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Undtagelsestilstanden • 
I september 1941 Storbritannia på 

avg~unnens rand De tyske tiltak ble saft iverk av Heydrich og uten Quislings vitende 
Nasjonal Samli~gs fører beklaget seg sterkt til Hitler Politikernes rasepolitikk i prakds 

LO'sledelse saboterte samarbeidet med minister Meidell og søkte 
dekning gjennom et godt samarbeide med Kaspar i den tyske 

Sozialabteilung 

forklarte ham, hvorfor en 
Slå sterkt nervØs stemning 
også behersket Trondheim. 
For å bidra til å skape ro og 
hindre alt som kunne gjøre 
også Trondheim til stedet 
for blodige oppgjør, bad jeg 
ham skrive noen beroligende 
ord. Jeg vet, at de ord han 
neste dag offentliggjorde i 
Trondheimspressen var til I 
glede for mange, men selv 
hadde j eg ikke anledning til I' 

å lese dem, jeg var allerede 
på veien sørover da avisene I 
kom. 

* 
Det var en dyster uke 

Oslo opplevet under und-

Slik skriver de farvede pil vegger og gjerder midt i tykkeste 
LomLon 

tagelsestilstanden disse sep- Begeistringen for de svarte I deisestrang. En lytter så alt
temberdagene. Dagen etter i og fra Afrika er fremdeles for gjerne til de falske demo
min tilbakekomst traff jeg stor og omfattende i konge- igatiske guder som forkynner 
Birger MeideU og spurte riket Norge. Og delvis kan en at menneskene er det alle 
ham, om han kunne gi noen vel· si at begeistringen e;r kan se de ikke er: like. Slik 

" . forklaring på hva som fak- gjensidig. «Afrika-Post» med- en har gjort svart til hvitt 
--- ,;-~·,·",.,Vtlt~ ~~ff~itt.~ndeP,c;,.~er~k~. l~,g ,hadde l oWdra~.ti8k"~~!:"'W'#"'h'aJ'~r~ ,~W1 at. F,N"s . .$~l·~ og ofl'lVtln4t i deune krigen, 

utdrag av Finn Størens memo- å utarbeide over ltusslø.ndS kunne ingen forklaring gi. ideal i Kongo efter at Lutn- slik hevder en også at svart 
arer fra Okkupasjonstiden, er- forhold til Europa og spesielt Han nevnte, at det var brutt umba faUt på sine gjerninger, er likt hvitt når det gjelder 
indringer som har sin spesielle til Norden. Det ga meg sam- ut en melkestreik ved en herr president Kasavubu har mennesker. 
historis7:e betydning fordi stø- tidlig anledning til rypejakt, del verksteder, men at uttalt seg som fØlger: * 
ren i kraft av sin stilling som e,g e,n eftermiddag da jeg ingen hadde ansett den for «I fremtiden vil farvede i I Norge er en fremdeles 
Quislings uoffisielle utenriks- lykkelig vendte tilbake til å være av noen alvorlig Kongo ikke være et produkt av bare kommet et stykke på 
minister har muligheter for Il I hotellet med sekken full av karakter. Så hadde plutselig !hvite ,fedre og svarte kvinner, forfallets vei. Så å si alle for
kaste lys over hendelser som ryper, meddelte min vert tyskerne slått til, hårdt og men av SV'8J.">te fedre og hvite står instinktivt at forskjellig
man hittil bare har sett i pro- meg, at det etter hva han lynsnart. Landsorganisa- kvinner. Det er ingen for'orY't- farvede raser ikke bør blande 
pagandaens belysning. Vi har hadde hørt skulle være er- sjonen hadde fått en ny le- else å skjenne hvite kvinner - seg, selv om en teoretisk 'sett 
idag !4tt anledning til Il o/fent- klært undtagelsestilstand i deIse, også Arbeidsgiverfor-, - -» fastholder dette tøvet med at 
liggiøre nok et avsnitt fra den- Oslo. En rekke mennesker eningen (og vistnok også En reporter i Kongo beret- alle raser er like. Men en kan 
ne bevegede tid og et avsnitt skulle være skutt og situa- Håndverkerforbundet) var ter også at de svarte soldat- tydelig merke at det begyn
som. behandler noen av de ~est sjonen hØyst alvorlig. Tele- samtidig kommet i støpe- bander i Kongo lot skrive ut ner å frynse seg opp i perife
dramatiske og mest trag1ske fonforbindelsen med Oslo sleven de hadde skiftet for- til seg «rekvisisjonssedler på rien. Og g.år en til det kjære 
begivenheter i okkupasjonsti- var brutt og ingen faktiske menn' og i Arbeidsgiverfor- hvite kvinner». England, så har en der fått 
den: undtagelsestilstandlen nyheter var å få. Jeg be- eningen var A. J. Lippestad Sett fra en negers stand- problemet med de farvede 
september 1941. stemte meg til straks å kommet inn som kommissa- punkt må vel dette være noe (Fon.. lide 8) 

11 slutten av august 1941 kjøre opp til Trondheim for (Forla. &ide 2) perverse tilbØyeligheter, men 
var jeg reist til Hjerkin for å der å bli ordentlig orientert på den annen side er det jo 
arbeide med en historisk om hva som hadde hendt. ikke bare i Kongo, eller i Af-

I Trondheim oppsØkte jeg rika for den saks skyld~ at 
fØrst min ,.gamlE:! venn, da- de svarte viser stor begeist-
værende fylkesmann Prytz, ring for hvite kvinner. Det er 
som bare kunne bekrefte som kjent dette som også lig-
at det var erklært undtagel- ger bak praktisk talt alle de 
sestilstand og at mennesker tilfeller en kjenner fra USA 
var skutt i Oslo. De mange om lynching av negere. 
og usikre ryktene som lØp FØr krigen var som kjent 
Skapte også i Trondheim en dette med negerproblemet et 
nervøs stemning. Jeg spurte spesielt amerikansk problem, 
ham, om han mente det som ikke berørte Europa. Men 
kunne være av betydning også på dette område har det 
om j eg fikk min gamle skj edd store og skj ebnesvan -, r 
slektning biskop Støren til gre forandringer efter ver-
å offentliggjØre noen bero- denskrigen. For i og med at 
ll'gende ord. :u~~ hadde stor Europa har mistet sin posi-

~. d d erd Som underskrift til denne teg-autoritet i Trøndelag. Prytz sjon som le en e v ens-

Det var H eydrich som utøvet 
makten i Oslo undler undtagelBes

tilstanden 

svaJrte, at han med g;lede makt både på det materielle 
ville se en slik uttalelse, og og kulturelle område, har 
jeg gikk til biskopen og satte europeiske stater og europe-
ham såvidt mulig inn i den I Minister Meidell ble sel~ et offer iske mennesker også mistet 
Situasjonen som forelå og for den tyske akS1Dn sin stolthet og sin selvhev-

ning setter en engelsk avis: «Den 
fyren der inne beg1f1/<ner Il bZi 
temmelig arrogant. Han spurte 
meg hvorfor jeg ikke arbeidet 

slik som hvite menn giorde~. 

o 
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Un dtage Isesti Istan den 1941 -
(.,.". ".. c. tJ. 

risk leder. I de samme da
gene skulle han også kom
me til å avlØse Birger 
Meidel!l. i Sosialdeparte
mentet, og da samtidig 
Landsorganinsasj onen ble 
underordnet ham, var der
med skapt en ny, enhetlig 
ledelse innenfor arbeidslivet. 

. OgSå forØvrig var store inn
• grep foretatt i bedriftslivets 
'ledelse. Henrettelser og de 
hårde dommene over de fag
lige tillitsmennene og de 
omfattende inngrepene viste 
hvor hårdt ~skerne gikk 
frem. 

Det ~var ytterst vanskelig 
å orientere seg raskt i den 
situasjon som plutselig 
hadde inntrått. Jeg ba 
Quisling gi meg en lorkla
rmg på hva som var fore
gått og hva årsaken var til 
at der ble brukt slike vold
somme midler. Men heller 
ikke han kunne gi m~g 
noen tilfreC1sstillenue 10r
klarmg. Hans oppfatning 
var, at det neie matte nenge 
sammen meu en endrmg l 

KrIgSSituasJonen, SlIK uet jo 
ugsa IaKtISK var tilfelle. rlan 
llaude nørt, at en av ue 
"auer .:; lJørs te» Ira tierlln 
SKUlle ha vært l OSiO og 
LaH lt;;Uelsen, men selV nauut: 
Harl IKKe lÆUHel;( veUlCOffi
lHt::IlUt:: vg llan var ytterSt 
J.llt.t::l'essen, l a ra vlte nvern 
Ut:L t:veutuen IlaUUt: væ.L"t. 
Han oa 11!t::g SKaue reue pa 
ut::L. 

"VltIl 1"'.I.·.:;t· ua Jeg r novern
utJ.' v aJ.' eU vu.L" .i. J.Janrn'1.l'K 
iu>.K Jcg Vt::U eG lt:UL tl.ueUt: 
J. cut: ),.la .,a~t:ll gJ t:ll.uOm t::11 
Cl. V l.Une UalU>Ke V t:nner. 
.. ..an iVJ."l,all.t::, cH neYU.l'il.:J.l, 
IOn av Ut::" ".Y':;Kt:: ':;I~t::n.leL.:>

POlItIS Sjeler og senere drept 

i Tsjekkoslovakiet, hvor han 
hadde etterfulgt vonNeurath 
som riksprotektor for pro
tektoratet BOhmen-Miihren 
i september hadde vært på 
j akt i Danmark. Her hadde 
han plutselig avbrutt sitt 
opphold og .hadde flØyet til 
Norge. Under undtagelsestil
standens dager oppholdt han 
seg i Oslo. Dette fikk jeg 
senere også bekreftet fra 
tysk hold. Det er således 
neppe noen tvil om, at det 
var Heydrich som utøvet 
makten og var den bestem
mende i de dagene. De vi
dere undersøkelsene viste, at 
Terboven hadde gitt! Hey
drich det inntrykk, at Quis
ling var s.Yk og derfor ikke 
kunde treffes. Og så langt 
jeg kunde bringe klarhet i 
forholdet, kom j eg til det 
resultat, at den eneste mann 
innen NIS-ledelsen som Hey
drich hadde vært i kontakt 
med, var den daværende 

chefen for Innenriksdeparte-
mentet Hagelin. Quisling 
hadde rett i at en av «de 

store» fra Berlin hadde vært etablere et så godt samarbei
i Oslo, men selv var han de med Landsorganisasjonen, 
holdt helt utenfor disse for- hvis formann var Elias Volan, 
handlingene, som forØvrig men hvis dyktigste kraft og 
kom til å ramme ham selv egentlige forhandler med tys
og som avsluttet hans kerne var Viggo Hansteen. 
chefstid i Sosialdeparte- Tyskerne - som ofte var sær
mentet. deles vel informerte om per-

Da jeg etter mitt besøk i soner og som allerede ved sin 
Danmark informerte Quis- ankomst til Norge hadde lis
ling, svarte han, at det ikke ter med over «mistenkelige» 
forbauset ham at Terboven personer - kjente jo vel til 
hadde negliSjert ham. Han Hansteens kommunistiske 
betraktet j o ikke rrerboven fortid. De festet seg kanskj e 
hverken som sin eller Norges mindre ved, at hans parti
venn. Han hadde på det medlemskap vistnok først 
tidspunkt ogSå gjort direkte hadde opphØrt under vinter-
henvendelser til Hitler og krigen 1939, mer ved den i og 
pekt på, at etter hans me- for seg ubetydelige detalj at 
Il'ing styræ og stelte Ter- han under et Russlandsopp
boven selv på et slikt sett hold var blitt utnevnt til 
at man sluttelig måtte gri- «æresoberst» eller noe lik
pe til slike voldsomme mid- nende i et russisk regiment. 
ler som under undtagelses- Det er vel også sannsynlig at 
tilstandens dager1- Quisling Viggo Hansteen selv forsto 
mente, at hans henvendelse hvor risikabelt det var for 
hadde båret frukt, idet le- ham å være Landsorganisa
deren av Soe:ialabteilung, sjonens representant overfor 
Kaspar, var trukket tilbake Soe:ialabteilung og Vol ans 
og inntil videre ikke erstattet nærmeste rådgiver. Men selv-
med noen ny mann. fØlgelig kom undtagelsestil-

* standen for disse menn like 
Det har jo senere vært overraskende som for alle 

fremlagt endel opplysninger andre. 
om både årsaker og virk- * 
ninger. Den storpolitiske Det var selvfølgelig for-
bakgrunnen synes å ha vært bausende å få vite, at Hage
den situasjonen som oppsto lin var trukket inn i tysker
etter at krigen mellom Tysk- nes forhandlinger - vel for 
land og Russland var brutt å orientere dem - og at han 
ut. Den medførte, at alle kom- intet hadde meddelt Quisling 
munistisk orienterte krefter, herom. Selv forsvarte han 
som inntil da hadde inntatt seg med, at han fra tysk side 
en relativt for:;,qnlig. holdning hadde ordre om under ingen 
overfor Tyskland, nu gikk omstendigheter' å nevne et 
helt og fullt sammen med de ord med hvem eller om hva 
sosialdemokratiske mot:" han hadde forhandlet. Og så 
standskreftene. Samtidig ble I som Hagelin bedre enn noen 
enhetsfronten mot tyskerne tannen nordmann kjente tys
fastere, etter at Winston kerne og visste hva han 
Churchill klart og utvetydig kunde risikere, innså han, at 
hadde stillet England på det tross alt var best å holde 
Russlands side. Den motstand munn. 
som i Norge ytret seg innen Hagelin var, av årsaker 
Landsorganisasjonen ble fas- som ikke mange forstod, blitt 
tere, og tyskerne kunde ta nestfører innen NS og det var 
urolighetene på arbeidsplasi- da ikke mulig å si, at det var 
sene under «melkestreiken» en loyal holdning han tok 
som uttrykk for større aktivi- overfor QuiSling som partiets 
tet i motstanden. Det egenar- fØrer. Men man kunde likevel 
tede forhold bestod, at forstå og gOdta hans forklar
LandsorganisaSjonens ledelse ing, han forsto vel hvilken 
mest mulig neglisjerte Sosi- fare som truet ham. Man 
al departementets sjef Birger kunde forundres over, at Ter
Meidell, mens dert sØkte dek- boven hadde valgt nettopp 
ning gjennom et godt samar- Hagelin som eksponent for de 
beide med Kaspar i Soe:ialab- norske kreftene. Men Hage
teilung, som selv stadig be- lins posisjon var overhodet 
fant seg i en stille konflikt egenartet og kanskje skulde 
med Meidel!. en offentliggjØrelse av hans 

F'Ørst etter at undtagelses- rettssaksforhandlinger kunne 
tilstanden var forbi, så man, gi 'mange, også av oss som 
at de inngrep som tyskerne dengang arbeidet såå si i 
hadde foretatt i Sosialdep ar- sentrum, uventede innblik.k. 
ternentet, hvor Meidell ble HØsten 1941 hadde han ennå 
entlediget, i Arbeidsgiverfor- en meget sterk pOSisjon in
eningen og i Landsorganisa- nen tyske kretser og stod -
sjonen medførte, at alle .disse i motsetning til Quisling -
tre institusj on er faktisk ble på meget god fot med Terbo
samlet under den nye sosial- ven. Dessuten var han, som 
ministeren Lippestads l~delse. nevnt, partiets nestfØrer og 
Man kan tenke seg den mu- som sjef for Innenriksdepar
l~ghet, at Kaspar ble fjernet temEmtet samtidig hØyeste 
just :/.'OJ;"di han hadde klart å sjef for det Direktorat for 

____________ -,-.__ arbeiderorganisasjonene, som 
J ..... .-, lØRDAG 3. JUNI 1961 forsøksvis hadde skullet over· 

Frontkjemperbarnas poliser i I DUN 

Kommentar til Eidsivatings dom 
Av Alexander Lange 

Hv~s ma~ i.kk~ skal bruke ting oppmerksom på at IDUN 
en trIst og mJunerende diag- ikke vilde hevde at disse for
nose - er det vanskelig med sikringsavtaler var inngått 
et u-opprørt sinn å lese og under tvang. 
forstå Eidsivating Lagmanns-
retts dom: annuleringen av 
små poliser til fordel for fall
ne frontkjemperes barn. Eid
sivatings bedØmmelse av lo
ven og sakens bevisligheter 
kan leses på annet sted i det
te nummer av Folk og Land. 

Saken gjelder at det under 
okkupasjonen med Front
kjemperkontoret som mellom
ledd - efter vedkommendes 
dØd - for frivillig innkomne 
midler, - som for en del 
stammet fra ikke NS-hold 
ble tegnet utstyrsforsikringer 
på kr. 2,000.- hos IDUN for 
falI?e forSØrgeres d~ngang 
sma barn og forfalne til ut
betaling ved barnets lB-års 
alder! Idun gjorde ingen inno 
sigeIse ved tegningen eller 
ved frigjØringen. Selskapet 
nekter å stå ved avtalen og 
henviser til Staten ved Ju
stisdepartementet og dettes 
avlegger E'rstatningsdirekto
ratet som «hentet» hos sel
skapet de godtroende og un
der enhver omstendighet 
uskyldige frontkj emperbarns 
tilkommende, fullt innbetalte 
poliser - tilsammen ca. kr. 
200,000.-. Iduns administrer
ende direktØr nu - Kaare 
W eid e r - gjorde Eidsiva-

~~ 
ta samarbeidet bl. a. med 
Landsorganisasjonen, da det
te ikke lot seg ordne tilfreds
stillende under Birger Mei
dells sj efstid i Sosialdeparte
mentet. Eller kanskje rettere: 
da både Soe:ialabteilung og 
Landsorganisasj onen saboter
te samarbeidet med MeidelI. 
Det tør vel være, at Terboven 
under disse omstendigheter 
hadde en liten personlig gle
de a v å holde både QUisling 
og sosialministeren MeidelI 
utenfordi5posisjonene. Han 
kunde jo også si, med en viss 
rett, at Hagelin var den nær
meste mann i saken. Det er 
vel heller ikke urimelig her å 
vende tilbake til en vanlig og 
utbredt oppfatning, nemlig 
den, at de tyske myndigheter 
(stats- og parti-myndigheter) 
betraktet Hagelin så å si 
som en tysk partiambassadør 
hos det norske partiet. Det 
kom under de senere retts
sakene frem, at Hagelin in
nen han kom til Norge i 1939 
hadde «innrettet seg» som Na
sjonal Samlings representant 
i Tyskland. Men mange er
faringer sier en, at han sam
tidig i Norge når det passet 
kunde opptre som NSDAP's 
representant der. At det var 
et uheldig valg når Terboven 
trakK ham inn som norsk re
presentant, kan man neppe 
se bort fra. Hagelin hadde 

. FOI"ts. Ød. T 

* 
To av Iduns funkSjonærer 

vitnet at en funksjonær i 
Idun som var NS hadde for
midlet/ ,forsikringene. Dette 
inspirerer formodentlig Eid
sivating til disse ord: «Det 
tilfØyes at til tross for at 
Iduns vedkommende må ha 
vært fullt klar over sammen
hengen og formålet med po
lisene, da de ble tegnet, fin
nes det efter det som er opp
lyst om selskapets vanskelige 
situaSjon da tegningen skjed_ 
de, - ikke noe grunnlag for 
å bebreide selskapet at ikke 
tegningen ble avvist». Hvis 
ikke retten hermed mener at 
tegningen er iorden, er uttal
elsen dunkel for oss, kfr. di
rektØrens utsagn om at det 
ikke forelå tvang. Iduns funk
sjonærer vitnet nemlig under 
saken at selskapet hadde nek
tet å tegne forsikringer på 
frontkjempere. Retten hadde 
da kunnet gå ut fra at når 
Idun ikke refuserte front
kj emperbarna var det fordi 
Idun den gang fant forsikrin
gene lovlige og aktverdige 
(hva lovlige handlinger ikke 
altid er·· .. ). 

For den som har SØkt å 

sEuq.~r~ ~ak~R:. y~ fr.a.~<!."g.~t~_· 
retten opplyste og ut fra 
Norske Lovs sentrale bestem
melse i 5-1-2 om at avtaler 
og kontrakter «ved hvad Navn 
det nævnis kand, som ikke er 
imod Loven, eller Ærbarhed, 
skulle holdis i alle deris Ord 
og Puncter, saasom de ind
gangne ere» - finnes dom
mens kjernesetninger eien
dommelige og desorienterte. 
Man spØr seg uvilkårlig: Hva 
ville professorene G j e l s-
v i k og .S kei e sagt til ne
denstående «dØmming»: 

«Det finnes ikke tvilsomt 
at Frontkjemperkontoret var 
en ulovlig organisasjon og at 
de omhandlede poliser ble 
tegnet av kontoret som et 
ledd i kontorets rettsstridige 
virksomhet til fordel for fi· 
enden, uten at det for så vidt 
kan ha avgjørende betydning 
hvorledes midlene er bragt 
til veie, eller om de har vært 
holdt på særskilt konto». 

* 
Altså: er en organisasjon 

stemplet på denne måte som 
ulOVlig eller rettsstridig, kan 
ikke noe av det man gjør bli 
lovlig - selvom det er akt
verdig! Denne lære, er efter 
min oppfatning samfunns
fiendtlig og farlig, fordi den 
ikke stimulerer folk som er 
stemplet som ulovlige, ja som. 
kriminelle, til å gjøre gode, 
gjerninger og til å styrke dem 
i edle forsett. 

Forts. side 3 
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~(i'OLK OG LA.l'H) ___ _ ------ ~ UAVHENGIG UKEAVIS ~ 
Frontkjelnperbarnas penger -

Redaktører: Eidsivating: Frontkjemperkontøret rettsstridig, Staten ved Justisdeparte-
mentet frifinnes i regressØks_ 

derfor er polisene til frontkjemperbarna ugyldige målet. 
000 MELSOM. aI1svarlig 

ALEXANDER LANGE 

Ungdommens veileder 
Vi har fått oss oversendt en pussig lederartikkel i «Norsk 

'Skuleblad». ~t åndsprodukt som er hØyst karakteristisk for 
den begrepsforvirring og den forløyethet som kjennetegneI' 
etterkrigstiden. 

Nå er det naturligvis slik at man kan vente seg det 
utrolige nettopp fra det hold bladet representerer, og at folk 

Vi gjengir ordrett fra Eid
Sivating lagmannsretts dom i 
saken om frontkjemperbarnas 
penger: 

Lagmannsretten er kommet 
til samme resultat som by
retten og er enig i vesentlige 
deler av dens begrunnelse. 

Det finnes ikke tvilsomt at 
Frontkjemperkontoret var en 
ulovlig organisasjon og at de 
omhandlede pOliser ble tegnet 
av kontoret som et ledd i kon-

flest er oppmerksom på dette, men det kan likevel ha sin torets rettsstridige 'virksom
verdi å beskjeftige seg litt nærmere med bladets betrakt· het til fordel for fienden, 
ninger omkring lærernes oppgave som ungdommens vei
ledere. 

Bladet tar sitt utgangspunkt i den kritikk som fra flere 

uten at det for så vidt kan 
ha avgjØrende betydning 
hvorledes midlene er brakt 
til veie, eller om de har vært 

hold er reist mot den. orientering om samtiden og den hi- holdt på særskilt konto. 
storiske utvikling i dette århundre som skolen gir, og sier En viss tvil har det voldt, 
seg også enig i denne kritikk. En skulde altså ha grunn til hvorvidt konsekvensen av 
å tro at disse ungdommens veiledere endelig hadde besinnet I dette er at det overhodet ik-

• o ke er oppstått noen rettslig 
seg, at de endelIg hadde bestemt seg for a forlate hetsens, forpliktelse for Idun i forhold 
vei og SØke sannhetens og rettferdighetens i undervisningen. I til dem som etter polisens 

Desto større grunn til å forferdes er det når en så videre tekst fremtrer som forsikre
Ieser at det lærerbladet vil det er mer e hets, mer e for- de. Retten har stilt seg spØrs
herligeise av blodige og folkerettstridig gjerninger! målet om det ikke hadde vært 

riktigst om saken i tilfelle 
En skulde ikke tro at det var mulig for noenlunde orien- hadde vært fremmet som et 

skjedde, ikke noe grunnlag 
for å bebreide selskapet at 
ikke tegningen ble avvist. 

Etter resultatet i hoved
sØksmålet vil Staten ved Ju
stiSdepartementet bli frifun
net i regreBSØksmålet. 

Saksomkostninger 
nes ikke. 

tilkjen-

Erling Rikheim, Reidar Dick 
Henriksen, T. B. Njaa. 

Kommentar 
En er enig i byrettens av-

Forts. fra s. 2 gj Øre Ise også når det gj elder 
omkostningsspØrsmålet. Un- Det er merkelig at det så
der hensyn til de tvil saken kalte ulovlige Quislingstyres 
har voldt og til at den har pengelån og ca. 92 lover og 

anordninger ble kjent gyldige en viss prinsipiell side, finnes 
efter frigjØringen. 

saksomkostninger heller ik- Desuten er det ikke retts-
ke å burde tilkjennes Idun 
for lagmannsretten, jfr. Tl. § stridig bistand til fienden at 

de falnes barn langsommelig 
180, 1. ledd i. f. t·d ft d f d dØd 

Det kan ikke bli spØrsmål l e er eres e res . og 
t ·lk· st t efter den tyske okkupaSjons 

om å. l J~nne a en .om- opphØr, _ får en liten sosial-
lmstnmger l regressØksmalet, I f ·k· . Ok? 000 . t . tt orSI nng pa r.~, .-. 
som VIlle ha vær unnga D t ·kk f tk· . . e er l e ron Jemper. 
om Ikke staten hadde mntatt k t t t tt tt t·d" on ore s an a e re ss rI 19-et standpunkt, som hverken ".. 

. . l· 11 b tt' . het, men forslkrlngstegnm-fmnes nme Ig e er ere I-
t ·f Tl R 180 1 2 gens karakter av omsorg for ge, J r. . ~ ,. og . . l k Id· g 

l dd h ldt d § 172 verge Øse og us y 1ge o 
e ,sammen o me. 'dens dermed opplagte rett-

2. Dledd. te rru.g messighet som er det avgjø-ommen er ens m .. . 
ren de ! Selv den ondeste per-

DOMSSLUTNING: son må vite at han kan gjøre 
Livsforsikringsselskapet Idun noe godt som kan stå for alle 
frifinnes i hovedsøksmålet. retter! En juridisk onkel av 

meg i Kristiansand sa at hvis 

Forbundets 

terte mennesker, og det burde vel redaksjonen i dette fram- inndragingssØ'ksmål \ mot 
ifrå bladet bestå av, å kunne hevde at «ikke minst vårt folk» frontkjempernes etterlatte i 
gjennom verdenskrigens år fikk en ekstra «lærdom om vold henhold til de spesielle be
og brutalitet uten sidestykke, om sult, mangel og elendig- stemmeiser i landssviklovgiv-

årsmøte het, om rettlØshet ~~, lov~øshe!>~:, l'.fen slik hi!'torieskrivning ~~:~~&"er ,likevel ; blitt ',.stå.J , 
presteres det altså i et land som allverden vet slapp billigst ende ved at det er riktig å se vil antagelig bli holdt i Oslo 
av de direkte impliserte, et land som bare rent periferisk det slik at de poliser Idun i lØrdag 19. august. En ber til
ble berØrt av den krig som la mesteparten av Europa øde! de omhandlede tilfelle har litsmennene rundt omkring 
I første rekke takket være Nasjonal Samlings innsats. utferdiget ikke medfører noen i fylkene å sørge for valg av 

ikke 'juss er rimelig, sunn 
fornuft så er den bare noe 
fælt noe! 

- - Det sees av dommen 
at retten har vært i tvil. Den
ne tvil har vært av platonisk 
natur - som man ser - og 
ikke vist seg vis a v vis de små 
i samfundet, de som trenger 
rettens vern. Vi tenker med gru på hvorledes et slikt folk skal ha rettslig forpliktelse i forhold utsendinger, og også andre 

til dem polisene lyder på. En medlemmer som vil delta er chanse til å overleve hvis det v i r kei i g møter den krigens 
har lagt til grunn at polisene naturligvis hjertelig velkom-

gru en sammenblander med de sørgelige, men dog stort sett er oversendt de «forsikredes» men. Det skulde jo være en 
bare enkeltstående personlig tragedier under den tyske ok
kupasjon 194~ 1945. 

Men på ett punkt har bladet selvsagt rett, uten selv å 
oppfatte det. Det er riktig at vi under okkupasjonen fikk 
se prØver på brutalitet og lovløshet. Den ble demonstrert av 
britiske agenter, sabotører og lønnmordere som igjen ut
lØste hårde og beklagelige tyske mottiltak. For slik er den 
onde sirkel. 

representanter fra Front- bra tid å reise på, og Forbun
kjemperkontoret, og at disse dets møter pleier å være hyg
må ha vært klar over hvem gelige sammenkomster, hvor 
polisene kom fra og at det en kan treffe gamle kjennin
var støtte spesielt til etter- ger og kampfeller. Det blir 
latte etter frontkjempere det også en siste sjanse til å 
her gjald. Noen velgrunnet drØfte stortingsvalget i sep
god tro kan det da ikke være tember. 
tale om, selv om mottagerne I samme forbindelse minner 
måtte ha hatt den oppfatning vi om at kontingenten for 

Istedenfor å advare mot denne ulovlige krig, mot dette at polisene ville stå seg også 1961 må' være betalt for å 
tilbakefall til barbariet, som med en ny og annen okkupant under normale forhold til kunne delta på årsmØtet. Det 
kan føre til undergang for hele folket, så finner bladet be- tross for bakgrunnen. Hvor- er svært mange som står til 
re,tningene om disse mørkets heltegjerninger ttkal"akter

byggende». Og det tilføyer at «det ville være en utilgivelig 
forsømmelse om skolen ikke utnyttet d~tte stoffet i sin 
gjerning». 

vidt en velgrunne~ god tro rest med kontingenten iår. 
kunne ha hatt betydning om Vær så snild å ordne saken 
den hadde foreligget, er det snarest! Sekretæren. 
ikke nØdvendig å komme inn 
på. Bøker 

Er «demokratiet» slik? 
Når hverken denne sørge

lige sak eller dommen er re
ferert i pressen så skyldes 
dette utvilsomt at her fore
ligger noe som den herskende 
klikk ikke offentlig ønsker 
omtalt. Denne polisetegning 
er selvsagt ingen rettsstridig 
bistand til fienden! Annuller
ingen er et symptom på hj er
teløshet og viss es bistand til 
vår sivilisasjons dØd. 

Vi er underrettet om at på 
patriotisk motstandshold, 
hvor mange forlengst er våk
net opp fra det store sinne 
og tilsvarende rettsbevisstlØs
het, har ovenstående framferd Bladet kan ta det med ro. Det store flertall av lærere 

og lærerinner i dette land forsØmmer såvisst ikke hetsen og 
historieforfalskningen, ofte fordi de ikke bedre vet, men og-

Det finnes ikke noe grunn
lag for å anta at selskapet 
etter frigjØringen ved passi
vitet eller på annen måte har 

så ofte fordi en klikk av åndsterrorister svinger svøpen over påtatt seg noen forpliktelse 
ryggen på de andre. Og hvem vil risikere å si den sannhet overfor dem polisene lyder på. 
som uvegerlig skaffer en etiketten «nynazist» eller det som Det tilføyes at til tross for 
verre er? Da er det bedre å tie og tute med ulvene, de som at Iduns vedkommende må 
forveksler «læreraksjonens» kamp mot en politiSk motstanr ha vært fullt klar over sam-

Ibsens samlede verker, FrØ- mot falnes barn vakt en ube
dings samlede verker og an- hagelig oppsikt. Det har gav
nen verdifull litteratur fåes Inet vå.rt krav på revisjon av 
kjØpt billig ved henvendelse rettsoppgjøret. 
til Oslotelefon 46 71 43. A. L. 

menhengen og formålet med 
der med patriotisk innsats. polisene, da de ble tegnet, 

Men disse lærere som i bøker og i undervisningfortset- finnes det, etter det som el; 
ter hetsen mot Vidkun Quisling og det Nasjonal Samling opplyst om selskapets vaI\ske~ 
som allerede dengang .så så langt som til situasjonen av lige situasjon da. tegnirlgen 
idag, ~~ har.gått i ~n god~koie,.i .l~h~~"med så mange i . __________ - .... 

dette land. I Englands skole for hyklere og historlefodal- handlet trofast efter i dette 
skere. Et gammelt engelsk ordtak sier jo nemlig ~ive land med ungdommens vei
the dog a bad name - then hang him» og det har en ledere i spissen. 

. . 

v~ innkaller til møte for Buskerud og omland i hotell 
Central,Drammen, IØrdag~7. juni kl. 16 (4). 

Anders Hafskj old:' Orientedng. 
Stortingsvalget. . ',' 
Mexander L ang e: Lyspunkter i tiden. 
Karl H o It e r: Un4erholdning m. v. 
Eventuel1t. Fritt ord. 
Vi lever l en avgjøreI\<1:e tid! 

Alle må møte! 

,Hu 
J.r~Ei ..... ...L: 
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BAK KULISSENE: N urnberg-prossesen 
Frankrikes saDlmenbrudd 

Churchills angrepøplan mot Norge, 
som ikke ble behandlet i Niirnbeng 

Il. 

fl'am ror regje:rungen planen 
om å legge miIIler i norske far
vann, og innenfor territorial
grenJSen, og gav First Sea 
Lom, instruksjoner om å for
berede denne aksijon. Se vi
dere memomndumet av 29. 
sept. til regjieif!ingen, og in
struksjonen til Aslsistrent Chief 
of Nav1al Staff av samme da-
tum, 3!ide 421-24, 

3. Under de finsk-russiske 
fodrancHinger i okt. 1939 tok 
Ohurchihl parti for rUSISErne, 

Hva rUS~Kmes hahilitet, som s. 587. (Her 'kan det være på 
dommere i Niirnberg etter de sin plass å minne om R,ey
opptrukne punkter jeg nevn- nauds memoarer, der han 
te i forrige artikkel angår, skriver om at Vestmaktene 
skuLle det ikke være nødven- hadde g,itt Rusmand frie hen
dig å gå nærmere inn på. d~ med de ba1tiske stater, 
Men jeg skul[e ha lyst til å men atpa'kten strandet på at 
nevne en artikkel i Farmand RussJiand ikke f;illclr frie hen
av 2/10.-48. Artikkelen var der meld Finnhmd. Men sene
alV m. jur. G. Astrup Hoel, og re rv1ar Vestmaktl61le villige til 
han&ier om Oh1irdhiM,s ,skyld også å la RUJSSIland få sin viI
i vår ulykke, da Norge ble je her, men a'kkurat i dette 
trukke,t inn i krigEn. Det kan moment 'lromden tY'S!k-rus
være et godt s:uprp~ement tH Sliske pakt og kullkastet pla
den før nevnte bok av Mont- nlen). 

Mandel, Reynaud og Campinchi 

Ikke efter beregning 

hele banden av styrtede politikere 
ombord på «MaSsilia.» igjen og 

der holde dem under streng be

voktning til det kom nye instruk·' 
ser. 

Engelskmennene 

kommer 
25. juni 1940. Mens Georges 

Mandel denne aften tenker over 
sine mislykkede anslag ombord 
på «Ma,ssilia», svever det et stort 
vannfly over havnen i Rabat. Det 
er en britisk 8'underland. Piloten 
har tydeligvis landingsvanskelig-
heter. «Pokker også», sier han 
(det er en australsk flyverlØyt-
nant, som senere ortalte hele hi-
starien i «Times». «Pokker ennu 
en gang! Jeg kan ikke komme 
ned, hele havnen er full mv båter 

Han venter avvekslende i ho- vilde påny lage storpolitikk», ler og det er ikke plass for oss noe 
telJihallen og på sitt værelse på Campinchi, «og det har ikke be- sted. Banden synes ikke å ha for
tefonen fra Rabat. Han går ikke kommet ham vel. Han forsøkte å beredt noe som helst!» 
ut av huset mere :flordi denne få kontakt med general AugwSlte De ta PIiISlSasjerer, den lille ge .. 
samtale - den virkelig avgjøren- Noguees for å få ham med på neral Lord Gort med det plumpe 
de samtale -: lkan komme hvert et kupp - - » hode og' den også her snobbete 
Øyeblikk - - Nå er det sent på «ag -?» spØr Georges Mandel elegante Duff Cooper, blir uroli
eftermiddagen, det kan ikke 'V'are nervøst - - geo Hva er det da iveien, vil de 
lenge, for engelskmennene kom- «Generalen underrettet regjer- vite hos annenpiloten. «Intet for
mer i fly og da lander man jo ingen i Bordeaux, hvorefter det beredt!» roper han til dem. Pre

gommery Belgion. Jeg skal Da. det etter krigsutbrud
fat,te meg kort og skal for det det kom en stemningsbølge 
meiS'te rerferel'e hva Ohurchill ti>l gunst for Finnland, og i 
selv skriVier i sin bok. Artik- denn'e "O~L~- ..1,~l1Se pmen om 

- l'.OlIIlIU~ ikke gjeme i mørket - -
kelforfatteren trekker fram de hjepeaksjon over Norge og straks kom beskjed om å anbringe mierminister Churchills utS€ndin. 

fleste argumenter fra Ch~'- Sverige, hilste !han dette med Plutselig stlår en herre ved si
Clhilis bdk «The GatheT1ng gilede, da dette ville fremme den av ham: «Herr Mandel -» 
Storm», utkommet omtr€~t det særlige formål, å komme «Ja! Telefon -?» sier Mandel. 
samtidig med at han ble til- Tysldand ta livs. Se side 430. I4:Nei, min herre, men politiet. 
jublet av fOi1kemaSlSeIl i Oslo. Hvis Narv1iJk kunne fåes som Jeg ber Dem følge med meg uten 

Dr. OhurohiNs bok er int:er - en alliert base ror hjelp tbil å vekke oppsikit __ » 
essant og instruktlilv lesrung Fi.nn1and så kmme også den- I«Men dette er umulig, det er 
for enhver som måtte tro på ne brukes mot Tysklands en iSkaJndale _ -!» 

Daladier og alle oss andre om- ger ser på hverandre: inte,t for
bord igjen! stuten har trøstet beredt til mottagelse? Det forstlår 
seg fort, han sitter IliElde i spilse- de ikke. 
salen med en flaske whisky! Men Endelig klarer den aus.trals1æ 
oss, . min kjære, hva skal det bli pilot å ta seg ned ved utlØpet av 
av oss?» Bou Regreg. Det er en av disse 

Det spØr Mandel i det hele farlige ørkenelver, som ofte er 
tatt ikke om i Øyeblikket, han er helt vanntom, men ett sted må 
rasende over denne evige dilettant 
Daladær, som uten å ane det har 
forpurret hans planer og br~ 
ham ombord igjen. Dette tror 

man jo ned! 
Og det går også virkelig uten 

uhell. 

Legenden om de alliertes «høy skipsfart. '«For å beskytte Dem selv, 
sinnede hjelp»' mot det «,t,yske Denne påtenkte aksjon var Monsieur Mandel, bare i Deres 
ov€,rfall». Jfr. bl. a. den be- først betinget av norsk og egen interesse!» sier poHtimannen 
kjente proklamasjon av 7/6 svensk 3amtykke men 12. meget hØflig. «Myndighetene fin-
1940 1 ' o f han - men i virkeligheten har komme iland? . . ., 11laVS ble det beSLuttet a ore- ner det tvingende nødvendig å 

Dr. Churohill skriver l sm ta landsettinger i Narvik, beskytte Dem mot fornærmelser, 

Men hvorledes skal man nå 

bok følgende: ., Trondheim., Be!l."gen og Sta- som man har planlagt mot Dem». 
1. Umidde~bart etterd Sif ~- vanger. S. 453. «Men hvem da? Jeg har jo ik-

tredelse som First Lor o ~I e Side 430 sier han: «Laying ke en fiende her _ ~ » 
Admirality 3 sept ~939 gikk I successively a series of small «Befolkningen er opphisset over 

han selv bragt seg i denne situa- A, der kommer jo en liten kyst
sjon. Sjefen for Agence Havas sa båt med franske offiserer! En litt 
nemlig straks han hØrte Mandels underlig mottagelse, tenker Chur
proklamasjon: Enten er mannen chills utsendinger, men dog en 
en forbryter eller en sinnsyk. Han mottagelse. 

han i gang med S1ll8 forsøk ---~--.cI·el'ds. ;"" NorwA<J1]an ter-
of ~~ nLITæl .I.U "b Deres tilsynekomst her, Monsieur 

på å finne «'a way ali"""- vitJorilal waters at two or ble Havas-sjefen ved telefonen til serer passerer tiltross for at eng_ 
dking Germany by naval tlhrea suitalble points on the Mandel, De fikk jo en prøve på Mandel hadde forladt kontoret i elskmennene vinker kraftig! Det 
means» s. 363. Allerede. 7. coast». Side 432 slier han: «at det igår. Altså, vær så snild å Casablanca, og gav 'beskjed til ser ut som om de bare er luft 

må iallfall uskadeliggjØres! Så Men båten med frallske offi-

b ..1.,. t ha la leggIng følge meg, Deres ,saker er allerede 
sept eovure 'n p. n . i dette tilTalte vilde krigen kontordamen: «Send ØyeblikkeHg f:or disse franskmenn __ 
alV operasjo~ «Oatamne», h~ spr:€,dd seg til Norge og Sve- i bilen». en annullering ut til alle aviser!» Men inne på land lØPer det en 
f ål f -'er en vert l Dermed skyver politimannen orm var a o. '" . e o • e. Meld 'V'år styrke til sjøss Selv underrettet han så regjerin-
0s.tersjøen, bl. a. for a aV~I:-: det ingen grunn for, hvor- Mandel raskt ~ bes:wmt ut. av I gen i Bordeaux. Demra kom så 
skJære den tyske malmtran f f ~L L'··t·,~,l~- tu"ker hotellhallen og l næste øyeblikk I o d dr o br'nge 

o o b d or ran:siKe og 'lwI ~"'~ S J< • . kj' omgaen e or e om a an l sport og for '8 fa ragt f' !L1- k il te ty'k pao sitter de allerede l bIlen som ø-, . o 1iKIK:e S li e mø' s e _____________ _ 
skandinaV1~ske stater over pa _L d' . k . SkuNe rer bortover Boulevard des 4. 

d S tk t 121 ::>Kan lnaVIIS, grunn. h ~ Til 
engelsk s,i e. .e u as av . Tyskland gå til 'angrep på Zouave.s og mot avnen. K IL 
sept. 1939, side 551. Forts. &ide 7 /skibet?» spØr Mandel noe be.kle~. t. A )/ 

2. Den 19. sep L 1939 la han «Ganske riktig, til «Massiha~, ~ 
nikker politimannen. «Og «Massl- (,,~ ~ 
lia» hvor De nå påny skal ta . -

Narvik efter å være «hjulpet» av 

4 FOL...~ OG LAND LØRDAG 3. JUNI 1961 

opphold vil seile litt lenger ut
over, - da kan De virkelig være 
beskyttet mot pØbelopptøyer ! » 

I Hvem kan ha forrådt ham? -
Hvorledes kunne i det hele tatt 
noen utforske hams hemmelighet"? 
Dette grubler han over ombord l 
skibet. 

«Har De hØrt om Daladier?» 
spØr den tidligere marineminister 
C~mpinchi, som vekker ham av 
hans ta..,ker der han går opp og 
ned på dekket. 

«Nei, hva er det med Daladi
er?» spØr han interessert. 

«Nå, «stuten fra Carpentras» 

Det tYSke blad «Volkswarte» set-
ter under denne tegning: «Det 
fete svin delte de fredelig og bro
derlig - men om de ben som er 

tiioverii 5~tSS de rasende». 

herre, en sivilist, eldre og Isatt, 
som sikkerlig ikke er vant til å 
lØpe så fort. «Et øyeblikk, et øYe
blikk» roper han på engelsk til 
herrene i flyet. ,«Jeg skal straks 
bringe saken iorden. Først og 

fremst mine herrer: hjertelig vel-
kommen!» 

Herren, som virkelig anstrenger 
seg for å finne noen som kan 
bringe engelskmennene iland, 
denne herre i lang flagrende 
tropekledning, som virker som en 
operettefigur, er Lord Dillon. 

Han er kommet hit helt til-
feldig fra Algeriet, hvor man i no
en uker har bodd for å kjØPe opp 
arabisk og maurisk kunst, og har 
tellkt seg å besøke museene i 
Rabat. 

Dette forteller han enhver som 
vil hØre på ham. I virkeligheten 
er Lord Dillon en av de utallige 
«eksperter» som den britiske re

F'ortø. side 6 
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Lindemanns mordplan «Lebensborn-filmen» 
og den tyske ungdom. Noen bemerkninger til Sir Charles Snow. av. tåker letter: «To veier stdr n4 

åpne for Chamberlain (efter at 
sløringer av den britiske jurist F. J. P. Veale Polen var nedkjempet av tysker

Et klipp fra Tønsberg Blad for 25. april 1929 

Vi omtalte for noen tid siden hva grunnen kan ha vært til de 
(i nr. 15) en interes,ant artikkel umer;.neskeZige ::7 meningsløse 
i det engelske blad «The Suniay terrorangrep mot tyske byer helt 
Times» av Sir Charles Snow om inn i krigens siste dage. 
EnglandJs luftkrigiØrinry under Før vi imidlertid gir ordet til 
siste verdenskrig. Vi har nå fra Vea/e, har vi lyst til å sitere en, 
den britiske jurist F. J. P. Veale, uttalelse av den kloke og vid
forfatteren av den kjente bok synte Bernard ShaU), som jo og
"Advance to Barbarism», mottatt så nyder alminneliq anseelse ,i 
en uhyre interessant omtal~ (1'1) de aller mest forstokkede og 
Sir Charles SnoUJs nye opplys- venstreradikale jØssingkretser. 
ninger. Vi noterer mei tilfreds!let Ka,nSkje disse Shaws Uttalelser i 
at Mr. Veale trekker de samme en art'kkel i DAGBLADETS ofte 
slutninger av Snows anfØrsler sem og hyppig påberopte «Manchester 
Siegfried i FOLK OG LAND. Men I Guardian» 11. oktober 1939 kan 
dertil kommer ha.n også inn på I være medvirkende til at forvir
andre sider av problemet, bl. a. I rin:;/e7l.S {)ff historieforfalskningens 

Det gjaldt å treffe arbeiderkvnrtalene - -

ne): han kan enten bombardere Beretning om hendelser Niirnberg fra en ung venn 
Berlin - eller han kan forsØke 
å komme til en fredelig ov'erens
komst. Det herr Chamberlain 
derfor nå mit si fra klart, er om 
han fremdeles vil beskyte Berlin. 
Hvis ja, så vil følgene overtreffe 
selv de mest vanvittige engelske 
forestillinger. Hvis nei, så må vi 
gjøre slutt på krigen og bringe 
de gjensidig krav frem ved for
handlingsbordet, og d!et jo tør jo 

heller». 
England valgte d!et første al

ternativ, oombekrigen og det er 
om denne skjebnsvangre beslut
ning Mr. Veale her skriver: 

Da bombekrigen mot den 
tyske srivlilllbefohlcrring ble åp
net 11. mai 1940, tok den en
gelske offentligihett uten mot
srige~se ti[ etterretmng at det 
herundJelr utelukkende dreiet 
seg om gjengeldeilisesÆorholds
I"egler mbtbomJbalrdiell"ling av 
byer og Landsbyer i Stor
britannlia - en påstand som 
åpenbart var uriktig. 

.4.merikansk «litteratur» av idag! 

Vi har før nevnt, at selv om det ser bedrøvelig ut på mange 
måter i Adenauer-Tyskland, så avfinner ikke ungdommen seg 
uten videre med Wirtschaftswunderet og løgnen om den tyske 
fortid. I tilknytning til den meddelelse vi bragte for etpar 
numre siden om den tyske ungdoms flyveblad, som ble beslag-

Den briltiske off,entlighet 
holdt likevel fast ved denne 
mei!1ling /til en liten bok i 1944 lagt av politiet som farlig «nynazistisk» anslag, skriver en av 
utløste et v.isst Uibe!hag. Den våre unge tyske venner i Nilrnberg (det er vel kanskje best 
he,t «Bombing Vindicated» og ikke å nevne hans .navn av hensyn til de nydemokratiske for-
var forfattet av Mr. J. M. følgelser i dagens Tyskland)) følgende nærmere detaljer om 
Spia:ight, «Principal ÅssIistant filmen LEBENSBORN og ungdommens protest mot dette 

SecI1etary» i luftfart:Jsminisroo.. makkverk: 

riet. 1 detite skrift avslørte den I B~epuibllikikens om-l net av den tyske krigshelt 
sakkyndige forfatter den råde kjører €1lL for tiden på oberst Rudel, er søkt beslag
kjensgjerning at ~ aRerede i die størsæ kinoer den av den Lagt som, «jugendgefiihrdend») 
1936 takiket være «en lykke- beryktede ~ur Brauner pro_ 1 virkelig'heten var «Le
l~g innskytelse» i ~UIftfiartsmi.- dusertte fli1m LEBENSBORN. bensbO'I"n e.V. en a.v SS be
msteri.et var Mitt avgjort at I dette makkverk blir det hev- kostet institusjon til OPP
Vled et vepnet sanurumst;øt med det at foremngen LEBENS- dragelse og underhold av 
Tyskiliand måttte tyngdepunlk- BORN var «en avlsanstalt for barn, samt drift av rekrea
tet legges på bombekrig mot nordiske meIlIl€lSker» altså på sjons- og fudelhjem. Denne 
sr;lVliillbeÆloilarnlingen. For denne en måte et «stutteri», hvor kjensgjernmg Ble tållog med 
spesialoppgave skulilie! utvik- man under mottoet «Gi dl€tr sil!ått fast iav diet inJteænasj~ 
Ilingen av og byggingen av FilMer et barn», dels under nale miJlitærlrilbunal i Niirn
fjernbombefly ih:a prioritet. tvang førte Vlelvoksne, blomle berg. 
Denne plan kom så 11. mai mennesker samnren. Filmen Da nå i fO!rrlige uke dette 
1940 som føilge av «en glim- strut:be!r av pornografiske og ma:kikverik ble satt opp på en 
rende avgjør,eilise:», som Mr. obscøne forestillinger, og bare av de største kmoer i Niirn
Spaiglhit erklærle, til utførelse. av denne grunn burde filnretn berg, startet «Bund Heimat-

I offentllige kretser hadde som «jugendgerfiihttlend» vært; treuer Jugend» (BHJ) straks 
man følelsen avart Mr. forbudt av myndftgheten.e. (I en aksjon med ffiyveblad. For 
Spaights p~ikt til hemmelig- ruenne forbindelse kan nevneg, BHJ gjalt det foruten å gjen
holdie[se var hliitt satt til side at en rekke bøarer, blant an- j opprette den historiske sann-
av ihans patriotliske begeist- het også å beskytte den tyske 
ring, men at den britiske of- .. OIU,... . < kvinrn€5 ære. 
fenillighet lot seg 'Villig bero- ~ fl ~ ~/.... Da det €ll"fm'budJt fo.r ung-
l'ige genrnom en erklæring om p ;. 'f ~ _ dommen i Bayern å bære sin 
at luftangrepene naturligvis . uniform, eBer bedre sagt 
baore var re.ttet. ~ot militære ~~ -- ~:. . ,:." dUUf~», . .?ar medle~mene av 
mal, og ihws SIlVtle derunder 'tl ti· ... BHJ :I! NurnOOæg pa det van-
~om tåll skade, så var dette tr ,.. l.ige diagligle antrekk røde arm-
ene og alene et riktignok be- bind Imed sort Oda1sT'UlIle. 
Magelig, men uunngåelig (Sammeniliign melI"/ket på 'det 
uihelL Ut~ilsomt var av og til flyvebl!ad vi \har gjengitt tid-
en bombe, som omhyggelig ti.g€Te). På grunn av flyve-
var bliltt innsiktet mot et be- bladutdeiliElrnes korrekte opp-
f'estnJingsanlegg, len ammuni- treden, fant diet ta'lkjlke politi 
sjonsfabrikk, faH på en s:lrole, ingen grunn ti[ å gripe inn, 
et sylkeihus, et barnehjem, men men liikev~ ib[e ungdiommen 
uJlyl&estilfeHEIf av denne art den fø[gende alfltien på foran-
fOl'eikom nå engang - selv \ledning av stlartsad~katen 
den beste sikytter treffer ikke fratatt armJbindet av politiet 
aHtid diet slV'arle i blinken. En med den begrunnelse at rue 
ting stod ,j ailJlfaH fast: påsltan- Vlar en un]forrmsdel. Fortman-
den om at man drev en ter- A... nE\Il i BHJ, Hans Hiibner, ble 
I"O~ig mot den tysi\rre! sivii- -~ tatt i forvaring kortere tid, 
bef,ohlming var UISIallllferdig. og det ble reist anMage mot 

Kr>igen gikk tlil ende og den '- - og mine helter kjemper om I ham. 
britiske OIffen\t[ige mening be- en trone! (Volkswarte; rarts. side 7 
Vlar1Jesin sinnsro. Man 'biet 

Forts. lide , LØRDAG 3. JUNI 1961 FOLK OG LAND 
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LINDEMANNS MORDPLAN - Bak kulissene: 
(Forts. fra. side 5). Siltt håp tlil «den strategiske med var ti ganger så hØYe som Avsløringene om Linde- (Forts. fra s. 4:). 

luftkrig», det vil si til luft- de virkelige resultater. " mann-pd:anen ew i denne situa- gjering har sittende rundt 0In-

om dette ikke så ihelt hygge- aa::tgtrep mot den f[endtLige si- Den forsåJnkede avsløring av sjon av dJen største betyd- kring i verden, og et hemmelig
ltige aniiggende. Bøker som wlbelfroillrnång. De utviklet, al- Lindemann-planen levererløs- ning, og det av 1:l0 gr~ner. telegram fra Foreign Office har 
«AdiV'anee to Barbarlsm» .' o o te ll"id Fo. r det første: HVIS man meddelt ham at ved lB-tiden 
(1948), som i vesentlig grad lerede lenge før krigen fly- IlIlng1en pa en ga som a v~ f h Mer det t sk f lk at kunnie en vente ankomsten aN to, 
S·tøttet s·eg på Mr. Sp~i"'hts typer for delIlne spesialopp- har foruroliget historikerre . ore o o . y. e kO . '1 

acq;;u • . l ftk . diet ma ha hatt kJen.ns ap tI befullmektl'gede for Churchill med ff tli . l bl h ns gave som eir Interessert 1 . ungen . ~,l' . 
o en ggJøre se, 'e ensy - . t T _,1.11 , .d' H"~lken hen- forbryteLser som - ang:tVltalg flYbåt fra England. Han skal lø~"boiko'btm av den briti'ske S· Ch·l CL ._,1.' o mo Y1~an. v'. L,l bag o . f' ti'l 
P~se. Ir W"1e.5 0ll0W ::m.TIlV1ersa sUkt hadde masseangrepet på -:- IUle. .~tt l Jerne lOg u '- bringe dem til deres hotell og 

vildere: de . l ·k· . tI' Dresde:n g}eng'elig leire, og derved har snakke åpent med dem om alt av' l året 1956 .Jmm så «The gam €I V1ar a er l , o dr 1di' k 11 Ik 
Fig1ht agaånst Odds», 1. del «Den strategiske luftkrig» var som var overfylt med flykt- p~ att s~ en ve 'g o 'e' - viktighet, 

. , ff" -,11 tir å be""~nne med ikke gJ'en-' '.': .l._ ,~, .te krliO'småne- tlivsk. yld, sa er ,det k1a.rt at «Jeg ber Dem innstendig, mine a,v Royal Mr Force s o ISl~ e '''', nlllger, l tie s~s,.., l!k t k 11 k"': k Id o 
historlie. Dette offisielle krigs- nomtenkt. Det fantes bare noe der? - Hvilken hensikt had- en u' €I SIlOlr OfS W.VS y ma herrer», sier La,rd Di110n til to' 
historiske VlelI'lk betkT'efter i alle :slikt som en irrasjonell trosar- de den eIlJda senere ødeleg- r~mme .det ~elske folk, .f0r- franske marineoffiserer, som sti-
enkeltlheter det som den tale- tikkel, som sa at her lå sann- ReIse av den tlil da uskadde d:i det Ikke gjorde .noen llln- ger ,opp i en båt «om å hente de 

S '1 iL all ed l" å t tl' k' W' "rzburg? ~ Hva ventet Slgelse mot Lmdemapns to herre:r som nettopp er ankom-wengte Mr. pa:lgIlt er e syn tgms v r egen tg ngs- u . d~" "l'tært me- mOI1dpllan. Når det gjaldt. den-
hadde plap~et ut med 12 år avgjørende våpen. Lindemann man :SEg av ' "'" mI' l 1-,'" 1..-' 1.0. kl' met med flybåt. Det er hØye 

il cl . 1 b ·db 'bean'gr'ep ne 'lLltK,ng, a tIngene 'art 1 , te D . " h tid11g1e~e lOg føyet bare ti' en klamret seg alltid med den for nmgs'løs,e ran om . d '. k . gJes r, som ere5 regjerIng ar 
meddelelse at luftfartsmini- ham betegnende glØd og inten- på den1iHe Rorthenburg få .ag,en - 1.ste~ motsetnmg innbudt» . 

•• ,1. f k . l tt hvcor- tIi1 det ang~veliglel ma,ssemord s'beriet alLerede fI1a den dag da sitet til ~enne tro, - I begyn- ulKer ør mg'ens su, , . A h·t S' Idd m Marineløytnantene tar seg også 
un,.l ~- Ih." .... .l··~--"s av kvinner luse Wl Z.'. e V en u -o kriO'en brøt ut hadde ætt re- nelsen av året 1942 var han Ult:'L' , ... uUl'tlV'~ k kk L ~..Jd virkelig av passasjerene, som alle-

t> ih l' og bo'"'" mao t"e ~"""komme i lu- meste an 1 ' e IHa ta"uu pa g jerå.ngen undew uopp ø:r~1g bestemt på nå å Virkeliggjøre cu u " ~~u • f . .. t . t rede har ventet over en halv time 
.L! 1 , """'e l' ,.lIe trange, brennende ga- In ormaSJolIlSIDlililserie s €;ven-prelSis for å tiltvinge seg l!1.1- sitt mål. På denne tid forela '"'" u tyr, og slett ikke etter den på å komme iland, Nå står de 

liatellsle till. å åpne bombeterro- han - allerede som Lord Cher- tier? . '1\11'.- S . ht b k' endelfg på bredden og trykker 
N')', ~" ...... vi iat diisse merk,- IlIalVe ULl". ,parg SOl. 

ren weU og regjeringsmedlem n vO~ M] . Lord Dillon i hånden: informa-
• I! l' "\~~.d1;,"'"" 'I..'el'IJeg'e:r:ninger skulle eIIl aVSlø'l'[ngen av sann-Ytter.illgere opp Y'snIIIlger var kabinettet et memorandum om VI"U. 4b~ Fll (1944) sjollsminister Duff Cooper .og ge-

d ~,;,-"';~ 'kk o :te t]'eIIle til å virkelliggjøre Lin- het;en ble deng1ang . , 
nå tyt el~v= l' €I a ven. den strategiSke bombfng av k .l.. d mottatt med fullstendig Iike- neral lJord G<>rt. 
T'\._._ f".l.! __ ,'L. et fo~ble en d~:anns øns 'eurøm om en 
~nU'.lJ.Le SaU.lllU .~. Tyskland. OLa .l b .. k of G€neralen _ han foretar delIl-omhyggelig V1ok:tet hemmelig- 50% .. ige ødeleggelse av bo- gyldighet av uen rltls e -
het til «8unday Times» 26. Dette skrift gav tallmessige ligene. fentlighet. Det reiste seg ikke ne politiske reise i :Sivil _ stam-
mars 1961 bragte, en aI1tikkd, opplysninger om Virkningen av Selv i vår tidsalder, som Emg1Mlg røster som krevcet IDn- mer fra en gammel aristokratfa-
som inneholdt utdrag aven den britiske bombeoffensiv i de >har måttet oppleve så meget stilling av terrorangI1epene, milie, men det kan man ikke se 
bok som stod umiddelbart kommende 18 m.åneder. Bombe- grufullt, er tanken på den is- iallfall i de sd.ste måneder av på ham, Han er klumpet og fir
foran sin offentliggjørelse, og angrepene måtte, krevet han, lm,lde vitelIlIskapelige bell'eg- den ailJlerede avgjorte krig skåren, halIlS tykke, runde skalle 
som utkom 6. april, av den fremfor alt rettes mot de tyske nilng, at ved ødeleggelse av . er bare tynt besatt med rØdlig 
brritiske vitenskapsmann Sir arbeiderkvarterer. Middelstan- arbeidierkvarterene kunne man Sir ChaI11es Snows bok gir hår. Hele mannen vi:rker grov, .og 
Ohar'les Snow. dens bolighus stod for spredt, oppnå en større prosentsats den. tvingende nødvendige han skjeller og smeller også 

Denne bok omhandlet en d angripe dem vilde være szø- mord pr. tonn sprengstoff bakgrunn for Eichmannpro- straks: d1s:se fordømte fransk
stridSlom var 'brutt ut ved sing med bomber og fabrikker enn ved angrep på havebyter, Slessen. De barn man hevder menn, som fØrst trygler en om å 
rorigens begynne1.semellom og militære mål var jor vanske- særlig opprrørr,ende. er omroOmlI1et i gassmamrene komme, og så ikke bryr seg noe 
dr. H. T. Tiærd, Viitenskaps- lige å erkjenne og treffe. - Me- Kanskje er mange av den i AusohWli.tz er !i!kke die, e,ne- om en når en kmnmer. 
mannen som aUørede i år før morandumet hevdet at ved en menmg at Sir Oharlles Snows ste ofre foll' menneskeltig bru
kigsutbrudidert !hadde opplun~ sammenfatning av alle krefter a'ViSiløri.nger er i ihøye~te . grad talitet: .AllieIr.ede på forhånd 
net I1adarsystemet . til iuftfIQr- på produksjon og innsaU. av· utidlsrnless:ige, da det he}lst ;oor ble tituSener' .M'" . barn drept, 
svaret av Storbrtitannia, og bombeflyavdelinger, måtte det ties om s11ke avsløringer i dieln leIDiBSuet ~er berøvet synet 
fysikeren dr. F.A. Lindemann, være mulig å ødelegge 50 % av spenning Vii levcer. Andre vil i under terrrlO1'Iangl1eP€ttle på de 
Churrch:iM:s langvarige venn og alle bolighus i alle større tyske motsetning ttill det være av tettbebOidkle fa\l1~'V!arta'l'er 
ViiteliliskapeJ.ige rådgiver (F. byer, det vil si i byer med over den. menmg at aV'sløringen i følge LindemanlIl-phmen. 
A. Lindemamn, født 1886 i'5G.000 innbyggere. kommer alkkurat i rette tid Tyiskland ,har derfor ingen 
Baden-Baden, studerte fysikk • I undew hensyntagen til pro- fOI1amedning til å gjøre bot i 
i Berltin. For de tjenJelSter han Som allerede nevnt går sessen mot EichmalllIl. slekk OIg aSke ror forgangne 
under annen verdensikrig ydet Snows bok ut på å 'beskrive Det er uten videre lett å forhryte1ser. Og slkulle det 
mot Tyskland ble han OIPP- enstri.d mellom de. to viten' I fo.!!"Stå ihV'orfor mange fOilk/lli.ikevel gjøre det, 'så måtte det 
høyet til «Lor;d Oherwelb. skapsmenn fra 'Wh[tehall,. og som i og fOir seg er helt like,.. være i et ganske tallr1ilkt, og 
Han døde 3. juli 1957. I en forfatteren bekymrer seg ~kke gyldige ![tår det gjleilider jøde- med de samme tegn på anger 
nekrolog i «Times» het diet: i første rekke om den etIske ne og deres mo1:lstanJderels an- og ruelse utstyrt selskap! En 
«Den overdrevne hensyn~løs- side av dette red~sfulle foc- kilJ-ager og motaIl'k~ager, like- passant bemerlket, så måt,te 
het som han åpenbarte 11 en slag. Men likevel gIr han ut.. vel ville være glad -om Eidh- ikke hlant skaren av angren
menilIllglSlStrid gaw foranled- trykk for sin foroausel:se over mann-lskUiespi:![et kunde OIver- de synder~llIIler j'Omfru 1isI1a'e~ 
ning til å tålskI1ive ham en den kjensgjerning at «veJ- bevise 'V'erden om at «nazi»- mangle, f'Or hennes samvit
viss h}elI1te1kuIIJde»). Da Oh~- oppdr8.gne og i' almi.nnelighet grusomhet€ille mot jødene tighet burde være tungt nok 
ohill 10. mai 1940 ble prerrn- godmodige mennesker som faktisk hadde nådd det gi- belasitelt ved grUlSiOmhetene 
erm.iniJsiler, ers~ttet han om- OS:3, som dog så -ofte er be- gantiske omfang som vilHe mot aralberne, vor eklsempel 
gående dr. 'Iii7!ard med~. ste.mt av humane følelser» være u'beinkel'ig uten. alt hele blodbadet i Mir Yassm, som 
LindJetmaIIlIIl SIOIIl ØVeI"Ste Vl- kUlllIle IOVerveie Lindemanns det tyts~ flol~ kjente til det. professor Toynbee nylig rettet 
tenskapeltige rådgiV161r for den forslag uten å overveldes av Hvis verden enJdelig kOim tål oppmerksomJheten mot. 
brit~ske regjer1ng. , gru: «Vil ette:r:e~enen b~- d21Ilne OVerIbevisning, så vil!le For det annet: Hva anJkla-

Sir Oharles Snow an3!lreng- brreurlJe, oss at VI prIsgav var det være en stor prropagan- e e mot Eidhmann som ru
te seg nå i sinboik fremf~ alt! menneskelighet?:Io spør han distisk fordel mr det dreier ~i ~ diangår så <burde man 
for å. påvise at ved men~ngs- dystert: «Rett til et slikt seg 0I?- å godkjenne Polens h:åe på d:m gamle grunn
forskjellen mellom. de 2 ,?1:en- spørsmål ,har den». anneksjon av Øst-Tyskland, setning, at et menneske bare 

Duff Cooper, heller ikke stor 
og littkiorpuI~t, .virker aristo
kratisk ved siden av denne Lord 
Gort. Han legger. også stor vekt· 
på sitt utGeende. OndsiiIlnede 
menneske' mener at man godt. 
kan merke på herr Cooper at 
hans hustru, Lady Diana, lenge 
var skuespillerinne, for med håret 
Omhyggelig skilt i midten og den 
lille snurrebart i det intetsigende 
ansikt, ser han ut som om han er' 
laget istand aven teaterfrisØr . 
Ellers sier hans politiske mot
standere at ikke engang Gud i 
sin vrede har gjort ham til poli-
Uker. Bare Diana, 

Dette er altså de to tillitsmenn 
som premierminist.er Churchill 
har sendt til Rabat for å :11or
handle med den franske eksmi
nister Georges Mandel. FØr de 
forlater havnområdet blir de
stoppet· llok engang, aven politi
mann som spØr efter papirene 
deres. Ergerlig viser de fram sine 
diplomatpass. Han ser' flyktig på, 
dem, hilser milttært og holder 
ogm bildøren åpm for dem. sika.psmenn ha.dde dr. Tlzarn Lindemanns fOl'\Slag støtte ~befa:ttet de gaml....e tyske .byew kan' døm.mes· h~~l's dets hand-

dr L cl ett D V< Da havnepolitiet senere be~et.-rett og . :ru ema~ UI1 .. faktislk på heftig mot5:tand., Breslau, Stettm og anzl?" linger var i strid med tidens ter dette i vaktstuen, griper hans 
I . denne ihensikt matte uten men bare fOirdi hans tallopp- I og for seg kJan ~n ikke ailminnet1ig anerkjente etiske foresatte en sersjant seg til ho
bJ'ihensyn sa~heten avslø:es gaver var upålitelige og hans bringe dette landrov l ov~r- begreper. Når man går ut fra 
~ed henJS~ trI et av de Vlk- vurderinger feilaktige. Sir enSlstemffieJsie me~ de ~el.hg- den kjensgjerning. at Linde- det:. «Men har du da ikke lest 
hgste Slt11l'dJspUlIllk.ter mellom Charles Snow slutter: gj~I1t;e grU7lIlisetning~ . l hbe- manns mordplan ble godtatt beSkJ~de~ om ~ pass~ godt på alle 
de to. raiLismen og. demokI1atlet. Man L'" . t el' od engelske mnrelsende. Alle havne-
'-L_ Det endelige resultat er kient. L",..""... .;".."..·;dle....:.d aO k' ............ 0 red- log' u. w.ørrt a'Vk·« emmrg g, lik- .p' lasser, .alle fl. yplasser er under-Fbrdlaibteren. bringer ,stra.K::J . IlJa ...... =~'" • lil. . ............... . yrt:te menneS'er» som _ s ' . . ' ., ' 

bek· __ ..r, ... ,~·l,_,~- pao det som Ti:W.·d ,hadde beregnet at. L~n- de sin 'Selvcre .. spekt gJ'ennom Si ,. 01..,- l. S ' . . fte rettet: ikke slippe inn noen en-, " 1'tll'~n , "'. ..' " .' .. ' l' ~l!<1r.lieS now SIer - «o o • 

SPliJigiht alleI'lede for femtenilr demanns vurdermg om at man evlclæringen om at det tyske hlehevegetåv ster~ .hUIn.3n:e gelskmann. og sa slIpper du. dem 
siden hadde sagt: Mens kon- kunne J}~elegge 50 % av d,e! folk ha:- fOI1skjertset. sin rett fø[.elser», da synes det som ganske rolig inn!» 
tinentalmaktene, som Tysk- tyske boltghus var: fem ga.nger. j tiJl. " å. paibe1rope seg dissle sa. k- . b '. ", ·te ·~lT\n"'IPt..I:· D. en stakkars politimann hadde-. . .l,cl b / " ." lått Bla kett . .. . om a,re en ,enes ,,~~-~ , 
land ogSo:vjetslamve.r et, . are jorhø:yt., ans .. :nc ',rosante Pl"llIlSlpper ~J~om ning V'irlkelig )har funnet al- virfrelfg ingen ~else om q~. 
anviste de tunge bombefly som hadde p,røvet,l:,mdemanns i dellnty ~rme !kiQhlek!tl1v:sky'ld~ minneJåg 'goclJkjennelse i vår; V~ 'etlilfelle hadde han .ikke 
dem. taik.1:liske opPgave på slag- tall u.G:vhengt.g',h:9.ldt dJem for,/ ~ram...~~ den ~te~ena" tld~ atenihver han~.ling .er hØrt om instruksen. Men nå fal
fte1tetlsomet~ag~laDg:.tJ;ek,,- seks ganger.overd'l'evne. - De sJOIl., fordJi den ~ ~ tie har rettfletr'diggjorl (hvis tIden tJe- ler det ham noe inn: engelsk-
kende artilleri; .'. 's,att.eibnbene militære konstateringer: (<<B~m-I gjort seg medskytldrg l ~ for~ ner et politisk. formå:!. mennene må være kommet med 

bing Survey» ) efter krtgen mste bryteLse som er enestående l V l flyet hvis landingsforsøk han 
6 FOLK OG LAND at Lindemanns anslag til og historlJen. F. J. P. ea e. vann , 
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N iirnberg-prosessen - - lebensborRfilmen - ? Undtagelsestilstanden119411 
fForU. ka 8. 4) (Forts. fra s1d.e &'). (Foru. !ra '. Z). men naturligvis resultatlØse SIer at iJhvel'tfall Landgang i S t~ . .:I~J.... _._ . ..1 fbMreblad-1 

• am '~ [lWU . 07 ' . bodd så mange år utenfor undersøkelser. N'Orge og Sverige som repre- Nanik var bestemt deHni- aiksjoruln ihvorunder dat ble,. . . 
saHer. har vi mælI"'e å vinne ti'V't. Dette st:lemn1eir også med delt ut 22000 flyveblad, ble I Norge ~t han Ikke var vider.e Ikke heller Hage1m, som 
enn å ;tape. (Selv denne gang Minarts 'Opplysninger s. 190 det vrust piliakater med på-I fortrolIg med norsk mentalI- den eneste nordptann tysker
lykkedes dert ikke for Chur- -91. k ·fte. «Sclrluss mit dell' tet lenger, og han var heller ne i de dagene sØkte råd hos, 
dhill å t'V'imge stine planer 8. OhurchlN meddeler side ~e~ts~~n Selbstbesudelung!», ikke alltid den sindige og hadde forøvrig makt eller 
igjennom). 425 at ~elIl i ~lland had- «DeuJttschel wehrt Euoh!», «Wo likevektige mann, som kunde innflytelse til å bestemme en 

4. Ved personlig inngrep i de noe kJ'enIIlIS~ap til hva dell' bleibt dell' Staatsanwalt?», bety en motvekt mot de tys- eneste av deres handlinger. 
Altmark-affær<en 16. februar var paslsert i BerJing mellom «Diesler Frhn ist eine Liige» kere, som i denne situasjon_ Og hadde vi ikke lært det 
1940 'Oppnådde imid1ertid Q1illili.ng, RaedCil'og Hitler. og arrdrle.. Disse plakater anså hård vold nødvendig. fØr, så lærte vi i de dagene 
Churchill i annen form å Reiler ikke forelJå det opplys- Vlakte straks mishag, f.remf'Or Imidlertid vil en kritikk som hvor lite den tyske okkupa
iverksette en krenkelse av de ningler om tYlslke motfoTan- alt hos kinoeierielIl. Denne lot denne bli av mer personlig sjonsmakt i en vanskelig 
rrorskie t€lmtoria]farvann. Se staltninger i de ~apporter s'Om ved hjelp aven tilkalt «tTbCir- karakter, det var i de år in- situaSjon tok hensyn også til 
detaljer herom s~de 443. Det ble m'Ottatt 3. april 1940. fal:lskommando» plakatene gen adgang til noen doku- de nordmenn, der som Vid
vil i denne sammenheng er- Ohurcihi~~ fo~øker da heller ilnndra, men ved anordning av mentasjon som kunde belyse kun Quisling hadde stillet 
tindres at deill tyske note' til i:kke å heV1de at de aUiertes poIitipreslidente'Il måtte de hans holdning. Og heller ik- seg på deres side og var rede 
Norg:e 3. sept. 1939 .j!nnehol- 8!k'sjon, var å aVlVerglel noe ig}etn frigis, da det ikke v~ ke senere synes dette å ha til å dele ansvaret med dem. 
der den klausul at Tyslkl>and, tysk angrep elJer at det var mulig å finne noe l'etltslllg vært mulig. Standrettene, henrettelsene 
forbeholder seg frie hender il hjelp til oss under et sådant., grunnliag. Neste dag mente Hva jeg her har villet un- og de lange fengselsdommene 
Norge i tilfelle av gjlelilibagelse I Det va~ først. o da den tyske en ci.miJd~ertid åha fiunnet en derstreke, er da også fØrst og gjorde et voldsomt inntrykk, 
aven ny toLerert ~1agrant mo1lalksJ'on fOIl"'E~la som et. fak- utvei til forbud urrdCil' hen- fremst det forhold at beslut- ikke bare utenfor, men i hØY 
nøytTlaHbetskrenkelse fm mot- turn at det Me talLslom «hJeJp» visning til Itll'afikklhindringelT.. d. d·' bl d. grad også innenfor NS. 

·1 N°· o • d hOf . nIngene un er Isse o 1ge partens side. til oss. ar V'l sla emn rer va BHJ bestemte seg sa 'or 'Iles- o. Samarbeidet, som man had-
Den 14. mars 1940 Ultkaster som før er Slitert av Chur- t'e dag å lanibringle plakatene i dagene helt og holdent la l de vært rede til, stivnet, den 

ChurcihiH (i påvente a~T selve cihrI,ls bok: «V:~ har mere å en åpen bil som kjøne forbi tyskernes hender og overe~s- gjensidige mistillit!og for
m,ineutleggingsplanens vedta- vinne enn å tape ved et tysk kinoLokal.et. stemmend~ med de? praksIS, siktighet vokste. Man forsto, 
gelse) tanken om å sende angrep på Norgle», med andre A1!leredie første gang grep som va: g~elde~de l. de dage- at selv en lettsindig sleivet 
Vle'drling!sskip till norske far- ord at krigsskueplassen var politi,et inn,og utroiLig nok n~k~gd l slIke ~1~UaSJOner, ut- bemerkning kunde bety fare, 
vann for å vedre tyske han- ønsket. utvide: ,tiil Norge av akkurat foran kilnolokalet. Bi- gl . en. ege~ l~ge ordre. fra man ble forSiktigere med hva 
delsslkip. Side 601. de al>herte, sa klOmmer den Ilen bIle omringe\t av poIitd.et Ber1m, rImelIgVIS fra HImm- man sa i omgang. Denne ut-

6. Da den siJOrr1t anlagte hele hjeip i så.n rette beJys- og det klOm til et stort oppløp ler selv, mens den eksekutive vikling meldte seg tildels og
landgangsopemsjon, planlagt ning. I med tatleikor som eJrklærle makt i Norge lå i hendene på så innenfor NS, for det var 
til 20. II1Jars, var Mitt stan- 9. p~ slide 474 innrø~er «Wir wollen kleline rote P'01i~ ganske få menn, i dette til- naturlig, at disse begivenhets
set av FinnJandsfredJen, gikk Ohurchill at h~n 9. apnl var zei!» - «Vi vil. likke iha noe felle hos Heydrich og Terbo- rike dagene også der skapte 
endelig Chamberlain subsidi· k~mplett overlIstet. De~ som røde poiLi:tli!'» - 'Og lignende. ven, med der Befehlshaber 
æTt inn for Ohurohills mme- eriklæ. rer seg «outwltted~~, Suksessen var dermed sikret, der Polizei General Rediess en splittelse. Ytterligg~ende 

Ile k· ··dL . " , o l elementer betraktet tIldels legg>ingsplan. Følgen herav overJJl:Sitlet, er Jelll'Illelr lInll er- offentH.gheten var na for a - som nærmeste verktøy. . 
var be:slutiliingen, først på Su- tild derrved at 'Også motstan- bl·t ..... I. riksom! Fjerde * det som. var skjedd, som et 

. Ik h rvor [ ,., . oppme . nødvendIg ledd i kampen mot pir'eme WRr Councils møte i deren har g]ennoms' uet am; og ,siste dag Vlar pdlitiet ende- Så som motstandsfronten i I . . 
London 28. mars, og etterpå plane'r og forstått å krysse llig kommet tH den oppfatning Norge vendte seg langt mer ~ommu~llsmen, ?g ,fant det 
i det britiske kabinetts møte dem i tidJe at d~t ikke: 1Io'V'Jig kunne gri- mot NS og de egne landS-I tIl ten VISdS gtradd lOrden.l0Selv-
.:1,___ 3 ap·n'l Og at ·.Jlet var Etter detlte må det være . mo,t· l·lka""-k·.sJ·onen, og t k sag var e em som a un-
UIeIIl • I· • . . u: . pa Inn pm '1iGl ,menn, enn mot ys erne, som der for den stadige tyske "'~1 mine ørkesløst å . bestride at den 1,1..1. seg 
L<:t e om mer enn en ren . - så ° sti ~et ,ue ung. e. meDnpl k I sannelig ikke behøvde be-_ propaganda l· hVI·lken alle 1eggling,SOpeI'8!Sj'On" opplySlelr truende aksj'On fra vestJmak- a ny opp med snne a arter k· 1" l . . _ 
ChurchililSidre 457. tiene var h'Ovedfaktoren ved si- f k·· ymre seg sær 19 a vorlIg om mennesker i Sovjetsamveldet 

.. .iOl?a_~_~~n~en. ~ .r ... -- . BHJ· denRe fronten, såltt det i sa- var "Unterme· nsch·' en" og øst-
Som vår rnJineutlegning-· den· /l.V den-n'Ors!k.e---regJermgø -.' Reswd;la~ av uenneet gle-- kens natur, at det ble Quis- fO·lke"ne l· det hele p"arl.afolk norske :Earvann vm. provtosere politikk som førte oss i ulyk- dleroorus;brtasJ'On var meg l: 1" NS f"kk t .. 

tyskleæne til gjengjeldelse, var ken den 9. april. delig: Filmen måtte, tas av Jre- mg og "soI? l ansvare Det har senere med all styrke 
det altså bestemt at en britlisk Videre ser en med hvilket pertoiret et:ter få dages f'Or- ~or de. bl.odIgke tSeptembfer- vært påvist, hvor overordent
brigaJdJe og en fransk k'Ontin- rent hjerte dommerne dømte løp. Til den sliste forestiUi~ agene.l VIde re ser av. 01- lig uheldig for Tyskland og 
gentskul1e være sendt til i Niirnberlg. Det er maktens var det bare møtt frem 6 hl- ket. IÆn tyske O~kup~sJ?ns- tyskerne selv denne' ånd in
Na:r'Vlik, f'Or å gjøre klar i inn- rett, den seirerrdløs d'Om OVell' slkUle're. En hadde regnet med makten var dyktIg tIl.a la nen administrasjon, presse og 
gangen og så rykke fram tiJ deill tapende part, som blir at fHmen slkul~e gå minst tre de menn, som okkupasJ ons- radio var, og hvor dyrt den 
den svenske grensefront. An- presentert slOm ettertidens uik.er. Meget gledelig var også makten kunde og måtte be- kom til å hevne seg. Men det 
dre a'VIde1inger SikUJlle bli fer- rett, men som iikJke har noe Niir'Ilherg-befoJlkn[ngens reak,- nytte seg av, fremstå som de var ikke til å undgå, at der 
dige til hurtigst avsendelse til med delt gam~e begrep rett å sj'on. S~ørsteparten vilS1JeI seg ansvarlige. På så sett ble ikke innenfor NS fantes dem, som 
StaVianger og Trondheim, gjøre. Jeg mr før sk~evet om lykk1elllicge o'Ver at det fremde- bare Quisling «der Blitzablei- tilegnet seg denne oppfat
samt Bergen, med ordre til å FN, Korea og forholdene dCil' les fantes n'Oen, sædlig ung- ter», men hver på sin post ble ning. IÆt kunde overhodet 
forhindre at d~sse baser hle under krigen. Hell' hle det rik- dom, som ville verge seg m'Ot alle de, som innen admini- ikke undgås, at situasjonen 
tatt a'V f~e:nden. Disse opplys- tignoik ikke nedSiatt noen slik smuss. Også et stort 8:f1- strasjon, organisaSjoner eller etter undtagelsestilstanden 
niinge'r stemmer med hva vi Niimbergrett. MeIIl så må det tall unge søiIDte under henlVls- næringsliv anså at et samar- skapte indre uro i partiet. 
tid~igel'e kj'enner fra den tys- også betegnes som bare f'Ol'- ning til fiyveihladaksjonen om beide med okkupanten var en OgSå i dets ledelse, blant dets 
kebvitbok nr. 4 og 6, og ikke løper tiJ diet store oppgjØTet. opptagelse i BHJ.. . nØdvendighet, ansvarlige for statsråder. Som partiets fØrer 
minSIt Minarts fremstilling i Iakttager. I Miincih~ hle, som L1~~ upopulære tyske handlinger vendte Vidkun QUiSling seg i 
P. C. Vincenrrenes I s. 189-91 gere nelV'nt ~ FO~K OG innenfor sitt begrensede om- et brev direkte til Hitler, 

7. OhUTCbii1:1Js uttaleiIser vi- TANNLEGE MAAMOEN en E~Il!ende aks~on stoppet av råde. LandsorganisasJ.onens 
Hansteensgt. 2 l·t·et som bselagla flyvebla- kritiserte og beklaget at han 

. po l l , . ,. formann Elias Volan, som ikke på forhånd var blitt 

også hadde fulgt interessert. Da 

må det være folk ombord, iallfall 
piloten. Altså drar sersjanten 
med noen politifolk til flybåtens 
landingssted. 

Men det eT der ikke lenger 
«Jeg sa til ham, at han måtte 
dra lenger ut», sier en havne-
mester, «for her hindrer han 
skibsfarten. Med mye bråk fikk 
jeg :ham da også tilslutt til å gjøre 

Tlf. 444333 dene under en uJlolV'hg husun- . 
dersøkelse: hos et kv. medlem tysk~rne. fJernet under. uln9d~ underrettet om det som var 

ANN E L ISE P A R O W MT BHJ Dessrverre var politi- tagelsestllIstanden, la l 4::> igjære og ikke var tatt med 
TANN!NNSETNING ets u1o~J.æge aksjon vel~Y'kiret frem en ~beretning 19'1?». på råd, så han hadde hatt 

Trondheim 
Gisle Johnsonsgt. 5 _ v. Lade

moen kirke - Voldsminde 

Tannlege 
MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf .. 447554 

f'Orsåvidt. SIOm den- klage som Den var. typIsk for denfne I?lks- mulighet for å bidra til en 
er innlevert ikik;el vIi1. bli ~'- oppfatmng av det 2.kt~ e lykkeligere lØsning. Så langt 
,",-, ,..1'et før fi[men er fCil'<hg- ansvarsforholdet. Med lIke fra å nærme partene til hver-lI~anUllI t . kk ' o 

spinet. ~ or ~l erhet s?m mangel pa andre i samarbeide, kom sa-
Ellers har fortatteren KUl'It mnslkt og begrIpelse av de ledes de blodige september

Ziesel hos statsadvokaten i forhold som fØrte til inn gre-dagene til å markere det tids
Miinchen aruneidt forlat-teren pene i Landsorganisasjonen,punkt, da samarbeidet ble 
'av fælmmanuskriptet Will tildelte han Haakon Meyer vanskeligere og den gjensi
Bertholid, produsenten o Br~u- og «hans gruppe» ansvaret digetro og tillit i hØY grad 

det. Det er enY'tterst bØllete fyr, ____ _. _____ .... _ _____ 'Iler m.'fI., men han far V1.te for dem. Hans uvettige på- svekket.. På samme tid ga 
denne piloten. Han har allerede at MiillClh.eIIl har ikk~ noe med stander fØrte også til 'at den 'også den som kjente det 
yppet strid med folk iland og ø· ergs .. AMturansebyrådette;a:gjøre, han må vende Meyer vinteren 1945/46 ble sOln"foregikk bak kulissene, 
skjellSordene fløY frem og tilbake •• seg til Betrilin! siktet for andel i mord. på'at klart bilde av forholdet 
Skalengelskmenneneogsåblinge ALT I FORSIKRING F. D. ViggOHansteen!~ensfktel-lme~1~.mde. to. ledende menn, 
oss uro her i, Afrika?» __________ :-:--:- se sonlmedfØrte omfattende, QUlsllng og rr:erboven. 

Ai»iensgt. l - U.9 U A-,.erler l «Folk eg Land» (Neste gang: Et ubehagelig 
hCJtell)_ LØRDAG 3. JUNI 196] " 
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Storbritannia på avgrunnens J7 ~~: i.e ?:~: ; ~. -=.-.: ::?-~~: 
rand - - (Forla. /ni. lide 1.) A::tt ad /utepf fr« ~ tHI, lUJr' _ -~~_ 

. ,.."... l~ -, 1 - ". 
kl ~æ lB -

SLIK LØD DAILY MAIL'S I 
beretning om kampen i Eaton 
Square. 

Det som hendte denne sØn
dag er en advarsel. En ad
varsel som fØrst ble gitt av 
British National Party under 

L.l\ND 
Kierschowsgt. 6. Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks ,3214 

Abonnementspriser: 

Kr. 30,- pr. år, kr. 15.- pr. 
halvår i Skandinavia. Ut
landet forøvrig: kr. 35,- pr. 
år, kr. 17,50 pr. halvår. I 
nøytralt omslag kr. 40,- pr. 

år, kr. 20,- pr. halvår 

Løssalg '16 øre 

Annonsepr1s : 
32 øre pr. millimeter 

over en øpalte. 
Bruk postgtrom. lM50. 

Utgiver AlL ,olJo otI Løftd 
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