mike hadde gj'Ort det år før krigen hva man kan lese ut av de går i trykken. ke kunne svare på. 
Pears'On fra Canada nDen da- begynte». innveIl!dingeæ- Tizard gjorde. Advokat Ramms innlegg Iduns adv'Okat, den mild-
ge etter, var resultatet meget Så langt Mr. Snow. Han Mr. Snow fortsetter iallfall: var forstemmende og vitnet nede Sven Arntzen, har i sin 
skuffende f'Or the Old Man. sier jo meget pent dette som «Det er mulig, antar jeg, at om den brutalisering av ar- fremstilling sØkt å sikre sin 
Han hadde ventet at vi skulle er alminnelig kj'elllt av 'alle mi- engang i fremtiden kan folk gumentasjonen i vårt rettsliv part at rettens eventuelle 
S'Vøm:me som gullfisk i en litære, at England lanserte som lever i en mere menne- som ble fØlgen av rettsopp- «forsikringstekniske» godkjen
bolle, og så rakk det ikke denne fDlkerettssw~dige krig skekjæl'lig HdsaLder enn vår gjøret: Det er en kriminell neIse av forsikringsavtaler 
mere enn snaut til knærne på mot slivilbed''Ol.kningen i et fi- k'omme til å bla i de 'Offisielle handling å gi penger til disse overfor uskyldig tredjemann 
'Oss». endeLand, som Sn'Ow ganske opptegnelser 'Og nDtere seg at poliser til barn efter falne 1- ikke skal belastes Idun. 

... riktig sier, i årevis før ver- mennslOm 'OSS, o v,elutdannede frontkjempere. Det er dess- Referat fØlger i neste nr. A. L. 

Omkring Eichmann-sal~en 
Den annen er en kj'ent fy- denskrigen og gikk inn for den etter dagens målestokk, menn 

siker 'Og romanforfatter, en i skrift og tale. F'Orsåvidt var som er foriholdsvis vennlige 
nDe uvanlig ikombinasjon, C. det j'O iogså lbare en videre ut- etter dagens målestokk, og 
P. Sn'Ow. Han er slett ingen bygging av Englands blokade- ofte i besiddeise av sterke 
hvemsomlhelSit som romani'Or- krig mot motstanJderens :sår menneslkelige følelser, gj'Orde 
fatter. Således hetegnes han i vilbe\f:olkning. Ingen av de denslags beregningetr som jeg Avisene er fulle av beretninger, det faktisk virker litt mistenkelig: 
amerikanske siloraviser som andre land var kyniske nok nettopp ihar beslkrevet. Slike bilder 'Og k'Ommentarer i tilknyt- dette at Eiclunatm behandles sf. 
den betydeligste r'Omaruorfat- til å følge disse engelske ideer beregninge,r i langt sbørre må- ning til den såkalte ret1:.<;sak som generøst av sine jØdiske fange
ter li den nåværende engeJsike 'Og når det spesielt gjaldt lestokk foretas i dette øye- føres i Israel mot Adolf Eichmann. v'Oktere. La oss gi 'Ordet til VG.: 
litteratur. Som fysiker ydet Tyskland, så gjorde Hitler blikk i de mest utviklede sam- så forsåvidt kan det ikke være «Ad'Ol:f Eichmann - mannen 
han i årene mellom 1930 'Og gjentatte fDrsøk - senest da funn vi kjenner. Hva vil frem- nØdvendig at FOLK OG LAND som så millioner av menneske!" 
1950 noe hans kolleger kaller krigen var !begynt - på å få tidens f'Olk tenke om oss? Vil 'Og;så deltar. Men på deI;l annen gå i dØden - så i går f'Or fØrste 
«et respektahelt stykke ar- i stand en avtaI.e som for- de si som ~ WiJ.liclIps ~ side kan det ha. sin interesse å gang på ?=O ~ seg selv! 
beid på molekuJarfysikkens bød luftoomlbardering utenfor om nDen . av Massaohusett- servere Illoen småplukk fra be- I et Ute støvet speil, i en pud
omMde». krigsskueplassen. IstJedet star- indianerne, at vi var ulver retningene 'Om denne alle tiders derdåse h'Oldt aven kIVinnelig 

Ellers fDrteller det kjente tet Eng1and bombekrigen utelll- med menns Ihjlern'eil"? Vil de 'Objektive 'Og anstendige rettssak. sekretær, stirret den 55-årige tør
tyske ukeblad «Der Spiegel» f'Or krigssikueplassen. straks. synes at 'Vi oppgav vik melll- Til å begynne med kan vi kan- re massemorderen på seg selv no
om ham, art; han «hørte til det Snow fDrtsetter: neskelfugihet? De har rett til skie nevne at en a.v Osl'Oavisenes en sekunder før to vakter grep 

vitenskaps-team som under «Strategien VIar ikke blitt det. . . . ' utsendte medarbeidere har kom- ~ og rev pudderdåsen ut av 
annen verdenskrig var råd- uttenkt. Delt var bare en irra- AlVihand1ingen ~k ti! ::r'l- met i skade for å avslØre at refe- kvinnens hender». 
givere for den engelske første- sj'Oneli trosartikkel at strate- zard. Han stlud~rte statIstik- rentene få,r sdtlt manuskript sensu- Det var like fØr Eichmann 
minister og arme-overk'Om- gisk bombing sannsynligvis k~. Han ~om til ~en ur'Ok- rert før de får f'Orlate rettssalen. skulle fØres inn i rettssalen han 
mand'Oen 'Og s'Om i årene 1942 ville bli vår me'st avgjørende kelige slutning at Lmdetmanns nette skal efter sigende skje «av fØlte trang til å se efter 'Om h.a.11 
og 1943 uten resultat uttalte krigsmetode. Lindemann had- anslag ?ID det antaLl hus SDm militære hensyn»! så skikkelig ut - n'Oe han var 
seg mot den strategiske bDm- de alltid sverget til denne tro antagelig kunne ødelegges var VG f'Orteller at ~<det har vært blitt hindret i «av sikkerhetsgrun
bardering av Tyskland. Snow med sin karakteristi·ske in- fem gang~ for ihø~.. kjent at han (Eiclunanns fmSlVa- ner» i det nesten året han har 
ble adlet i 1957 og ble da Sir tensitet. AvihaDIdlingen. grkk tIl. B!a- rer) har forsøkt å fØre en del tilbragt i den underj'Ordiske kjel-
Charles». Tidlig i 1942 var han be- ckett, s'Om~tuderte statistI~- f'Orsvarsvitner SQm retten ikke ler i Tel Aviv. Hans fangev'Oktere 

* stemt på å sette d8ill ut i li- ken uavihengI~. Han '~om bl har villet g1Odkjenne~>. fryktet f'Or at han skulle begå 
Det er denne siste som i vet (for 'alvor). På dette d~m urDkk'ehge slutnmg at Det hører ellers med i bildet selvmord med speilet, må vite. 

den store engelske arvis «The tidspunkt var han Lord Cher- Lmdemanns anslag var seks at både VG, fjernsynk'Ommenta- Og frykten var så sroor at selv 
Sunday Times» [or 26. mars i well 'Og medlem av regjerin- ganger for ~øY'1:»' t'Oren lOg andre har f'Orfremmet med to store sterke vakter på 
år i en stor artikkel forteller gen, og han laget en regje- Mens altsa TIzard og de an- Eichmann til SS-oberst i anled- hver side av fangen - som i 
nærmere om striden mellom ringsavihandling 'Om strotegisk dre lærde st~es on~ det an- ning av pr'Osessen. Han innehad- nØdsfall kunne ha h'Oldt armene 
Lord Oherwell (Lindemann) bombing av Tys,kland. Noen tall ty;9ke -arbffiderlbohger. som de s'Om kjent en SS-grad som på ham - måtte en rive pudder
'Og Ti:?!al'd og som altså har s1ike regj<eringsavhandlinger kunne utslette1s med kVlI:fler svarte til 'Oberstløytnant. dåsen ut av hendene på dell. 
greie på hva han skriver, si- (papers) f.ordeles bare til re- og barn, 'Og fva~ m{tsrn. ere Aftenposten :!:iorteller fra åp- kvinnelige sekretær. 
den han selv hørte til Tizards gJenngens medl,emmer, 'Og av planen Ol'. . m e~ ningsfasen, da fangen måtte stå Så alt er n'Ok iorden med hen
m8illingsfe1ler 'Og undel'støtte- Lindemann brukte .leiliglhets- hadde rret f4' ~kk T~~a~ 'Oppreist i timevis inne i det lille syn til blooandlingen av fangen. 
r~. Han forteller også rysten- vis denne teknikk når det føle at ' 'et var o ar og 'Ogsa p~ glassburet mens tiltalen ble opp- Ellers får epis'Oden med denne 
de ting 'Om den engelske ky- gjaldt hans vitenskapelige f'Or- dette gekru~nl3Jg a sta 'OPPOhm'O lest: «Eichmann stod hele tiden, frykt f'Or at Eichmann skal gjøre 

. od' Id d -"- l S'd ha .J den m tige velllll av ur-msme nar et gJa t en ",core S ag. ~ en . n var u~ e~e- Clhill L d Oh 11 (Linde- mens ansiktet hans langsomt ble det alle jøder tydeligvis trakter 
krigsfor<brytelse som den så- ste VItenskapsmann 1 regJe- , Dr erwe rØdere 'Og rØdere, muligens fordi efter: avlive seg, lOSS til å tenke 
kalte strategiske bombing av ringem, ble disikusjonen roou- mann). Snow ~ortsetter: . det stadig ble varmere i den tran- på hendelsen med den franske 

Tys,'-l~nd v,ar. «Ma~~ Bom- sert til et mm' ,imUlIl. Men av- «Alle .var enIge om at .hVIS IK ~ "'~ ul d l l ikk ge tiltalebokseIl!». statsmann LaNal, som fØr ekseku-

brng' _ .. iLe gr'~'''t fall.acy», kal- l...-ndlm· 'g"'" 'Om bDmbarderin- den mIge Øl e egge se . e få h t t Ul q.. m:l =.. Ti d Bl Også r vi Øre a «nærmes sjonen tok gift, men som ble 
ler halll siln artikIool, ~iler på gen gikk ut til alle regjerin- var stø'l'l'e enn z-ar 'Ogo a- tl'ltaleb'O"-en satt frØken Lisa 

_L M ib b' '.. . L ckett kalkulerte med, sa var = PUIllPet 'Og «reddet», slik at ha. 
noll"SK. « as-se om Ingen gens tOPP-VIliensrK~psmenn. _ det ~ke lølll!l verdt å konsen- Grade, den vakre sekretær til en halv time efterpå kunne slepes 
den store villfarelse». Den besikrev l størrelses . b beoff' fiorsvareren dr Robert servatius~>. ut til retterstedet, så svak at haa 

Snow forteller i forbindelse m8lSsi<1'<> ven..l:~~er virkningen trere seg 'Om lom enslVen. ' ,. * 
..,- Ull.l.l5' Det f- It . T' d lodd å for måtte skytes sittende på en stol. 

med denne «v:ill1fare~se», at på Ty.skJand av en britisk alL i. 1Zal'. 's ' t -dette ~.~,lT Når vi nevner dJen vakre frØken 
striden mell'Om Lindemann 'Og bQlIllbeod'f.ensiv 'Over de kom- svare I • SynSVlll~' . 

J t ikk t eg den Grade, så k'Ommer vi til å tenke 
Tizal'd hluS1setDPP f'Or alvor mende attel!l måneder. Rede- eg;or' :e. a J 1. 

h l litikk noensmne på en episode som aviskorrespon-
Arkitekt 

BUSTAD 
i 1942 og at den dreiet seg 'Om gJ'ørelsen la frem en strategisk emme Ige Poo 1'0 " 

h t tt t po ulært dentene beretter 'Om 'Og s'Om over-
..... -a,f.'".,..i:sk bombrng' . «Det var poli...:n_~-. Bombingen måtte a.il" S lØ . pa e sa 1l; 1> 'D_._~ 5 ø ....... 0>""'""'6 Wl1'A ___ !_ . .J_ t li B bm var beviser lOSS fullstendig 'Om det alle I ~ ....... v.. . vuem 
vanskelig f'Or de vestlige land ettes vesentlig mot boligene llllllJlll-e a ssyn. 'Om· gen r blitt en troSlSiak. de samme avisfolk så stadig og Telefon 556139 - OSlo 
-J------PQ-[,K--oa--LAND---LØR--n-AQ--2-2-.-A-P-RTI.,--1-9-6-1-- (Forts. s. 6) iherdig forsøker å understreke at -------------
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___ '0lI eG LAIIl __ _ 
" Vå V8 .... I& 111LRA" IS ~ 

I &edakcører: 

000 HELSOM. anwarilg 
ALEXANDER. LAI:wJGE 

I godt selskap 
Det åpner seg mere og mere interessante perspektiver 

efterhvert som Eichmannsaken går over scenen i Jerusa
lem. Selv de norske aviser, som var innstillet på, sin vane 
tro, å rope hurra for alle slags jØdiske tiltak, synes å være 
blitt svakt betenkt. Ja, enkelte av dem synes faktisk 
midt i alt det hesblesende oppstusset å ha fått en ubehage
lig følelse av, at det ikke i fØrste rekke er en jØdisk hevn 
over den tyske politimann, for det han gjorde eller even
tuelt ikke gjorde for tyve år siden, saken dreier seg om. 

FØrst og fremst har den jØdiske historiker, professor 
Oscar Handlin ved Harvard-universitetet i USA sagt sine 

brØdre i Israel et Pauli ord. Måten Eichmann ble kidnap
pet på, sier han, kravet om en omfattende israelsk juris
diksjon, og krenkelsen av anerkjente folkerettsprinsipper 
tyder på at det også er annet enn rent juridiske betrakt
ninger som ligger til grunn for det som nå foregår i retts
salen i Jerusalem. Og han fØyer til at samtykker man i 
teorien om at staten Israel har juridisk kompetanse til å 
representere det jØdiske folk som en nasjonal enhet, kan 
det danne grunnlag for å nekte jØder en tilsvarende beskyt
telse i de land der de bor. 

Død.fall 
Sangeren, cand. jur. Henrik 

Da h l er avgått ved dØden 
78 år gammel. Henrik Dahl 
tilhØrte den gamle tid med 
den intime, personlige form 
i motsetning til dagens fa
brikkunderholdning, og han 
hadde da også fØr okkupa
sjonen en fast og sikker plass 
i hjertene. Som så mange 
andre falt også han som of
fer for den politiske forfØl
gelse efter okkupasjonen og 
avtjente sin straff for ikke å 
ha fulgt massen, på !lebu, 
hvor han var utrettelig i å 
hjelpe og oppmuntre sine li
delsesfeller med sang og an
nen underholdning. Budska
pet om hans dØd vil da også 
bli mottatt med vemod av 
hans mange, mange venner. 

oppgjøret» som den første er
kjennelse fra det hold av at 
en i Norge faktisk dømte ef-

NY MORAL 

«Hodene ska l l" u Il e» 
Jesus av Nazaret sa om segvor Solberg meid å sende 4000 

selv: ~<Jeg er veien ,sannJheten studente;r på tvangsarbeid og 
og livet». la hodene rulle». 

S
·d cl t·d ha h . E Dette uttrykket med «å la 
~ en '~~ I' ~ 1 d u- hodene rulle» stJammer fra en 

ropa san e en væ en Sørlands-lærer. Han påstod 
høyeste av alle morelske ver- (f k· ) t Q . 1· , had . M L k l d kris ør ngen a Ulslmg -
dier. an ~lar a t et '- de brukt det uttrykket i en 
ten moral. valgtale han holdt. 

Etter holsjevikrevolusjonen i Uttrykket ble brukt mot 
Russland, blei d~ ~ørt en Quisling i valgkampen og gikk 
ny moral, bolsJeVlkmoralen. gjennom praktisk talt alle lan
Sannheten ble detronisert, og dets aviser. Det skadet Quis
fikk plass }angt nede på listen ling meget. 
av moralske verdier. Øverst Under okkupasjonen g,ikk 
på >listen, kom verdenslrevo- denne læreren inn i SS og ble 
lusjonen. lærer på SS-skolen i Komgs

Alt som gavner verdensre- vinger. 
volusjomen er godt. Alt som, Han fortalte til meg og 
hindrer vetrdensrevolusjonen mange andre at det hele had
er ondt. Derved fikk løgnen de vært en skrøne. 
en fremtredende plass som Det er helt utenkelig at 
moralsk verdi, og kom i man- Quisling ville ha brukt dette 
ge tilfeller til å rangere foran utt~"l. ket som hadde skadet!; 

ter lover med tilbakevirkende <.Y"" sannheten. Det ihendte ofte, iham så meget, en gang rt,il i 
kraft. Lar de tidligere iher- og hender nu at løgnen frem- em så vanSkelig situasjon, som 
dige benektelser av fakta seg mer verdensrevolusjonen, den omtalte overfor dekanene 
ikke opprettholde lenger? mens sannheten hindrer den. Monrad-Kroihn og Solberg. 

I våre dager hersker bol- Jeg tror ikke at herrene kan 
Og så står da DAGBLADET sjevik-moralen ikke bare i bekrefte uttale~sem. 

og den israelske statsadvokat Russland, men også i Norge. Noe som er rimelig H 

med de tilbakevirkende lover Man ser det på så meget. at det dretier seg om en «in
i felles front og utfordrer den Vi har i dag en del «vitem- teressebetonet erindringsfor

skapsmenn» som har tatt skyvning» fra professor Seips 
europeiske rettsfølelse. Kan- doktorgraden på okkupasjoms- side. 

Og det kan nok være aU grunn for både HandEn og skje herrene i bladet, når tiden.Men det ser slik ut for Aftenpostens intervju med 
andre til å bli betenkt. I sin innledende prosedyre I;e'itred israeleren tordner mot krigs- dem som kjenner okkupa- professor Setip er et typisk ek
Ei.chmanns forsvarer Israels juridiske rett til å d)i.cn:m~.I' forb

o 
ryte ore, imellom. tenker så sjonstiden fra quislingsiden, at sempel på den nye moral som 

dis,se 'beITer ikke søker sann- hoLder san.nheten for skadelig 
EIChmann, og han kom med et innlegg som selv I.:raels smatt pa noen av sme venner L b l neten, men . are . eter etter og det folt godt ,som fremmer 

og lc;;ere: sabotØrene og lønn- det som gavner «verdens- <werdensdernokratiet». tapre forsvarer i denne forbindelse VG må innrømm ~ p-i' 

. «~..t-Vj,nk....QPl,,1U,qse~seu~~l4.k~~ ~~nsOl'..., -§u.rva .. 
trus sa at e'n fØlge -av· å anerkjenne Israels jurisdiksjon 

kan bli at de nye stater som har oppstått de senere år (i 

AfriJm) Imn bli i3tand til å stille for retten sine tidligere 
koloniherrer, - i sannhet et perspektiv med mange mu
ligheter», i særdeleshet hvis de også lik Israel skal ha lov 
til å bortføre folk fra fremmed område. 

~~~~ .. :J;.,Jerl,l~~-I'it~~\ ,~kra~.,t; ,. ...., .,.,,,,,~.,,e_ ' O. K. " 
også som observatør den ikke I Alt ,som gavner verderns
ukjente Jens Christian Hau- demokratiet er godt. Alt som «Min Kamp» på norsk 

o • skader vedensdemokratiet er 
ge, noe som ogsa kan gl grunn dt on . 
til eftertanke. I disse dager feirer Univer-

Og på den annen side står sibetet jubileum og Aftenpos
ten inte,rvjuet i den anledning 

altså de som lITe vel' uhildede en av samfundets støtter, 
For Norge, som en slags sleeping partner i det engelske objektive, internasjonale un· proflssol' Didrik Arup Seip. 

Commonwealth, bør jo bare dette gi foranledning til en dersøkeIser av all den retts- Dette intervjuet ble herikti
viss eftertanke, noe det altså også ifØlge VG gjør. Men svindel og all krenkelse av get i Aftenposten lørdag af-
rent bortsett fra disse mere internasjonale perspektiver, ten 18. mal'1S 1961 av G. H. anerkjent folkerett, som Monrad-Krohn og Halvor Sol-
har DAGBLADET (og delvis AFTENPOSTEN, som den gode har pågått til denne dag, berg. De, rettet på em liten pa
tvillingbror den er) gitt de israelske krenkelser av aner- deriblant foruten FOLK OG sus i intervjuet, men den pa
kjente folkerettsprinsipper, for å tale med den jødiske LAND også den jØdiske histo- sus som burde vært rettet, 
professor og Pulitzerpris-vinner dr. Handlin, en tilknyt- riker dr. Handlin. men som professorene bare 
ning til det norske «landssvikoppgjøret» som vi bare kan gjentok, lyder slik: 

Så er vi altså alle tilhope « Det hle funnet en slags 
hilse med glede. Fordi det har sin store betydning at tin- olI'dning det året, men bare kommet i godt selskap. 
gene blir satt på sin rette plass. etter at Quisling hadde vært 

DAGBLADET gjør, når det gjelder dette å gi lover til- rasende og truet de to deka-
bakevirkende kraft, den israelske statsadvokats ord til A"erter- i «Folk og Land» nene Monrad-Krtohn og Hal-

EICHMANN·SAKEN: 

Det er sikkert mange som 
har interesse a v å ha en 
slik boklig sj eldenhet som 
Adolf Hitlers «Mein 
Kampf» på norsk. Vi kan 
skaffe noen få eksemplarer 
av utgaven fra 1942. ben 
utkom i Oslo og er på 679 
sider. Bøkene får vi fra en 
tysk forbindelse og det 
oppgis at de er innbundet 
i grått lerretsbind med 
gullpregning. utgaven 
oppgis videre å være «ta
dellos» . Prisen er dessver
re så hØY som kr. 70,
for de to bind. 

FOLK OG LANDS 
BOKTJENESTE 

Postboks 3214, Oslo 

sine egne i overskriften, og hevder at dette imellom kan 
være fullt lovlig, og beretter stoJt at statsadvokaten i den
ne forbindelse påberopte seg <<landssvikoppgjøret i Norge». 
Nå er naturligvis ikke Norge så viktig at landet akkurat 
er noen jødisk hjørnesten i forsvaret for lovkrenkelsene, 

og den virkelige sannhet er da også at statsadvokaten på
beropte seg Niimbergdomstolens urett og forfØlgelsene i 

det han kalte «siviliserte stater» efter 1945, deriblant også 
i Norge, av krigsforbrytere. 

Det interessante er imidlertid at DAGBLADET her 
trekker ,«landssvikoppgjØret» i Norge inn i saken. For det 
første var, som alle vet, dette 1«I~ndssVlikoppgjølret» en 

straffeforfølgning mot egne landsmenn for påstått begått 
landsforrederi og ikke mot det normale mennesker forstår 
ved krigsforbrytere og for det annet, må en vel oppfatte 
DAGBLADETS forsøk på gjennom denne overskrift å ta 

de israelske elever i lovbrudd ved å praktisere lover med 
tilbakevirkende kraft til inntekt for det norske <<landssvik-

'Statsadvokaten viser 'liI 
landssvikoppgjørel i Norge 

Cl_ 4.4 •• 
Rommannen 
!-iernsvn~t 

«Lov med tilbakeilirkende 
li kraft ikke alltid uro~lig>; 

Dagbladet om Eichman.n-saken. 
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BAK KULISSENE: OLAF HOLM: 

Frankrikes sammenbrudd «FOLK OG LAND» 

Panikk 
21. juni 1940. De'1l er livlig tra

fikk over «Pont de Bordeaux», 
bybroen gom fører over Garonne. 
Den som kommer fra jernbane
stasjonen må CJ<Ver den for å 
komme inn i selve byen. Plutse
lig blLr det et oppløp, - på 
broen. stanser en tysk soldat på 
motorsykkel, en oroonans. Han 
har kommet på villsrpor og spør 
de omkringstående hva byen 
egentlig heter fo'r noe. Han får 
vite at det er Bordeaux. Pokker. 
også, da er han kommet orden't!
lig på avveier! For han skulle ab
solutt ikke til Bordeaux - han 
haler frem kartet sitt og forstår 
a'tl han må kjøre i akkurat mot
satt retning. AtLså snur han syk
kelen og knaller i vei. Han vil så 
hurtig som mulig videre, ut av 
byen, som Ifor ham bare betyr 
tapt 'tJid. 

I forbindelse med. Haf- tidspunkt, da grunnlaget for 
skjQlld-saken har «Folk og tidligere dommer sviktet, å 
Land» blant mange klolre ord fortsette den erkjente urett 
også fått en mape av hver for å være rettferdig mot dem, 
manns velaiktede «Fanmand». som allerede var dømt pil 
madet tar fått på den evige ulovlig grunnJag!!! 
hets mot NS-folk. «Det er Så ikolffi major Langeland 
fremdetLels ufredet vilt, som med sine to bøker. Han slo 
jages lIlled aUe midler året i....--m på den taktikk å holde de 
rundt». Det er sterke og 00- skrytende «patrioters» egne 
rettigede ord. De har hatt en handiinger under okkupasjo
påtagleilig god virtkning, og nen opp til alminnelig besku
ført til! en del ettertanke. På e[se. Det er en fryikJtelig straff
den annen side gir bladet oss - om D.e akkurat i straffe
flg. «dragelse»: «Nu er ikke lovens betydning - for dem 
«FoIk og Laml» særlig oppbyg- SOIffi har slett samvittighet. 
gelig Lesning. Bladet er giJftig Meget verre enn tuikthus. Det 
~ordømmeillde av alt og aiLle, bryter enn mann sammen full
tydeilig skrevet av bitre men- stetrudiig. 
nesiker, SOIffi er ute av stand Fremgangsmåten viste seg 
til å fOll'sone seg med sine eg- å vekke afunaktens reaksjon. 
ne dumheter og historilelIlS Den skred faktisk til injurie
harde dOIffi. De eksellerer i søksmål mot majoren på en 
ukvemsord og nærmest tryg- del punkter etter ved taus
ler om å få en injurieprosess het å ha erlkjent sannheten i 
på halsen». (Et kjøttbein til de verste. Det gikk. ikke bra. 
egne løver?). Askeladden lot steg ikke mål-Men i Bordeaux raser nyheten 

fra galte til gate: tyskerne kom
mer! TySikerne er der allerede! 
På broen står det en motoriser't 
8IVdeling! Jernbanestasjonen 
allerede beSlatt! En hel panser
divisjon er i anmarsj l 

Som med et slag er prefek
turet svart av men.nesker. Det 
er deputerte og senatorer som 

Minister Mandels venninne, Beatrice Brett y, skuespillerinnen fra 
Byteatret i Paris, som ledsaget Mandiel på flukten 

Nu er «Farmand» det ene- binde< dennegangen heller, så 
ste organ i dette land, som meget mer som det viste seg 
har diet moralske mot for at han hadde den av motpar
egen regning - altså redak- ten evig påberopte «folkets ' 
sjonelt - å sJå i bordet, at naturlige rettsfølellise» 11 ryg
nu får det væne slutt med gen - endog i usedv,anlig 
denne hetsen. Det er andre grad. A11anakten slikket sine 
aviser, som llIOk har gitt plass sår og trøstet seg med å be-

ville reise, men som stadig har I et eller annet pro<vdsorisk kontor 
fått· utsaJtt reisen og nå trenger står baron Moritz von Rotschlld. 
seg frem i høyeste opphisselse il'or Han har på sin skynnsomme 
at man skal skafI::e dem avreise- flukt fira Paris glemt passet sitt. 
muligheter. Det er understats- Den amerikanske ambassade vil 
sekretæa:'er og tidligere :mindstre utstede et nytt til ham, slik at 
som skrikende trenger seg frem han sikkert kan komme inn i 
foræ deres hur'tJige aJVredse er en- USA, men også til det trenger 
da viktigere enn de deputertes han offentlige franske dokumen
Midt i det oppørte hav og i alt ter, et stemplet papir som bevi
Skriket står Alibert, som er be- ser hans ide:nltitet. Det 1m- noen 
trodd denne IfOrvaltningsoppga- dage tjeneStlemennene har 
ve, i største ro og forsikirer påny hendene fulle - men nå da tys
og påny: «Men, mine herrer, det kieme etter hva det sies allerede 
må væTe en feiltagelse! Vær så er i Bordeaux, er det på høy tid, 
snill å ta det med ro!" og baron Rotschild har selv styr-

De opphissede herrer tla,r det tIet av sted til kontoret:for å 
imidlert.d ikke med ro. De ser sette fart på ti1JstedJelsen av do
at regjeringen intet gjør d10r dem kumentet. «For himlens skyld 
_ og så styrter de bort, tar dEl gjØT det hurtig», roper han. Og 
allerede pakkede kuiflfer'ter i hån- han skyver en tu.senfrancseddel 
den, oppsøker selv nænnes'tJe bil, gjennom luken inn til 'ttieneste
lover høyeste pris og reiser vest- mannen. Men da denne ser pen
over mot kysten, mot det red- gene, river han i stykke!!: papirene 
dende skib som skal bringe dem han allerede skriver på, tar 
til Afrika - mens den tyske 01'- pengsedlen, åpner luken og kas
donans laIllerede er mange kilo- ter den i ansiktet på baron von 

meteT fra BO'I"deaux. 

Baron Moritz Rotschild på en 
kostymefest 

Rotschild. 

Veien ombord 
Postdamperen «Massilia» (det 

latinske navnet på Marseille), et 
stort skib med tre skorstener lig
ger i havnen i Le Vernon, som 
befinner seg ved munningen av 
Gironde ved A't'la.l1terharvet. 
Klokken syv om kvelden kom
mer det en marineollfiser ledsa>
get av dfll tidligere marine
minister Campinchi ombord og 
meddeler lmpteinen at han må 
innrettet seg på å gi omkring 100 
pasS'asjerer plass på skibet, for 
dere'tlter å sette kurs for Cas'al
blanca, den største havnebyen i 
fransk Marokko. En. halv time 

I senere nænner €[l liten båt seg 
og legger-til ved fallrepet. Den 

POI..K: <Xl IMU) LØRDAG 22. APRIL 1961'.~ 

for oppilyseru:le innJlegg om det smglegge sannheten i håp om, 
har omkring 100 personer med. sanne forhold under okkupa- at jm.an ikke slkuJ1e Ifå {høre 
23 nye automobiler, alle sam- sjonen, ekseImpeil.1Vis fm. dl- dJen mell". Naålvt, meget naivt, 
men 'tydeligvis kostbare vogner, rektør Lorentz Vogt, men noe ifbr ikke å sd. dumt. 
av førsteklasses kvalitet, og f1e.. vesentlig mer enn det er det Dette var altså den rette 
re luksushunder. Mannskapet på ikke hlJitt til annet enn skryt fremgangsmåte for å :Få re{;QJ
«MassiUa» er hurtig kalt sam.- av dett ~ svikerne til å stiJllle til slag. 
men. i MatrO[ller.08 .,(yrbqt.ere le- «Farmømh var ogs.å alene «Giftig»? . 
ner seg 't'il relingen og ser på om å sette tøvet med en 
hva som skjer. De peker på de «Norsk-Sovjettrusssi ik. f _ m. 
~ester som vil bri~e seg selv. i aning» på plass. os or Nu vil ~ med tid og 
SIkkerhet ombord pa deres Sklb Dette gir grunn til å gå litt stunder det slkJe, at det går an 
og det er tydelig art; mann.ska- tiJlbake og peke på il å ta doktorgraden på en a:v-
pet ikke er vennlig innstillet er skjedd ' va som harulling om «ret.ts»oppgjøret 
overfor de folk: som nå kommer· som ikke er politisk betent, 
opp fallrepe'b den ene etter den TI uten at doktoranden dermed 
den annen. Allerede sommeren 1945 fomjertser sin f:r1emtW.. Det 

Forres~ går en dame. Det er påvi'ste prOifessor Skeie, at er kanSlkje ikJke så lenge til. 
den jødiske for:Dartterinne Alex- der aldri i Norges historie har Noen hver av dem, som tål
andra Roube-Janski, hvis roma
ner var meget lest i det gode sel
skap i Paris. Hun bladde stillet 
seg som oppgave å studere kjær
lighet.en i alle dens faser og der
etter å skhldre den. Hun går 
spenstig, henner kor'tJe, grå kap
pe vaier i vinden, en vinrød filt
hatt vipper kjekt i pannen, som 
er full av srvedperler. Under 
venstre arm bærer hun en liten 
hv,it hund, hvis pels nylig har 
fått sin permanent bragt i I 
o'I"den hos flriS'øren. Matrosene 
hilser henne med høye rop. Hvis 
hun inn:tJH da hadde hatt noen il
lusjoner med hensyn til legem
lig ,skjønnhet, så mister hun dem 
i defile øyeblikk, for sjøfolkene 
skriker opp i ansiktet på henne 
hvor fralSltørtende de syneS' hun er. 
Så kommer tett e~lter hverandre, 
som om de ville undersrtøtte 
hverandre i denne spissrotgang 
poli'tlikerne: Edouard Daladier, 
GeoTges Matndel og Jean Zay, 
fremdeles i sin sekondløytn.anit
uniform. E't vilt hyl mottar dem. 
Matrosene s'k:riker «Kjeltringer! 
Betalte kujoner! Fordømte de
sertører!" 

Ingen av dem svarer. Stumme 
rort.. ri~. 1 

hersket så r,e!ttsløse tilstander te så inderlåg vel, den urett 
som, de rettJSoppgjøret institu- som iIkke rammet dem selv, 
erte. Professoren fikk mange har begynt å få betenikeligihe
etterfølgere, som alle uttryk~ ter over følgene av eget retts
kleIr seg i akademiske vendin- frafall. 
ger. Det hjalp så lite. Galska- Når F'oIk og Land trekiker 
pen turet ufortrødent frem og frem alle kjensgjerninger, Slå 
presterte endog på et bestemt Forts. side 6 

Maktene bak presidenten. 
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AlexaDder Laage: Den vonde dagen 
Betraktninger omkring Sønstebys sabotørbok ED eDgelskmanBs lyn på 9. april 1940 

T. K. Derry har skrevet en bringe Norge inn i krigen. L · k · d· d I dem.. Den 21. sep1;emJber 1944 
bdk som rlOrtsI:ler om hvor- Franskmennene var enda metre I . V ler lng s mor e n ~ ble o.r.sakfører trafikksjef 
dJan engelsilmnennene trakk ivrig. Knut Knutson F i ane skutt 
Norge inn i krigen 1940. Den- En lærer som var på et læ- UiOOnJfor Ma}orsturveien 18, 
ne boken har vært til salgs på remøte i Frankrike sommeren Oslo. Han ble også ranet, men 
norsk i 8 år, men den har 1939, d1.ortalte da han kom motivet var seIrvsagt politisk. 
praktisk talt ikke vært (om- hjenl at f.ranskmennene hadde Hjemmefronten spredte straks 
talt i de store demokratiske sllla!kiket åpent om at det snart ut at han var ang,iver. Enken 
avisene i landet. skulle bli krig. Og denne gang Alvilde Knutson F i an e og 

Nu har vi netoopp passert skulle, ikike nordmennene slip- undertegnede undersøkte så 
'9. april for 21. gang siden hin pe slik som i 1914---18. Den- godt vi kUIlllle hele saken og 
skjebnesvangre dag. Det kun- ne gang skulle de pent M forlangte saken o!flfentlig retts-
ne derfor kanskje være på sin være med. lig undersøkt. En del av ma-
plass å la enge1sik.mannen Der- Delrry skriver (side 24): terialet ble offentliggjort i 
ry tale påny i dette blads, «Franskmennene ønsket å få Folk og Land. Riksadvokaten 
,spalter. opprettet et skandinavisk ope- avslo offentlig rett.,>lig under-

rasjonsteater - - heller enn l søkelse av mordet i skrivelse 
å miste: sjansen til å holde kri- Ill. øYltnant) faller til jorden. I arv 12. mai 1953. Men riksad-
gens horvedJbegirvenheter borte ~Det den:rer en dag», side 37 'V'Okat Aulies brev inneholder 
fra den fransk-tyske front». Her er ~ just rved det tema -38, skriver han: en vesentlig bemerkning som 

Vii. sikal merke oss at det som alle V'are utmerkede per- Ty slår ben ___ ,.3__ H· ei nli kk' «skerne har flere ganger . U;l~r ~emm ~on-
var krigens hovedbegivenhe- so g. ta~, si"~ .f~ betegnet den skole De for- tens ang'lve1ige, mo.bv, at FIan. e 
ter som franskmennene viThe landsrk]ærhge og Idealistiske skulle R kB-
ha ført orver til oss her oppe sahotørskriben.ter skyr som ente nasjoners hemmelige være <~ang:J.ver». l 

S bo 
sabotasjeh-opnør gJ. ennom- advoikaten skriver: 

i Norge. pesten: aJ tasjens forhold til rr--
Engelskmennenes _ og regulær krigføring - til fol- gikk, ~m en gangsterskole, «Imidlertid vil jeg under 

franskmennenelS _ krigsmål kerevt:en og til vårt folks og hVIS en ser på de rent henvisning til fru Fianes 
og krigshensi'kw er ganske fremtId. Er diet i vårt folks in- pr~tiske fag, så hadde de henvendelse finne grunn til 
klare. De ville trekke Norge teresse å drive Sønstebyvirk- utV1!somt rett .... Det fm- å uttale at det ikke i påtale-
inn i krigen for å stoppe somhet under en oklkupasjon nes Ingen annen lov for kri- myndIghetens arkiver finnes 
malmtiI:Pørselen til Tyskland, som alle frykter? gen enn den at en må seire opplysninger som viser at 
og f()ll" å gjøre Norge til ho- Enhver som ser fotografier Etter tysk militær må- Knut Knutson Fiane har 
vedkrigssikueplass. av de norske britislk-dirigel"'te ~estokk var vel vår metode gjort seg skyldig i noe an-

Og så begynnm- herrene å sabotører kan ikke være blind Ikke verdig en soldat .... giveri til fienden eller til 
legge planer _ allerede en for at det her stort sett dreier Den underlegne har ikke N.S.-myndighetene». 
måned etter Englands krigs- seg om et godt menneskema- råd. til å føre krigen som 
elr'ldæring :ti1.Tysklan.d.~e. Hvis den norSke stat i den store ønsker det, og Mordet på Elsa Kristoffersen 

Derry skriver (side 24): tide før 9. april hadde skaffet alle d~ hun.drevis av tricks Sønsteby side 133: «Jeg 
«På sin vei __ skulle ho- slike folk en adekvat ~tæI: som VI lærte under de sto: hadlde i denne tiden (omkring 

Han begynner boken sin vedstyrken gå i land i NaI'IVik utdannelse, da ihadde det ikke ::' for}Je~edende k~r 1 jul 1943) kontakt med flere 
med å fO'l"'tleHe at engelskmen- og rykke frem langs jernbanen vært spøk ror noen angriper å ompam ~e, :::e ode°m- av Norislens folk, iblant annet 
nene iholdt på å narre både til Kiruna og Gallivare, de to komme her! Vi vil i anledning Ole oss mege vg». Tor Sænersen og Martin 01-
&rerige og . Norge inn i"-Krim- sentlrer i det nem-svenske h~le ,0 S!ll?otasjeIi~en og Bok· . sen. ~ var ikkIe. al.t. gått 
krig.en. Side 16 skriver han: maknfelt, og derfm til Øster- -ifiImingenslJå fast som vår lik ~ ~Ar :ggelig etter oippSkriften. Like {er jul 
«I 1855 ble Sverige og Norge sjøhavnen Luleå. Man !håpet \oppfatning; at det folk som VI enngsmo - jeg tror det var i begynnel-
under den feilles Slvenske å få noe som srvarle til to al- iJkIke kan €lier vil verge seg Vi skal nevne et par av ,..... .... 1 
1ronge nesten bragt til å slutte lierte brigader på plass langs militært, det skall iholde seg un
seg til OSIS mot Russ'land un- denne linjen innen slutten av n:a slikt livsfæ-lig fanteri som 
der Krim-4r:rigen:.. april, da forholdene til sjøs sabotasjen er for et lite foLks 

Så forteller !han om hvor- normalt "lille gjøre en tysk eiksistens, hvis olcltupanten NB 
,dJan enge1slkmennene narret 5j~jon arver Øster- er resolutt og 'bl"'utal nok, hva 
Norge moo i krigen 1940. sjøen :rIlfWig.» tyskerne ikke var! Det kan 

Den 3. september 1939 er- «En annen styrke på fem Max Manus, Sø:nstelby og alle 
iklærte England Tyskland brirtIisike territorialbataljoner de andre takke sin Gud og 
'krig. skullre hesette 3 harvner i Sør- skaper for 

Og Dern-y skrivetr: «Innen Norge for å skaffe oss baser Da jeg i sin tid dro til 
en månied etter krigsutbrud- Trondheim for etter anmod-
det hadde Ohurdhill som ma- ning arv Studentersamfunnet 
rinemli.n:i:sw søkt å få regje- der å hoLde foredrag blant an-
ringen til å gi sitt samtykke net om rettsoppgjøret og 
tri:! å mmelegge leden (utenfor I dets konsekvenser - tenkte 
Norge) et eller annet sted jeg det ikke kunne skade å 
nordenfor Bergen. spørre om råd ihos en frem-

Arsaken til Ohurc!hills ak- tredendre jurist innen mot-
sjon var at han gjennom standsillronten under okkupa-
krigskabinettet hadde fått re- sjonen, en idealistisk anlagt 
de..prå at Tyskland kunne ram- mann som oklkupanten - så 
mes best og mest effektlivt I vidt jeg vet - ikke ,hadde tatt 
gjennom Norge. . på med sillclJ.ansker. Han sa 

DreIrn-y skriver: «- - som at jeg silkkert ville bli spurt 
svar på et s.pørsmål av 30. no- om nUtt syn på okkupantens 
vember (1939) fra krigskabi- bruk av makt på det okku-
ne'tltet svarte departementet pe,rte område. Jeg skulle da 
for økonomisk krigføring at svare at den vesentligste be-
det ",ar arv den oppfatning at stemmelse er gitt i Landkrigs-
Tyskland ikke ville kunne fø- reglementet, 'artikkel 43. Her 
re aktiv krig lenger enn tolv heter det at okkupanten skal 
måneder hvis det ikke fikk for det aLminnelige forsvar av så langt dielt :beror på iham ta 
malmen fra Srverige». Den skandinavisk ihalvøy -». enhver forholdsregel for så-

Rapport jor oppdragsgiverne på Jernbanetorvet i maidagene 
Fra venstre: Birger Rasmussen, Henrik Hop, J. S.Wilson, Sir 
G1U>rge PollDch, Sønsteby og Kefth Cochrane. Illustrasi. fra boken. 

Og vidJere: «6. januar (1940) «Trondiheli.m (med Namsos) vidt mulig å gjenopprette den 
kuJm:inerte utviklingen av be- skulle være de aliliertes hoved- offentlige orden og det offent
glivenhet.ene i et forsøk ad di- baslis og Bergen en betyd- lige liv. Irmot denne foNre
plomatisk vm på å sikre seg ningstfuJl subsidiær basis og rettslige harriere mot kaos og 
norsk og srvensk samtykke til endepunkt for vårt nordre massakrer, synes jeg~
vårt forslag om å rykke inn i mli..nelbelte, mens Starvanger stående avslørende og for 
norslk ternitorWifarvann:.. sanIlSyliligtvi ikke 'V1il:le bli sabotørsynet karakteristiske 

Men det var ik1re bare en- holdt ibesarbt lenger enn det; kjernesletn:inger av sabotøren _-::-:===-: ____ :---:-----------------
geh;ikmemrene som ønsket å Forts. s. 7 Knut H a u ik e l i d (IlfU ohereb- LØRDAO 22. APRIL 1961 ~ 5 
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«Folk Euc:1ands forbryt~rske • o;: Land» 
Forts. fra s. 2 Og da den menneskevenn-

tentislæ opplysnånger i sam- Luftministeriet sluttet opp lige TIzard, SIOIIl var den en
arbeide med Moskva. Dets o.m Lindemanns iredegjørelse. geJske motstander av fosfor

er det Mant annet også for å Vi «muller» lOver egne dum- tålblive1se vil ingen ila ansva- Mindretallssynet ble ikke en- bombingen av tyske kvinner 
gi slike doktorander en Lett heter». . 1"\et fo.r _ naturlig nok _ uak- gang diskutert, men blankt og barn, fortrinnsvis av ar
tilgjengelig veivis'er i retts- For det første er våre «dum- tet det påstås å være ii over- avvillst. Atmosfæren var mere beiderklassen, fikk høre dette 
jungelen. At de kjennsgjernin- heter» (folke)-rettslig sett de enSistemrrnelse med folkets na- hysteriSk enn vanlig i engelsk resultat, som bekreftet hans 
ger, som da. kommer frem samme som Adenauer har be- turHge rettsfølelse. Jfr. pro- ofd'lEmtlig liv, den hadde den egne kalkulasjoner, bemeir
ikke er Qppbyggelig lesning, gått under Qkkupasjonen av fes'sor Kieii.lhaus bestrebelser svake men akkurat merk- ket ihan ifølge Snow: 
kan vi godt forstå. Vi finner Vest-Tyskland. Men det vet for å komme unnav mistan- bare iukt av heksejakt. Ti- «Ingen til'"Or nå at det 

(Forts. :/Ta I. 4) VI. 

dem uhyggelige. man ut fra åIl"Ihundrers smer- kan. Ga:nJSlk:e pussige foreteel- zard ble faktisk kalt for de- kunne ha vært mulig å 
telige erfaring at krig eir ser, får en si. Ikke sant? faitist. Strategisk bombing slå Tyskland bare med 

IV. politikk. lOg ikke no.e opp- Det er den alminnelige uvi- ble satt i veTik med all den 'bombing. Den faktiske 
«Giftig fordømmelse av alt legg til en speidexguttjam- tenhet om kjennsgjerningene, kraft landet kunne pre1stere. innsats av mennesker 

og alle». Det er forsåvidt boree, eller for å bruke som hilltJtil har (hindret en revi- Sluttresultatet er velkjent. (manpower) lOg re8ur8er 
riktig, da motgift også er «Kretsen»s tegne ord, et «bar- sjonav rettso.Ppgjøret. Og Tizarld hadde hevdet at Lin- som ble brukt på å bom-
gift, men at sannheten virkeil" ne-km"stog», som. pyntes med denne uvitenhet, den skinn- demann hadde kalkulert fem be Ty,sk1and var større 
giftig er da ikke v å r skyld. navnet «motstands»-bevegeJ- bar1ige ubekjennskap med gangeil" for høyt. Blackett had- enn verdien i «manpo-
Vi 'skj!EiHer heUer ikke på alt se. SWlnhetlen, har man satt me- de satt det til seks ganger for wer» av den ødeleggelse 
og alle, men tar igjen med For det annet «muller» vi get inn på å bevare. Pressens høyt. Inspeksjonen av bom- som ble forårsaket». 
heilserne og dem er det, som ikke. Det må være gått «Far- taushet f. eks. HiVla i himlens bingen etter krigen avsløret at 
av «Farmand» påpekt, nok mand» fo~bi, at der forlengst navn er det de andl'e er redde anslaget var ti gang'er for Det kan ha sin intereisse å 
av. V~ har ikke større grunn her li bladet er fremsatt det fOir? Hvorfor står «Farmand» høyt». nevne at da Ohuc!hill ble vip-
til å bruke si:lkehansker vi forsLag til å få slutt på den a~ene pil"aktisk talt? For en pet av pinnen i 1945, mistet 
enn motparten, og vi er hel- kalde borgerkrig i landet ,at tid siden hendte det at det ~.o-..o-.o<:?'~ også Lord Cherwell sin råd
ler ikke tilihengere av den v i slår en stl'ek over dommer våkne studenter samfunn ved kunne trenge iEiendtlig aSlSi- giv'ende posisjon og han vend
defensive taktikk - en opp- o.g konsentrasjonsleirer og lar NTH i Trondheim tillyste et stanse til sin omsetning. At te tilbake til Oxford. Labour
lysning som muligens er over- det være glemt, uten ers'-<uat- møte hvor man måtte l'egne fabrikker som Norsik Hydro regjeiringen satte straks Tizard 
flødig. På den annen side er ning for de sllste, mens på med at deil" ville ko.mme ad- og Borregaard og flylemfa- i hans sted som. «chairman of 
diet :ikke vi!, som har begynt den annen slide de penger, som sikillige skjulte sannheter. for brikkene ligger på :J.andet en- the Advisory Council on Sci
denne kalde borgerkrig. Vi feige dOIIl!Stoler har ti1dømt dagen. Sannelilg ble der Ikke drerikke foMoldet. De har entific Policy» og 'Også av «the 
har også vært nokså diskret staten lOg Erstatningsdirek- mobilisert mannskap fra Oslo, sin direksjon jj by. Flylemmer Defence Researoh Policy Com
m:h.t. å nevne navn - hit- tora tet har presset ut av folk ikke for å høre sannheten, ja! Hm! mittee», det vil si som regje
til ilhViertfall. med trusler, skal betales til- men 'tor å hindre at den kom Dette er forklaringen på at ringens vitenskapelige rådgi-

Vi «ekselleil"eil" i ukvems- bake til sine rette eiJ€il"m€'l1ll. frem. Da det ikke lykkedes, d 'kki forekommer ell~ eil" ver. I 1951 vendte imidlertid 
ord». Delt er nu temmelig (Det forlydeil" fra politisik 1lorlot reserVliste!Il'e salen med f;;e~orr!net noen hets utover 1 O~urchi!l tilbake og ~ed ham 
sterkt sagt 'Og kunne etter vår hold, at dette siste byr på halen mellom benene. Dette L det Agitasjonen fikk hel-' pany Lmdemann. SIstnevnte 
oppfatning gjerne hatt en an- den 8Itøl"ste vanskel:iglhet i den-; skjedde i Norge, kjære lese:r, 1:~ ikke tak på bøndene, som! døde i ?-957, mens Tizard falt 
nen adresse. «Folk og Land» ne «retts-»staten). 'i kuJturlandet Norge med de ut fra sitt rettsinstinkt øn-I fra to ar sener~. 
beveger seg i en gate på den Vi driver med en gjenreis- mange tapre patrioveil". sket fred og forsoning og for-. . 
ene side begrenset av Alexan- ning' av l"ettsstaten og der eil" Der fantes i sin tid noe, stod , at det under okkupa- I fo~bmdelse med dIsse 
der K:i!ellands: «Man skal ikke ,vi kommet langt, meget tangt. som av sine tilhengere b~e . en kunne være nyttig å høyst mteressante - la oss' 
bruke de yderste ord» og Sø- Nu står man med ryggen mot kalt «mfronb>. Fl"'ont lyder JO ~:nhåde Berlin80g Londons kalle det -:- avslør~g~r i «Th~ 
ænKiierkegaal'ds: «Den som veggen, dvis. den påStand; at så s1loral"ltet. Den gjorde ikke ø're.. E, t lite forsøk På, å Slåf SundayTimes», Vll Jeg ogsa 
er fOlI'sig~g får ikke sagt nO'- begivenhetmle på Elverum in- 'inntr;Y'kk av å· vrere.Jleltnøk- politisk mynt på hets ute på nevne at felt:mar~kalk Mon t-
get». En og annen innsender stituerte «konstJitusj onell ( !) tem - for å bruke et pent landet b~e meget kostbart. gom e r y l sme memoarer 
føleIr seg 'kanSkje mest til~ nødrett. Det. er' rett og slett uttrykk. Det 'V'8I et rent bymes- forteUer at han fOlrut for D-
trukket av Kiierkegaard. I så juridiSk nonsens. Hvis ikke de sig fenomen,sammensa~t av XI. dagen oppmuntret sine offi-
fall kan man jo gjøl"le opp med lærde forstår det, så forstår dem, som trengte mest a ~e- Så har vi en såkalt silke- serer og soldater sålunde (si-
ham, den som tør. Ellers fo- i hvelltiall Ola Normann det, monstrere sin påståtte patrlO- front. Megert betegnende de 248 i den engelske Fonta
rekommer nok uk'VeInsord i etteil"som han får sUmmet sreg. tisme og tapTlerhet - etter navn. Det eil" de feiges forum, na-utgaven): 
de beste familier. Han kan være nOe sen i av· at sJaget -var OVleir. de som erkjenner sannheten «Tyskland kjemper nå på 

Jfr. en aVldød kjent politi- trekket, men hans rettsfølerIse Isfronten ble etterhånden overfor seg selv, men for sik- tre fronter: i Russland, i 
kers betegnelse av overlege eir pålitelig. Vi er seJ.vfølgelig spil"ø og fi:kk en av'Iø'Seil" i n?e, kerhebs skyld må ha to ut- Italia og på Balkan. Snart 
Scharffenberg, som en «lande- ikke bitre over dette resul- som 'kalles «å holde en l~n~ g,anger fra sin samvitt[ghets- vil det ha en fjerde front 
plage», forrdi overlegen har tat. Vi tillater oss len liten lat- je», hvilket gir seg utslag .I.a hule. - i Vest-Europa. Det kan 
fulgt sine oro: «Det norske ter iblant, tIhi rett besett er legge alminnelig folkeskIkk ikke klare dette med hell. 
folk skal få vite sannheten», hele «rettsoppgjøret» temme- til side - forsåvidt da ved- XII. Det har et stort antall di-
og deil"for bl. a. tok fatt på den lig komisk fOT en rettsstat. kommende måtte væl'e i .be- <~Folk og Land» skrives for visjoner, men de er alle 
systema ti skJe hisltorieforfalsk- Hadde det Mel medført så sitte1se av det. De er gJen- tenkende og selvstendige men- svake og under vanlig 
ning, som vi er belemret med. megen ulY'kke, så var det hele gangeTe fra selvforhedigel- nesker som søker å leVle sitt styrke. Alt er l butikk-
Dens hensåkt er jo å redde til å le av, for som jurispru- sen:s og den innbilte martyr- liv etter en etisk norm uten vinduet. Det er intet i' 
patriotrømlingene fra «histo- dens betraktet eT latterlig. doms gylne tid. hensyn til hva naboen sierr el- «spiskammeret». 
riens harde dom», som de Når iSlfro.nt og linjefront er ler rna som lønner seg - uan- Dets byer og industrien blir 
frykter. VII. innskrenket tiIl b?enake, så Th~r sett ~ hvilken leir d~ h~rer ødelagt ved bombing. Dette 

Histo.riens dom tDeneS ikke det en bestemt ars. r~ - hjemme. De frø vi sar spIrer vil fortsette i stadig øken-
av samtiden. Det er tidligst «Trygler om en injurie- fer man en slik mer og mm- tilfredsstillende. de målestokk hele dette år. 
påfølgende [generasjon, som prosess»: Vi gjør oss ingen dre anonym linjemann og et.- Vi oPTlJever nok i blant at Neste vinter vil det være' 
avsier den. illusjoner, selv om det nok terpå slår opp i listen over noe faller på sltJengrunn. For en lite tilbake av dets mere 

Forøvrig gir enkelte skri- kunne rensk,e godt opp og medlemmene av «Deutsohe tid siden tillot vi oss å sende betydelige byer». 
bemteil" og foredragsholdere et- bringe adskillig elttertanke. Handelskammer in Norwe- noen gratiseksemplarer til 
1lelr'hånden en mer objektiv Men. «rette vedko.I~nl€inde» gen», så finner man som re- 'sikolene. De ble vel mottatt, Innbefattet flyktningebyen 
fremstilling av begivenhetene, vet liIke godt som Vl, at det gel hans navn der. Det er gan- rikit,ignok delvis demonstra- Dresden som ydet et verdi
seJv om der ennu for:ekommer som skrives heil", er den nak- ske naturlig at en «patriot.» tivt via papirkurven, men et- fullt bidrag til opprettholdel
adskilllig ønsk.etenkning. ne sannhet og den gjør seg I av deltte s'laget føler otrar:g tIl te~å i stiUhet fisket opp igjen se av Lindemanns og Chur-

Derimot får en mann sitt '"leppe noen illusjoner om at på eR eileil" annen m~te a de- for deret1Jell" å gå på rundgang. chills og Montgomerys opti
ettJe;~æle, straks han er død. bevis'ene mangler, l'ent bort- monstrere - kanskje mest Et par stedeir gerådet man dog mistiske beregninger'. 
Ingen unngår det, og udødelig sett fra at man ikke godt kan for -seg selv - sin . eg~n for- udi raseri og drog i flokk og * 
er det. Der gjøres ingen mJistenke påt~,lemynJdigheten treffelighet. Han er JO gatt av følge - meget betegnende - Og imens foregår da pro
standsforskjell, denne dom for å gå til en injurieprosess med sin d~l .av Tysæerkonto~1 til klagemuren i Akersgaten sessen i Israel mot Eichmann, 
rammer helt til topps, helt til - mot bedre vitende - i det på 13 mlll1arder og dertl~ med sterk understreken av en- som er tiltalt for en annen 
topps, 'Og storkors m. v. er 1,.åp, at kanskje bevisene glip- kommer, rut }han i henhold til stemmig avsky for nOe ~e ik~e krigsforbrytelse Krigsforbry-
uten enhVier betydning. Det ryer. den høyere JUS er landsfor- hadde lest. EnstemmIg pa- terne i den engelske regjering 
'har vist seg at at enkelte av reder av dert ekte, ga~e'ldag- stand tillegges nok i enkelte fra dengang er det ingen som 
rettsoppgjøret»s koryfeer har VIII. se, gode slaget, som Ikke er kretJs'er betydning som argu- rører. De lever høyt dekorerte 
skl'evet folkedommen selv. Rettsoppgjøret er et konstgjort. Det~e handels: ment 'Og bevis av særlig rele- og æret aven bel\lIldrende 
Alle forsøk på å forbedre d€n dølgsmål planlagt og organi- kammer kunne lkke .go~t fa Vans. menneskehet. 
har kun gjort ondt verre. sert justismyrderi ifølge au- medlemmer fra landdistrikte- Sluttresultatelt ble nye abon-

ne da bonden ikk:e drirver nenter a v den oppvoksende 
LØRDAG 22. APRIL 1961.. ha~del eUer fabrikasjon, som generasjo!ll. Olaf Hohn. BUSK BLADPENGENE! 

Siegfried. 

6 FOLK OG LAND 
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Sønstebys sabotørbol<:,:7"~ Den vonde da;:en • 
(Forts. fra side 5). haT søikt på en eller annen (Forlis. /Ta. ride 5) april at Hitler under henvis- AkItor påstår her at tys-

sen av desember - var de blitt måte å lindre hvor det var ~r nødvendig fior å få øde-I IlIing til måneJøse netter - keme ~om hit fior å innlemme 
o'V1e!rmSiket av Gestapo i lei- mulig. lagt flyplassen ved Sol~ _ '>. det var nymåne 7. april - en- Nor~e l Tyskland, mens De~-
ligheten. Martin Olsen kom Krawt er at dette blir «Men planen omfattet også I de[~ bestemte seg for 9. ry ~e!r at tyske!rlle kom hit 
seg såvidt unna, men Tor gjOl"'t nu! meget større, både franske og ~pril». fo~ a stoppe engeJskmelI1l1enes 
Stenersen ble tatt såret». B 't h 'kt britiiSke styrker, som skulle La oss stoppe litt opp og krigsp1a~er. . . 

Sønst:eby flikk smuglet inn ~eill~t e~sl transporteres over Trond- tenke over dette. En rna ~ l all ansteIlJ~lg-
en giftpiJletilStenersen,menmB :-aten as~en'k ed b heåm farr et mulig felttog i Ett hundr.el og femti tusen h

f 
etsk~a1~~ Slt~t dette er to vIdt 

denne ble skutt under flukt- n es I eIIl!SI. t m sa 0- Sør-Sverige. Britene var vil- mann ihadde de allierte tenkt ors Je 1ge mg. 
forsøk. ~spen bJe gred forkl~rt av lige tål sist, å sette inn 100 000 å føre inn i Norge, og lage. H~e~ har da rett, aktor 

Melding i dagspressen 1943: saJbotøTlen og brannstifteren mann franskmennene lmnskj Norge om til hovedkrigsskue- l QUIslingsaken eller Derry? 
«Den 8. 'desember 1945 ble i Aulaen, Svein Wilhelm 50 000' 40 J' ill t 'e plass Hovedkvarteret skulle Det burde ikke, VæTe min.,te . 1 f . agere v e ~enges' . . " 

lik'et aven 'kvinne i 30 års- Bru u n l sa ten. mot pr~.es- !for næresk'Ortering ___ . væ!'e midt på Norge i Trond- t~. VI vet alle ~vordan stem-
alderen, frik. N.N., funnet på sf 'Or A

b 
~olf H? ef~'L Det gJ.alld~ Flyvåpenet ville bli engasjert heIm. Den gang var Tysk- mngen var iher l 1945. 

isen under e:n hro som går or ntene a a !natet ~'l a med i alt seks og en halv Land forbundet med Russland. Om T. K. Derrys bok heter 
over /fjorden et sted mellom flamme 'Opp mot okk.upa.sJons- skvadron, iberegnet tre jage!r- N'Ol"'ges skjebne må tt e ha det: «Dette er den oUisiell:e 
Lysaker 'Og Sandvika. Liket makten. yed. sabotaSje vIl t~s- skvadroner, fire tunge bombe- blitt Polens skjebne. Russerne beretning om det britiske 
hadde 'et skuddsår i tinningen. kenlIe ~pe tIl motllr~ - 1Il- skvadroner med baser i hjem- nordenfra til Trondheim Tys- felttoget i Norge 1940 Den 

Gjerningsmannens rapport n~pe~, deporte~, skyt- landet skulle også brukes. kerne sønnenfra til Trond- €lI" skrevet av den engelske hi
ble funnet i en leilighet i n~. Slik ble hensl'kten 0.pP- Dette er fOT denne periode av heim. «Retfileksj'Onene gjør seg storiker dr. phll. T. K. Derry 
Drammenvelibn 117 B, Oslo. nadd. Hatet mot tyskerne vak- krigen store tall, men ikke selv». som er speslielt fortrolig med 
Det var tre om «krigshandlin- net. overdrevne tall hvis sjefs- Men vi vet j'O aNe at histo- norske forhokl» 
gen», 'og to, hadde' vært i Eng- Kal' Mil nemden ihadde rett når den rien om 9. april 1940 har her Dessuten stemmer D6Irry's 
land for utdanJ1Je~se med hen- v er l org beltlegnet planen som vår «før- hjemme fått en ganske annen beretninger med dokumenter 
blikk på spesielle oppdrag., At. d~, har forsk'Ommet kv~- ste 'Og beste sjanse til å rive fremstilling. som var oppe i Niirnberg, og 
Høsten 1943 ble de sendt til- lell" l Milorg og blant SO~ s initiativet til seg og _ for- Her er aktors tiltale mort med Reynauds erindringer, 
bake til Norge med Hy. De n'Ors~e ~g~ter antyder KJel- korte krigen». QuisHng ,lagt til grunn Og der med Quislings urt'taleiLser, og 
hadde fått oppgitt kontakter stadJi. pa sl~e .19 : . De:nn.e p!lanen. ble lagt til heter det: «I tiden før 9. april en finengde landl"'e dDkumen-
til Mil.orgs Sentralledelse i «SabotasJe? utid~ ku~e side etter freden med Finn- drøftet ti1talte med. tyske ter. 
Oslo.' og forø"!g lød ordren: ~ty :repn:ssaher og~a~ot.sl-Iland, men ble tatt frem igjen myndigiheer s?ørsmJålet 'Om en Med aktors påstand stem.
Ta Im'Ot beskjed fra Sentral- vI11bielflO~ngen: LikVIdaSjon etter påltrykk fra Frankrike. tysk okkupasjon av N'O~ og mer ingen ting. 
ledelsen om de personer som alV en far,u~. aIlg'lverkunne m~- Dette slisteSikaJ vi merrike oss. Norges innlemmelse i en stor- Hitler viMe slett ikke oodne 
·SikraIl likvideres. Sett likvida- føre Sik~ av norske gIS- Der:ry skri'V1er: «Med et :re- germansk statsdannelse under forholdet til Norge før på en 
sjonene i gang etter tur slik l~r .. Dertld kom onagende sam- gjeringss:kifte i Frankrike som Tysiklands ledelse». fredskomeranse med England 
det passer hest. Stikkordet Vl~tigihetsSpørsmål for noen av bragte Reynaud til makten 21. _ en lronÆeranse som han 
skulle de motta gjennom MILorgs ledere: iha?de de, som mars som forkjemper for eIIl B k k I· håpet på helt til sin død. 
BBC' s særmeldinger kl. 18,30. tross alt var pl'lvatpersoner mer pågående politikk, for- a It Issene Hitler hadde slett ikke! tenkt 
Meldingen lød omtrent slik: uten. mandat fra d~t norske nyet krav:et på handling». å innlemme Norge i Tysk-
De som seirer mot dem som folk eller d:ett:eso lovlige st~re~ Det ble da besIluttet å kob-, (Fort.s. fra s. 4). land. Det viUe !ha umuliggj'Ort 
svik:""~ makter rett til a opptre sa a l d t pl g<lr de den pilllefulle Vel. Skyene fred d 1<'~"':land f li i""'~ . o 'e en nevn e anen sammen, 't o en Ille "",,~, . or a·-

Etter at ,..3. hadde fått opp- si pa vegne av det noI"Ske folk? m d innl~..l~~~- L driver Lavt, de ' synes <l true med .L!..l ue . ..3 . ..3 _ d il o • e en """,.ll=~",plan un- sto 1l1U. 

gitt navnene på dem som Hauue e ~t t a 0PI?t.re l der navnet «Wilfred». ~. .' Aktors påstand har derfor 
skulle drepes, blant andre Elsa det hele tatt. Varen milItær Og så var det tidspunktet N<l komm~ l vilt kaos hustru- ilntet med virlkeiligheten å 
Kristoffersen og etter at de mort5ltand mot en okkupant f . pet Derry Sik' • ene, elskerInnene, hundene og. liK __ _11.:,1 •. _. el det 

' f lik t lig f l~~? V or angre . nVeT. til de ....... I~~.L ~Htikere gJ.ørel,.~Y.I.!:UL ~v er 
hadde inspisert hennes bopel, o ere ts Ol'SVar"":l5.:.. ~~. , .. .' ~ ~ aktors 9. april. versjon \SOm er 
L u_ 'og Na- L'åpet å ko .. N og mengden av depu'tJerte og se- ..l_oL fl:" 11 . N d.e 
.l\lU'.1n '" 'll: , mme mn l orge . - ~ o 111Sle' e syn !I. ·orge n 
don 6. dJelsemibe:r' Jkl. 18 30. A v sJonal SamJmg sa at det l og o tJidl~~ t d vill ha k _ lliatorer. De er alle. nervøse. Man- ..l~~ • da 

' ed .1._ 'tul' 10" sa .lat) a e €I un del elsked k ill' """6 l g. 
plassihe:rusyn skal vi bare med- m . KaiP'lo aSJonJen. . JUnI net fm"S'V1are Luleå i annen s '. e, s uesp ermn.en Mens sannheten er at Eng-
dele de viktigste deta1jer. Hun var Inn~r~cLt en tilstand ~v halmel av april, når isen gikk Brett y nuster kufferten da. hun land og Frankrike kom til Nor-
ble slått ned i entl"'edøren og debeIlati'O, Var det f'OrenlIg . D 00"-; 'ke bukt _ kommer ombord, den spnnger 8 ---:1 1940 ~ o " 

J.lJ:' o opp l en 'L/U1S '>. . h ge . ayu~ ~or a angnpe 
. ført .til Dl"'ammenswien 117 B. med n'O~ .0~l1lSersære a opp- «Den britiske plan som ble opp og mn oldet drysser, ut over Tyskliand nordJfm, så lærer 

F'Or å hindre at politiet tok opp fordre til militær motstand og dtatt .J_.L te· k . deklffiplankene. øverSt! hgger et b . N t T.~l'la d 
o • • o kk go' av u.o::v øverg rIgS>-. arna l orge a y:=o.. n 

ettersølr~~~~ ..;~.-.+~ de straks a grlpe til vapen mot o u- od 28 . _.1." n. --,-,---' rorograil av Mandel. Matrosene, k ... !~ N 9 il f o 
A.J.LI..l.q; ...... .q;"t: o f LJt-d o ha ra . m.ars., t;lKUJ.W "'""LI""'"' I h' l h ' aml om uu orge. apr or a 

til !hennes mor at datteren panten etter pa Orllll:U~ a v.ell'k ved «mineutleggIlling 5. som Je per eru:e. med ase innlemme N e ~ et Stortysk 
viUe øyebliikkelig bli dre....f. undertegnet en æres.oro-er- ril sammen saken.e IgJen leser høyt 'k org 

'p., .. ald' ap -». , . M' e. 
hvis politiet ble varslet. De klænng til tyskerne om rI D-" f _.,1. f Od opp for alle det som star pa fo- n....... :LL l 'd' 

o . ....:1 o d «~" raJ1:SIK.e orsvarsra '"_ f' t. <nU ' tUbedt Bea U1:'v er lKlKe enge Sl en Jeg ~ol"'hørte henne hele natten og mer a gnpe 1'1LJ. vapen mot em baLl. t • .,...,! • .J1 .•• ~d f l wgral 'i.e. «.1., mm e... h te .J .• _ aml l L 
• .' o o _...3, k . KiKe ...... IlII.JaIel"lUJJ, SIOIIl1. ,ø ge . f di 'ør ~Il g'e eK;sen, om fant at hun ikke var skyldig l l den paga .. uu,e . ng». D .1 • .J·' : __ 1l1yte!se t trIse ra n Georges». Latter L_-l'.U o et f ed 

• '.J~ f d av allGtUIers lllllJ.l ,u , . . b tyS.K. OIV='Ulll1 pa «r s-
angiveri. Om morgenen ti~- Slik. K. stille~ U'lsse un a- og dette førte til en tre dagers Da pass~Jere~ er om ord e~skendie ful1k» , ,og QuilsiLings 
kalte de en kontaktmann tIl mentale spørsmål besvarer de utsetteh;e av Norg,elSlplanen på sikal bagasJen bringes etter - forrederi i en tale i skole-
SL f La' . f SIPO' selv f._L'nd men mannskapet vegrer seg for og 'Orle sm memng or-o . gu'unn av fruktesløse UIUU:t -,. • . , kringkastingen aven «skole-
ham og viste !ham «fomørs- r a gJøre det. «Ikke en handsrek- t't t 

KonklusJ'on mger». . til d b nd l d au on e ». protolkDNe:n». Kontaktmannen Engel:skmennene kom altså nmg enne a e,» roper e. . k l' 
svarte atalt dette var uten Vi er enig med Jens B j ø r- til Norge 3 dager for sent. De til, kapteinen - og flYktningfenke ~VIS fnord~ennendJe VIlr ~s:klg 
betydning, frk. E. K. var nå ne b o e at det har liten in- skuille ha vært her den 5. rna hJelpe seg s~lv. De unge.<>l haude orstatt at en ~ e 
engang dømt til døden og de teresse å ..straflfe småfolk. Den il 1940 k ..l... 8 blant dem, den blant Daladiers konsekV"ens av at QUIslings , apr ,men om u.en . . . . 
ihadde hare å utføre jobben. norske stat må nu koste på Disse tre dagene avgjorde to sønner, darm.er kjede ned,over politikk ]kke før~e frem, er 
Hun ble så skutt på Nesø- seg en betryggende offentlig N'Otrges skjebne. fallrepet og rekker ku.t1flerter og ?-t Norge og ka~Je ~lan? 
ocoen og liket kastet Dver rettslig unde·rsøkelse av f.eks. Som viaHe vet ,så kom tys- pakker ifu'lru hånd til hånd. Men ~en. for:holdsv1~, kor~ tid VII 
rekkverlket. ovennevnte tilfelletr av ren k . h d 9'1 slik kan en naturligvis ikke få bli innlemmet l! 8DvJet-sam~ 

erne er en . apn. d o '11 .1' fOtt Slutten 'av rapporten lød: kriminalitet med politisk og Om tyskenes m'Otiv.eil" skri- de nye, v:akre biler ombor - veldet, saVl'e ve~ pipen a 
«Selv om det har vist seg «krigsmessig» forkledning. Wr Derry: «Alt i ah synes det og likeoverfOT alle passasjerenes en annern lyd. 

at frk. N.N ikke v:ar noe vik- Ungdommen. kan ikke forstå som om ffitler selv fra først beSIVæringer trekker kapteinen Med Quisling er det som 
tig obj,skt, så var aksjonen al- at man belønner og dekorerer av betraktet okkupasjonen av bare ~ skuI~ne: «Når m~nn- med den navigasjonskyndige 
like'V1e1 av stor verdi som tre- folk for just de samme ihand- Norge som en preventiv for- skapet. ikke VII, kan vognene Ikke passasjer som står ved siden 
ning». En 'av gjernihgsme:nnel- linger - med mo.t!satt politisk holdsregel og at - den virke- komme ~bord!» . . av kJapteinen og ser at han 
ne, M. O .ble grlepet av sam- fbrtegn - som man straffer lig a'Vgjøre:1se om å utføre den PasooslJerene avfinner seg ,hl styrer skilbet på et farlig un-
vittigihetsnag og gikk til den og skyter andre for. er et resultat av «Altmark- sllutt med det. ~ oppsøker sme\ dervanIllSSkjær. Da kapteinen 
innesperrede og dødsdømte Så blir da spØ'rsmålet: er affæren 16. februar», som viste kla:hytter. Men. en av damene i sin uforstand også f'Oirlater 
Fehmer etter kapitulasjonen myndigihetenes paSISivitet, ja at under 'V1isse omstendigheter vender om - den s~ ~ada- roret, tar ha:n styret for en 
for å fOriMare seg. Det var et motstand her u1slag alV fun- veik briiJtene ikke tilbake for å me Alexandra Roube-Jan~I som stund, men Iblir :æastet tn side 
pent trekk Det '~ør ~kke kre- dam.ental rettsforvirring, eller krenke norsk nøytmlitet». hadde det så travel'tJ med a lrom- og drept. 
vesstroaflf

d 
ove:: gJ~rnmgsbmen- er det utslag av en OPP'Ortu- Om tidsp~tet skriver me kst ombord. «Jeg blir hos Sei1vføJgelig går skuta på 

ene n e gJe..-n1T1O"er ærer rustisk og :bevisst rettsfornek- D bilen min, jeg blir hos bilen 
n. 'f'ryk el' ~'-ff~ . l erry: O'IMI,.,,.,, og den modio-e får t tr g se v ti le? Det f 2 min!» skriker hun og iler i stør- "'- --- ..., SIn [ge s a l se . e' s . - - - « var ørst . !tt M 1"00 g vner det vel 
hos IDentJait friske. Scharffen- En aktet overbetjent (ikke ste hast med hunden under ar- ~ en l~ a det el 
belll"g og professor Arne Bergs- NS) på' Trondheim politi- Her 'ttar . t . k t men ned ei ferjen igjen. Matro- ,og e gavner v 
gaal"ld har fDrgjeV"es forlangt kammer sa til undertegnede fol~ og ~ike :~sj:a:- senes tilrop lyder etter henne. passasjerene. 
rettslige undersøkelser. etter å ha undersøkt en av li '. da kn (Neste gang: S'tlreik på skibet) O. K. 

Et særlig rått trekk i nu- SOE's sabotasjehandlinger avl nge:r gjør asseln IlJa' ere». 
tidens Nage er at Staten ikke den Sønstebyske type: Alexander Lange. LØRDAG 22. APRTI... 19611 

• 1I'Ol.Z: OG LAIID , 
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D~!Mut~~!)e p~~~~ vm så det mm 7~~ • - ~ . ~m.~~~==~~;tt~ogda7...=.~.t ~:~ m;:Iffrri~~~~. 
neske1ige, kriminelle gjernin- h:vere . kom hjem otra eksil, IKKE KONGO DENN~GANG'. ger og fOl1bryterske adferd hjem til Norge for a dømme . ..,... DOLLARSFALLET som efter USA-oppfatning ik-
mot menneskeheten, slåJk som levende og døde. Dea- kom "?"nder e~ negerb~lde l Oslo- Fallet i dollars og pund (og ke eksisterer kan vel heller-
Shaw så mesterlig ,haa- tegnet Gulosten, der kom filmÆoto- aVIsene fmner VI fØlgende dermed da i norske kroner) ikke ruste ned? Dertil kom
et uforglemmelilg bilde med graf JOillSOIl, der kom de alle tekst: «De nye frie stater i har vakt så liten begeistring mer jo at det er USA selv 
stor kunst. Og den fellende som Paul Hartmann har fol- Afrika har måttet overta hos amerikanske soldater i som har båret staten til 
dom for denne høyeste døm- keliVlSsikiJldret i «Bak fronten» ~ange problemer efter kolo- Tyskland at de gikk til voJde- dåpen. 
mende instans lhistoriens med 1an:dssV'iilænoT'dning mherrene. Et av de verste er lig anfall på borgere i Bergen * 
domstol, hvorfra' der ikke kan far professor KeI· IlL .u. e~s analfabetismen - og ekstra- ved Celle. Amerikanerne likte DET SVARTE 

, Ula l SPl:,,-·· • t l· . ·kk t ~es eller appel}erres, er fal1t sen. Nå vil ,d.e heLst med Berg- ordI?-ære tIltak. er satt Igang na ur IgVIS l e a kjØpe- NYDEMOKRATI 
til skrekk og redsel for alle grav gjemme sanrnJheten o for a lære arbeIderne og bØn- kraften av deres sold var Men tilbake til Kongo. Af-
verdens tåper og orangutan- hva de sammen med hele k=- dene å lese og skrive. ' Dette sunket. tenposten kom i skade for å. 
ger. Så sent som i skrivende tebinideriet, Churc!hill Roo- bildet ~r hentet fra en kvelds- • meddele at en av de afri-
stund f'ormulerer utenriksmi- sevelt, Baruch, Alge; Hiss skole l Bamako i Mali-repu- SEKS BLffi TIL SYV? kanske deltagerne til FN opp 
nister L:nge i stor!ti~et dom- Oham?er

s 
og Willy Brandt blikken, der 92 % av folket Ellers later det til å foregå lyste at det for alvor hadde 

men slik: «KoloDlsystemets har fatt satt i stand og ut- hverken kan lese eller skri- litt av hvert på det Økonom- vært drØftet mulighetene av 
role er nå utspilt". Dermed er bryter tlil!synelli.tende forhau- ve». Det er naturligvis trist iske område i verden og som å anvende he k ser i for å få. 
i grunnen alt vesentlig sagt. set a la pastor Sang i BjØrn- at de hvite ikke har lært vanlig ser det ut til at de Lumumbas efterfØlger Gizen 

Det er i sannihet en bitter sons «Over Ævne»: Men det- negrene det europeerne har norske såkalte statsmenn skal ga til å delta i Kongo-topp 
pille å slukie å m!åJtte eflkjen- te Var daillillre meningen! klart å lære uten hjelp: å bli sittende med skjegget i mØtet på Madagaskar. For 
ne at vi er i samme .båt og på Jo såmen har en masse lese og skrive, me ni dette postkassen for den servile modentlig ble det ikke noe av 
wr k~opp må ta del i alle.hug- gangstere hatt den mening å tilfelle kan ~m da iallfall ik- lakeitjeneste for England. Det det, for Gizenga kom iallfall 

• gene unn. ~t Euro~as hjerte, kaste verden ut i kaos og ke skylde pa Kongo. Det må er her i bladet tidligere på- ikke. 
som eT blitt den 'hVIlte manns pandemonium. Det ihar vi vel nærmest være de som så vist faren for at England uten 
lodd siden 1945 og drigjørin- nok av naglefa:stebeviser for hØylydt kritiserer den bel- hensyn til sine skandinaviske NORNBERGLOVENE 
gen» av alle ondskapens de- som det ,hieJr ikke er plass til å giske administrasjon av Kon- partnere vil' ordne seg med 
moner under 'himmelrummet. komme nærmeve inn på. Men go som her har skylden. Og «de seks», og nå later dette 
OglSlå utenriksminii,ster La.nge diet er [ristende å nevne Bal- intet sted i hele Afrika står til å bli aktuelt. Osloavisene 
o;mtaler i ~torting~t ~en on~ d~,ins ord i 1930-<årene,: Jeg lese og skrive, men i dette gir iallfall uttrykk for frykt 
Clflk:I, «Clrculus-virtlOsus» l ~Jør alle anstrengelser for ikke hØyt som i sør-Afrika- Sam- for fremtiden og det samme 
forbmdelse med Kongo-pro- a styrte Europa ut i forbry- bandet, den stat som kritise- er tilfelle i Danmark. Imens 
b1emet,. som følgeriktig er ter~ eventyr, men England res og boikottes av svarte og forhandler McMillan på har-
koniklusJonen av dumhetens er ,ilkke mere herre over s'i!n hvite verden over! de livet med ,Frankrike og 
og forbrytelsens samspiLl på historie. Makter som. ikke e'r Bundesrepublikken for iall-
Vierdensmarkedet. Nå ser selv under vår kontroll lar her og. fall å redde seg selv iland ef-
!hal,vtJåpene skriften på veg- i andre land, særinte!ressene~· Likegyldig hvem England ter pundfallet og den andre 
gen, de som danset cancan i spille avgjørende rolle alhelTer seg med, 'Ved enden elendigheten. Tenk om Oslo
siste halvdel av førtitallet og Vi vet hvil:ke disse ·makter av denne krig vill dets for- avisene og norske statsmenn 
gasset seg som de strikkende, er! Det skal ikke ikunne skyl- bundsTeller stå sterkere enn hØrte på FOLK OG LAND 
koner i Versruilles i 1793 eNer des på det Tyskland som vilJe det selv. mens det ennå var tid og noe 
ved ga!lgene i Toweir. Og hive gullstandarden og få Og engelgkvennen Hitler stod til å redde! 
skriften på veggen lyder i all KnoxgangstJerne over bord. Det fortsetter: Og til å lede seg til * 
enkellietsli!k: Du er veiet og har vi Haliifax og Neville undergangen har engeJskmen- KONSEKVENTE FOLK! 
funnet f~r lett. Chamberlains ord for ifra 1938 nene en ~ SlO~ Ohurohill, Mens Kennedy nå har for-

NemesIS med stor forbok- da han ordrett _ og en bri- S:~ heile sltt.~ilv, bBide som pa- sikret om at han ikke akter 
sta~ har rammet Europl'l; og tisk premierministers ord i li~ og milttarr, ~r ek~po- å la det rØde Kina :fiå bli med
eo lPSO den store slavednver det Iorihenværende kolonivel- nert seg som en håpløs dilet- lem av det FN som nå er 
England, med strengeste kon- des land må vel ha noen vekt tan~. . trekvart svart og temmeli 

Det snakkes og skrives sta 
dig så meget om «de umen
neskelige» Niirnberglovene 
Da en gj erne bØr vite hva en 
diskuterer gj engir vi her de
syv punktene de omfattet: 

1. Ekteskap mellom tyskere 
og jØder er forbudt. 

2. Seksuelt samvær mellom 
tyskere og jøder er for
budt. 

3. JØder tillates ikke å ha. 
tysk kvinnelig hushj elp. 

4. JØdene tillates ikke å bru
ke annet enn sitt eget. 
naSjonalflagg, de har ik
ke rett til å heise det 
tyske flagg. 

5. Jødene kan bare inneha. 
statsmedlemskap, de kan 
ikke bli tyske riksborgere. 

6. Som fØlge av denne be
stemmelse kan jøder ik
ke inneha offentlige em
beter i TySkland. 

7. JØder kan ikke gjØre tysk 
krigstj eneste. 

sekvens og det hele harslkjedd selv blant enge~sY'ke nord- Disse forundrelige og sann- rØdt også meddeler londoner: 
med eksplosiv akse1ler:errende menn - sa etter mØtet i dru ~rd hle utrtJalt Slå tidlig avisen «Sunday Express» at 
hast - :slkjønt vi ser den Berchtesgaden: Hitler var en som li 1942. De belhøver ingen McMillan har til hensikt å 
lange

o 
linj:e i tragedien, _ så mann en kunne stole på når ikommentar fra vår side. innby den rødkinesiske mi

hialvtå~'Eme utSt~'Tt med titler, han en gang hadde gitt sitt .,~a~, . SIOIll ~essverre nisterpresident Tsjou En
og. strrålende uniformer og ut- oro. l e bL~r LeitJs oBiV sme egne lai til en ny lnedrustnin s
struflfert som de statsmenn de Dert eir sagt om Adolf Hit- :nedarheldere, ,sa de gasser seg konferanse i Genf' En sfat 
minst av alt har ,lov til å ler at Engliand alIdri har hatt ~ myter og ~a1bler, som selv . B A o 
kalle seg, står der uten mål en større beundrer og liden- l. Farmand er slått ihjel utal_BraS lfillran~byra 
og mæle og iikkehar aIlJl.et å skapeHglelr'e el:siker. Midt mel- lige g~er av !heder~ pen: Oslo St.·gefabr.· ... k 
skulle ha 'sagt enn å konsta- liom bomber og granater send- ner gjennom et tlar, lar l K. A L TlF O R SIK R ING 

Inlleh. AIN T. Ll7JmØ, 

Mosseveien 8, Olle 
TV. 88 18 1'1, priy. crr GT.,9 

tJere fullstendig bankerott. De te han sogaregypterenHess på nr. 10/1961 A:Lf Larsen tale 
kastell" kortene og spytter som våg1som fly-ferd til hertuge om den sorte ,by1d som 
de -Falskspillere de har vært; av Hamilton i et siste forS'Ø~ sprrulclr. Personlåg mene.r jeg 
som Idet står å lese i Oslo- på 'å rerllde sitt kjære Eng- at den gule brandJbyld er 
pressen i dag: Ny giv! Slik land. På kort sikt liker jeg meget verre, men det err fare
uttrykker Lange det på vegne denne anglOlIIllaTli ihos Hi~ t:UeIlJ~ nOik med d:n onde ayn.~get' oljet ml eadi 
av konglomeratet FN. Vi sy_ hell'er lite, men på Langt sikt Clfl~el l Kongo og Afrika for- ..... beMaC. TaUttrIW a' 
nes ~et hadde vært bedre om og i global målestolkk. ØVrIg. . . o jera, JIIA1er1l'appR' OIl hets 
de såkalte «statsmenn» hadde Det er vemodig i dag å re- . Det er frl:s~etnde til slutt a ba 
slutet med ,sitt pokerspill og kapitulere hva denne en- ~t~ ~edaksJonens. kiarakte- re lGIfteWappei:. 

HaMte !øøg$. 2 

'IV ... 4183 

hadde strØket Macchia vellis: geltslw'ennl:ige østler!rilker og rlStikk l F:armand pa den sor
normer for statsmannskunst Tys.ilclands kansler av pa p._ te børs. Den taler om «the 
av sin katekiSlffius. TI Principe: us og det tyske ikatolsk;ec~- ~obk: S8V1age.» , den. edle ville 
Da det menneskelige sam- WumS'Partis nåde sa i Rrks- l Afrika og elIlder~: Selv om 
~und oppiSwd, [rev rovdyrene dagen i Berlin 26. april 1942. ,«:tIhe noble sa~age» ikke. aner 
l mennesIkeham til seg den rå I 1914 begynte deb hritislke hvorledes han skal ~lse at ---------
og brutale makt. Det er mak- veroensrikes nedgang. Ver- ~no e~ble», er 1..

h.an IStand AlfN.BLISII PAIlOW 
ten SIO!IIl er det avgjørende, densrilkets indre styrke btle a' 'e at juan er «sa- TAJlANliiii2ilIADIG 
om den er aldri så godt ka- svelkiket ved kampen 1914-- vage». Trondhefm 
~lert. Av dette følger at 1918. o I ~ veroensom holder på 
tIlværelsens grunnlov hviler Ennå en slik k· f o a hh et gLobalt Kongo, kan 9tsie J~. 5 - V. L&d&-

o ng or a o'PP- rrl-"'~,~ h 
ihelt ~Ia denne .ffiaxim: Retten rettiholde den nødvendige 00- sa6~=' noen ver for~ene om lBOeI'l k:trIr.e - VoJdøntada 
ihar sm grunn l makt og styr_ ropeisike likevekt og England hva han mente - og. hva ohan 
ke. - må uvegerlig _ miste den mener. Norge av dm hånd, 

R tien d ..1__ dl ko""""'! e er rne a.n~e or . nødvendige nasjonale tyngde. ~~ 
bare en gammel klisje som -- Derfor vil den nye krig Hans Egede Nissen. 
Nyga'ardsV1o}ds thåndlanger sa fra 1939 ende med en kata- -----------
i London i 1944. Det var vel strofe fOiT det britiske ilmperi- I HUSK BLADPENGENE! 
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FOLK OG LAl\D 

TeleifOD :n '18 Øl 
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Abo~: 

Kr. 30,- pr. år, kr. 15.- pr. 
halvår i SkandiDMia. ut-
landet forøvrig: kr. 35,- pr. 
år, kr. 17,50 pr. halvlr. I 
nØYtralt omslag kr. 4(), - pr. 

år, kr. 20,- pr. halvAl' 

IøssaIg 75 øre 

Annonsepris: 
32 øre pr. millimeter 

over en spalte. 
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