
o -~ 

OG 
NR. 26 - 12. ARG ANG LØRDAG 26. OKTOBER 1963 LØSSALG 8.5 ØRE 

--------------------.-----------------------------------------------------------------------------
Arminius: 

General Ironsides dag~k 
Detaljert redegjørelse for planene om å trekke Skandinavia inn krigen 

I. 

CHURCHILL FORESLO' A MI
NELEGGE NORSK TERRITORI

ALFARV ANN ALLEREDE 
HØSTEN 1939. 

I den dom som ble avsags over 
forfatteren av denne artikk.el av 
Eidsivating lagmannsrett, og sene
re stadfestet av Høyesterett, heter 
det bl.a. i forbindelse med en på
klaget artikkel at «den er et an
grep på vår regjering og England 
for disses forhold før 9. april. 
Den forsvarer Tysklands overfall I Den åpenhjertige general. 
og skjuler hva tiltalte som offiser 
efter rettens meni~g ha~ visst, at besettelse som gir Stalins metoder 
T~sklands okkupasJonsflate var av- innpass i Norge og at London
reIst fra Tyskland før engelsk.- regjeringen har gått med på 
mennene la ttt mtnec~~.!· __ aimli~ette:>. D.e! ::.tilstrekk.~lil:..idf~,~ 
1940 om -mtJt'genen-.» 0 1 forbmdelse a peke pa at denne 

Dette er bare ett eksempel pa i tremaÆ!savtale om okkupasjonst'il
det non.sens som ble prestert t de' kår for Norge senere er offentlig
landssvIkdommer som ble avsagt gjort og har vært behandlet en 
dengang, og som man ennu den rekke ganger utførlig her i FOLK 
da~ i dag nekter ~ korrigere, OG LAND, bl. a. av overret/J
~kJønt hvert lesekyndig men~eske sakfører Sverre Helliksen. 
t dette land vet at det var ttltalte Men tilbake til forhistorien til 
Jom her hadde rett og «retten» 9. april forsåvidt angår England 
Jom .hadde urett. . og Frankrike. Vi har tidligere 

VI s.kal lo dag komme lttt nær- omtalt hva Paul Reynaud har hatl 
mere mn pa de forhold som her å si om dette at han påberoper 
berøres, skjø~t d,et vel skulle seg den hele 'æren for en plan
være overflødig efter daværende lagt okkupasjon aven rekke 
franske min!slerpresiden~ Paul norske by.er .. og at tyskerne bare 
Reynauds ar~/kler bl. a. I MOR- kom dem i forkjøpet fordi der 
GENBLADET. Men det kan kan- hadde vært så meget diskusjon om 
skje først ~a sin interesse å ,eke planen og tyskerne derfor ble 
pa at det t samme d~m og~aan- kjent med den og slo til først. 
føreJ som et «enna farltgere» I Dette er heller ikke den hele og 
landJtorr:eder~ fra tiltalteJ Jide at, fulle sannhet. Da Reynaud avløste 
han. I e~ artIkkel «hevder at det, Daladier som fransk ministerpre
er mngatt en tremaktsavtale ~vor-I sident hadde det allerede i lengere 
efter Norge skal utleveres ttl en tid vært drøftet tiltak mot Norge 

og Sverige og da på britisk intiativ, 
mens fransk menne dengang var 
tilbakeholdende. 

For å belyse dette nær
mere, skal vi ta for oss bo
ken «The Ironside Diaries 
1937--1940», som utkom 
ifjor, men som betegnende 
nok ikke har vært trukket 
frem i norsk presse eller av 
historieforfalskerne ellers. 

Boken er, som det frem
går av titlen, dagboken til 
den britiske Chief of the Im
perial General Staff, general 
Sir Edmund Ironside, og den 

I kapitel XIII (side 181) 
omtales hvorledes både Iron
side selv og Winston Chur
chill, som dengang var 1. ad
miralitetslord, stadig søkte 
efter en måte å velte Hitlers 
planer på og man kom til at 
«Scandinavia seemed the pla
ce to ach>. 

Når en erindrer at Quis
lings samtale med Hitler. 
fant sted midt i desember 
og at han ble dømt for da 
å ha foranlediget den tyske 
okkupasjon av Norge, så er 
det interessant å notere seg 
hva Ironside beretter på 
nevnte og følgende side, 
nemlig at' 

kaÆine t!!{!~., .. /;r {"fli;;.r "'~VI;:"r.w. ....... .,.... ... 
denne malmen (fra Gallivare, 
Jom i vinterticlen hle Jkihe! Ul-er 
Nart!ik) så ttdiig Jom 19. sep
tember. 29. november sendte l 
han til the First Sea Lord et 
forslag om å hindre at den! 
nådde Tyskland ved å legge 
miner ved den norske kyst in-
n e n for nor s k t e r"r i tor i-
a l far van n. (Uthevet av 

lron.ride ti/venstre og Ribbentrop tilhøyre, sammen med general 
Sir Cyrill Deverell. 

oss). Hvis det ogJå kUnl'ie[ 
finneJ måter å JIOppe flommen 
g/ennom Luleå om Jommeren, 

ville Tysklands tungindustri til 
og med kunne bringes til Jtans. 

(Forts. s. 8) 
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er i sannhet god å få for- S It t' All'ed proJ'ects in Europe prepared in 1939 for 1940 
t d D b k t 'tt ome a erna lye l 

s an av. ag o en er u gl .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
efter general Ironsides død ~~~~-~~~ Churchill begynte å mase om 

krenkelse av Norges nøytralitet 
allerede 19. september 1939. 

av Colonel Roderick Macleod, I Side fra boken. Legg merke 
D.S.O., M.C. og Denis Kelly. 

til pilene mot Skandinavia, som angir krigsplaner i 1939 for ut
førelse i 1940. 
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NIELS NIELSEN: Bokanmeldeiser ved Siegfried Også Welhaven var 

forbauset 
øst er øst og vest er vest - -

Forhenværende politimes
nesker, folk som var bragt nesten ter Kristian Welhaven har 
i en dyrelignende tilstand. Ef ter- fylt 80 år og har i den anled
hvert som de åndelige resurser, ning latt seg intervjue av 
som den hvite mann er i besid- AFTENPOSTEN.· Vi skal 
deIse av i en uanet utstrekning, ble komme tilbake til dette av
vekket skjedde der rene mirakler slørende intervju i en lengere 
ved Kwai, og det er dette boken be- artikkel i neste nummer, og 
retter om på en slik måte at en inskrenker oss derfor i dag 
fremdeles kan fatte håp for den til å gjengi noen få sitater 
rase vi tilhører selvom den synes til belysning i forbindelse 
både døv og blind for de farer f med artikkelen om Englands 
som truer nettopp i dag. For fan-I planer mot Norge i 1940 og 
geleirene ved Kwai er ikke døde f nordmenn som utvilsomt 
og borte, de kan komme til å medvirket for å fremme disse 
åpne seg påny hvis ikke den hvite planer. 

DEN POLITISKE BAGGRUND 
FOR NATIONALSOCIALISMEN 

Ernest Gordon : Miraklet 
ved Kwai. - Aschehoug. 

Det var en trist skjebne de fikk 
de engelske soldater som kom i ja
pansk krigsfangenskap efter sam
menbruddet på Malakka-halvøya. 
De fleste havnet i de krigsfangekire 
i Kwai-dalen midt inne i junge-

mann våkner i tide. Politimesteren sier blant 
annet: 

-len som senere er skildret i Pierre 
Boulles bok «Broen over Kwai» 
og filmen av samme navn. Det er 
visst grunn til å tro at virkelig
heten var langt verre enn det fil
men viste, slik den tidligere 
skotske kaptein Ernest Gordon be
retter i den bok som nå er kom
met i oversettelse ved Oddmund 
Ljone på Aschehougs forlag. «Under embetsparolen den 8. 

Engelskmenn, eller for den Helgenkongen april kl. 13 beordret jeg full 
saks skyld hvite menn i det hele alarmtils~and for såvel politiet 

Vera Henriksen: Helgen- . 'lf b d k'f tatt, har naturligvis ikke lett for å k som SlVl orsvaret og a s n t-
ongen. - Aschehoug. l' J . d 1 klare seg under primitive forhold 19 uStlS epartementet om ti-

midt inne i jungelen, og dertil Tredje og avsluttende bind i latelse til å sende ut en offent-
kom at deres. fangevoktere var Vera Henriksens romanverk om Hg kunngjøring om at hvis det 
folk aven annen rase med et helt Tore Hunds søster, Sigrid Tores- nu ble flyalarm, så var det for 
annet syn på liv og død og med dater fra Bjarkøy, «Helgekon- alvor. Det ble avsIJtt». 
liten eller ingen sans for indivi- gen» er nå kommet. Og videre: 
d t l 'd Is å f d . d' Boken beretter om tiden efter e Sle er og ogs or en 1ll 1- «I sentralkommandoen under 
viduelle rett. kong Olav Haraldssons fall på brannstasjonen (9. april kl. 

D t f t · 1 t d tt å Stiklestad og kan godt leses selv-e er ørs l øpe av e e r- 00.10) var besetningen fulltallig 
h d t d t · k f Ik h stendig. Det er både nyttig og 

For 400-500 Aar siden, I Verdensdel i Forbindelse 
paa Grænsen mellem Mid- med den moderne Filosofi, 
delalderen og den nyere Tid, I der havde sit Udgangspunkt 
skete der baade i den ydre I i Renæssaneens store astro
Verden, saavel som paa det nomiske og fysiske Opdagel
transe enden Omraade, en ser, medførte at der i de 
Række Begivenheder, der paafølgende Aarhundrede:r 
tilsammen var med til at jævnlig opstod Konflikter 
give den paafølgende Tids- mellem de to forannævnte 
periode Karakter af en hi- artsforskellige Bevægelser. 
storisk Epoke, i hvilken de Den Kritik, der rettedes mod 
materielle Grundsætninger de sidste gav til Følge at de 
og de religiøse Prineipper maate rekonstrueres, saa at 
ofte kolliderede i indbyrdes den herskende Religions 
Strid med hinanden. Ameri- Dogmer kunne være i Over
kas Opdagelse skete 1492, ensstemmeise med den nye 
Reformationen tog sin Be- Samfundsstruktur, der nu 
gyndelse :3'1. Oktober 1517, efterhaanden dannede sig. 
foranlediget ved Morten Reformationen, den religi
Luthers Angreb paa Aflads- øse Bevægelse der i det 16. 
handelen, Johannes Keplers Aarhundrede rettede sit 
Hovedværk «Astronomia No- kraftige Angreb mod Romer
va», der fastslog at Plane- kirken, og som udgik fra 
terne bevæger sig i Ellipser Luther, Zwingli og Calvin, 
omkring Solen, som staar i holdt fast ved den middel
Ellipsens ene Brændpunkt, alderlige Verdensanskuelse. 
udkom 1609. Resultatet af Morten Luther var saa godt 
Erhvervelsen af den nye som nogen Katolik en Fjende 
.. ".".."..".".."."."."."."..".". . ., af den nye Videnskab, idet 

baade Protestanter og Kato-un re a e Japans e o ar da jeg inn fant meg. En ny be-
d 1·· '1' sunt for et folk som vil bevare retatt. ervervet seg en vest 1ge SlVl lsa- skjed: «De skyter ved Oscars-

. t t 'b t t tt 'b k sin nas)' onale egenart slik at det Kan det fl' nnes noen annen sJons y re a n u er og a l ru borg !» Lenger kommer de ikke 
d h 't t k'kk 'kk ikke går under i den folkelapskau- forklaring enn at vI'sse folk en VI e manns e fil , l e for minene, sa jeg. Det falt 
ml'u t å d t . Id sen som nå bevisst søkes laget, høyt på strå spilte under s n r e gJe er hverken meg eller noen av de 
kr 'gf . It d tt å fordype seg i sin egen historie. I dekke med engelskmennene l ønng, men a e e andre inn at det ikke var lagt 
endrer 'nt t . d d K' l' Nå var naturligvis den tids histo- og på denne måte sørget for leI e or av lp mg ut miner ved Oscarsborg. Men 
som man burde minnes i dag i all rie, slik vi kjenner den vesentlig slik var det.» at det ikke skulle bli lagt 
den forlorne propaganda om rase- fra Snorre Sturlasons beretninger, hindringer iveien for dem un-
nes likhet, nemlig at «East is East, ikke stort mere overensstemmende Vi. mangler fremdeles den der det planlagte kup i Nor-
and West is West and never the med de faktiske forhold enn det dag.l dago noen rimelig for- ge? Og finnes det noen an
twain shall meet». Det gjelder vrengebilde aven historie en har I kl.armg pa hvorfor «det var nen forklaring på den mang
forøvrig ikke bare forholdet mel- skapt av årene før og under den slIk» og hvorfor selvfølgelige lende mobilisering, på de 
10m øst og vest, men forholdet ~ske okkupasj~n av Norge. Spe- forholdsregler ble nektet fo- tydeligvis av myndighetene 
mellom den hvite rase og de far- Slelt la~er ~et td at Olav ~aral.ds- .......................... :................................ godkjente allierte rekogno-
vede i det hele tatt. sons histone er full av dlktnmg . " seringer av landingsplasser 

N tt f d' ., l'kh t d og legender Den er ikke bare en berget, selvom hun vel Ikke l dlk- m. v. i Norge og på den 
d e kO~Pk °kr l tV.l l l he mel' de endelige ~eierherrers historie slik I terisk henseende kan måle seg med kjennsgjerning at forsvars-
deisesfeller tilhører en annen rase som den SIste tids, men ogsa en I .... sjefen i Øst-Finnmark, oberst 

en sos e ap em og ans l-I " o disse to 

d 1 f k . k historie pyntet på aven kirke som Boken er ImIdlertid meget lese- Faye, undervinterkrigen mel-enn e gu e angevo tere, Vlr er " d' . It k k' f 
d . t'll' f f hadde bruk for en hellig men for- ver 19, spesle ans Je or mange lom Russland og Finnland eres mns l mg over or angene 'av d . . f d 1 
og deres måte å behandle dem å, svarlig avdød norsk konge i kam- em som l sm l s uttet opp ingen disposisjoner foretok 
l'k' d h 1 d f f P pen om sjelene og om makten om Olavskorset og som mente seg til vern av nøytraliteten mot 

s l VI ser debtb le ebme l or aftte- Det skinner gJ'ennom l' alt 'som å bære Olavstanken videre. k rens øyne, o e t ruta og u or- ysten, hvor det notorisk lå 
ståelig. berettes om Olav oHaraldsson at en stor britisk flåte? 

Ernest Gordon gjennomgikk en han var en båd~ hard og grus?m 
religiøs krise i fangeleirene og mann, so~ aldn ble en folkekjær FOLK OG LANDS MINNE ALBUM : 
han har efter krigen ofret seg for konge sltk Olav Try~gveson va~ 
prestekallet. Siden 1953 har han det. Men han må utvdsomt ogsa 
vært bosatt i USA og er nå prest ha hatt egenskaper. som. hevet ham 
for studentene ved Princeton Uni- opp over det almmneltge og han 
versity. Alle redslene i fangeleiren, må vel også ha følt seg som et 
slik Gordon skildrer dem i de aller redskap for høyere makter i kam
dystreste farver og med grufull re- pen for med vold å o kristn~ det 
alisme er derfor egentlig bare Norge som hang sa fast l den 
bakgr~nnen for det forfatteren vil gamle asatroen, Det er kanskje 
ha frem kristendommens og i også rimelig å tillegge ham ikke 
det hele' tatt troens evne til å bare maktsyke personlige motiver, 
gjenreise selv de elendigste men- n:en e~ slags norsknasjonal idea-

Itsme l kampen mot de danske 

ANN E L ISE P A R O W konger. 
Alt dette er i sannhet stoff for 

T ANNINNSElNING en dikter og Vera Henriksen bru-
Trom/heim k er sin versjon av begivenhetene 

Tannlege i forbindelse med kirkens hellig
gjørelse av Olav som bakgrunn 

M ART I N KJE L D A A 8 for skildringen av Sigrids person-

2 

Hansleensgl. 2 lighetsutvikling. 
Tlf. 4475 54 Forfatterinnen har en evne til 

historisk innlevelse som ikke er så 
TANNLEGE MAAMOEN alminnelig blant norske forfat

Hansleensgt. 2 
T1L44 4333 

FOLK OG LAND 

tere. I farten vet vi ingen bedre 
å sammenligne henne med enn 
Sigrid Undset og Johan Falk-

LØRDAG 26. OKTOBER 1963 

Falt i øst i kampen for Europa 

Tilvenstre : 
Knut Agnar A a non sen, f. 12/1 1919. Som lege
sønn studerte han medisin, men sluttet studiet 9. april 
1940. Var med i kampene i Vinje i aprildagene 1940. Be
gynte sJ det medisinske studium ved universitetet i Leip
zig. 1 1940 meldte han seg som frontkjemper og ble sJ
ret i 1942. Efter helbredelsen ble han undt til Narvafron
ten, ble her kompanifører, men falt i spissen for sitt kom
pani 5. februar 1944. 
Tilhøyre: 
Gjerdt Analius Ang e Ise n, Tangstad, født 28. mai 1926, 
falt ved Narva 31. januar 1944. 

likker tog Afstand fra de 
Opdagelser, der var gjort i 
den fysiske Verden. Han var 
i Lighed med adskillige an
dre Diktatorer eensidig, idet 
han bestandig kredsede om
kring sin epokegørende Op
dageise, at religiøs Frelse 
kun kan opnaas ved Guds 
Naade. Trods det at han talte 
og skrev saa meget om et 
Kristenmenneskes Frihed, 
ringeagtede han den poli
tiske Frihed; han kunde ikke 
udstaa Borgere og Almues
mænd, der krævede hverken 
mere eller mindre end deres 
gode kristelige Ret - og 
appellerede til den hellige 
Skrift og hans egen Forkyn
deise. 

Pastor Morten Pontoppi
dan, der ofte gav. Udtryk 
for sine frisindede religiøse 
Anskuelser, skrev 1902 i en 
Skildring om Morten Luthers 
Liv og Gerning, følgende: 
«Dersom Luther havde stillet 
sig paa Bøndernes 12 Artik
ler, der bl. a. gik ud paa at 
Livegenskabet skulde op
hæves -- i Betragtning af, at 
Kristus har løskøbt os alle 
med sit dyrebare Blod, lave 
saavel som høje - og lagt sin 
Autoritet i Vægtskaalen til 
den Side, da vilde han have 
,faaet Byerne og hele Mel
lemstanden med sig, og Fyr
sterne havde set sig nødsaget 
til at give efter. I saa Fald 
vilde Bondekrigens Rædsler 
have været undgaaet og et 
stort Frigjørelsesarbejde væ
re fuldbyrdet, som det nu 
kom til at vente Aarhundre
der med». 

Bonderejsningen i 1525, og 
alle tyske Forsøg paa Rejs
ning (i 1813, 1848 og 1918), 
blev slaaet ned. Den sidste 
Konsekvens af denne skæb
nesvangre U dvikling, hvor 
den jævne tyske Borger og 
Bonde for hver Gang blev 

(Forts. s. 7) 
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FOLK OG LAND I --- ..... 
UAVHFNG IG UKEAVIS ,.. 

Redaktører: 

ODD MELSOM. ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Karakteristisk! 
Efter alt vi har avslørt her 

i FOLK OG LAND om bak
grunnen for den såkalte 
tungtvannssabotasje, som 
kostet så mange uskyldige 

................................................... mennesker livet, forbauser 

U fredsp risen 
En får si det er noen nydelige fredsapostler som sitter 

i den norske nobelkomiteen og hver eneste gang er i stand 
til å skape en storm av indignasjon og ufred omkring de 
utdelinger av fredsprisen den foretar. 

Det er i den forbindelse nok å minne om den herostra-

det oss ikke at Erling Slot
feldt-Ellingsen, som har 
stått tiltalt for omfattende 
svindle rier, under rettssaken 
opplyste at det var han som 
sto bak det selskap som laget 
filmen «Kampen om tungt
vannet». Heller ikke at han 
forkynte at også denne svin
del «viste seg å bli meget 
lønnsom». 

tisk berømte utdeling som ble foretatt i tredveårene til Det ble ellers under retts-
Ossietzky, dømt av det uhyre demokratiske Weimar-Tysk- saken mot svindleren opplyst 
land som landsforreder, fordi han mot sitt lands interesser at amerikanerne var ute og 
og ved hjelp av opplysninger i hemmelige dokumenter ville sikre seg tungtvanns
hadde røbet i sitt ilde ansette tidsskrift Weltbiihne at Tysk- filmen fra konkursboet, men 
land i hemmelighet forsøkte å ryste av seg noen av lenkene det lot seg ikke gjøre å over-

late dem den fordi filmen 

Den gule Mao doserer: Alle raser er lik;>mfn noen raser er mere 
lik.e enn andre. 

Der villmarken 
og ingen vil 

suser 
bo 

fra Versailles. Hans medskyldige KreilSer fikk da også en som forherliger den menings-
hjertelig mottagelse hos fiendemaktene da han i tide stakk løse morddåd på Tinnsjøen Alle vil ha mat. Maten får llig og barnefiendtlig. Nå er 
av, mens Ossietzky altså ble satt inn. Han ble :sloppet ut var svindleren Ellingsen's vi fra jorda og havet. Det er I byen flyttet ut på landet og
igjen alt i 1932 i god tid til å ta del i kampen mot nasjo- «åndsverb, beskyttet av ennå ikke oppfunnet noen så, for å flå de siste dumme 

åndsverkloven! maskin eller bygd noen by bønder og småbrukere for de 
nalsosialistene på den venstreradikale fløy. Dette resulterte som kan produsere mat. siste kroner. 
så i at han sammen med en lang rekke andre fiender av re- Jorda gir oss brødkorn og Det vokser opp samfunds-
gimet ble satt fast igjen efter riksdagsbrannen. Og hen- At den norske nobelkomi- poteter, den gir oss grønn- hus og centralskoier, nye by-
sikten med utdelingen av fredsprisen til denne ufredens tes medlemmer Martin Tran- saker og frukt. Den gir oss råkrater flytter inn i fine 
mann i Tyskland var vel også å demonstrere mot det nye mel og Aase Lionæs koser seg gress og andre vekster som kontorer og leiligheter. 

tyske styre, noe som åpenbart skulle ligge utenfor den ved å kunne utmerke ven- j~ ~~~s:~' o~~~i.t og sau med, gj!~e b::;~e~~~t, s~~~ka~~~ 
norske nobelkomiteens oppgaver. streradikale meningsfeller og Av kua får vi melk, smør både den og herredstyrene 

Senere har vi fått andre eksempler på den norske no- «fredsvenner» av denne ty-,o.g ost. V~ f~r k~øtt og hude~ h~r tidoblet osineokrav til me
belkomiteens eiendommelige vurdering av fredsinnsats. pe er naturligvis forståelig. til sk~. ':1 far gJ.ød~el som VI mg~~nn, sa rna den vesle 
La oss bare kortelig nevne den tidligere amerikanske Så å lSi hele den eldre garde I ~an. gl tIlb~k: til Jorden for familIebruker ~ukke un~er. 

. .. . . . . a fa den til a yte noe fort- Det er pent a tenke pa de 
utenriksmInIster Cordell Hull, sammen med Roosevelt l Arbe~derpartIet var JO en- satt. gamle, men en landsbygd 
hovedmannen bak provokasjonene som bragte USA inn i I gang lIknende fredsapostler Nu vil ingen ha noe å med gamlehjem og alders
krigen og den belgiske hjemmefrontabbeden, enslags og martyrer for den gode gjøre med. ku lenger. Den ~rygdede + byråkrater lager 
belgisk Alex Johnsen, som vel begge rettelig burde sak. De satt trofast på nr. 19 ene besetmngen efter den mgen mat. 
hatt ufredsprisen. fordi de ikke ville gjøre mili- andre blir s~ått ned. Fo~k . Hvis o int.et .drastisk blir 
•.. .. . flytter fra garder og sma- gjort, sa VII VIllmarken om 

Sa har VI den sorte Luthuh, som fremmet fredens sak tærtJ~neste, men Isteden ven- bruk. en ti til tyve år suse der 
ved oppstand mot sitt lands regjering. Også om ham er det de vapnene mot offiserene På Vestlandet kjøper det før var dyrket mat og 
kommet nye opplysninger som kaster bengalsk belysning når fienden kom. Men, på Sverre Munch opp nedlagte livberging for folk. 
over utdelingen. Han fikk som kjent prisen som represen- den annen side skifter jo gårder og planter til med Tilbake blir det noen 
tant for og formann i African National Congress, men den I tidene og de røde opprørere skog. I Hof i Solør holdt de fklesfkef~abrikkenkr Pl å innf~rt 

• . .... skogdag nylig, og det dreiet ra t or og e ete storgar-
som tror at na fikk denne organIsasJon midler tIl øket med dem. Og at nettopp seg vesentlig om hvordan de der. Når de som er igjen på 
ideell innsats, den tar nok feil. Den sorte Luthuli er tvert Tranmæl og Lionæs i dag skulle få plantet til tusener bygdene skal kjøpe flaske
i mot nylig blitt avsatt som leder fordi han ikke ville dele skal være med på å prisbe- av mål havnehager og ut- melk i tillegg til de som alt 
pengene med sine sorte brødre i kongressen. Isteden lønne en mann som demon- slåtter med skog. gjør det, da er det nyss før 
kjøpte han en stor farm for pengene og har nå mistet in~ strerer mot og bekjemper I Sogn er det de siste ti- hungersnøden spøker. 

d år fraflyttet 7 tusen unge. I en stor og rik jord- og 
teressen for de sorte proletarers tarv. På den annen side en atommakt som de selv På Sjøliesetra i Sollia finnes skogbrukskommune var det 
kan det kan!Skje sies at han endelig fikk anledning til å har søkt beskyttelse bak, det det ikke ku igjen, bare en ifjor bare en mann, en gart
gjøre noe for freden da han i k k e gav disse sorte opp- forekommer mere enn sel- kelte sauer, og en masse by- ner som søkte om bidrag til 
rørere penger til fortsatt halvkommunistisk virksomhet. somt. For selv den gamle folk på .ferie. Men de legger nydyrkning. De andre lar det 
Halvkommunistisk er ellers en- ISvært forsiktig betegnelse rabuli:sten Tranmæl kan da ikke igjen noe mat. vokse igjen med skog og 

ikke ha I'nnbl'ldt se at USA Oslo-området må i knipe- kroat.t, det er. ikke noe å tjene 
på virksomheten, noe som blant annet fremgår av at Lut- . g tak ha konsummelk helt fra pa a dyrke Jord lenger. 
huli's efterfølger Moses Kotane ingen annen er enn den kunne gl Norge noen atom- Trøndelag. Høy til for er ikke lenger 
tidligere generalsekretær i det forbudte kommunistiske støtte i krig hvis det ikke Er dette et resultat av salgbart, for ingen vil stelle 
parti i Sør-Afrikasambandet. fikk anledning til å utekspe- «Velferdsstatens» jamnstel- dyr. 

Ifjor erklærte som kjent nobelkomiteen at det ingen rimentere sysakene. ling? Hva skal vi med fine sko-
Stør d bl' k k' Hvordan blir det så med ler når Hollywood og krimi-

«verdig» kandidat fantes, men ved nærmere eftertanke re en a Ir ans Je b dk' k' t'd? • ere s apen l en TIse l. nal- og villvest-litteratur 
har den i løpet av det forgangne år likevel klart å opp- forbauselsen nar en tenker Hvem skal gå til industri drar ungdommen vekk? 
spore en bortkommen ekte fredsvenn av den rette farve- på andre medlemmer av og handel når landsbygden Hvem stopper nå flukten 
tonen, den amerikanske professor Linus Pauling, en av; denne nobelkomiteen med dør ut ? Alle som t nk fra landsbygden? 
atomprotestantene, som kanskje best karakteriseres ved de venstreradikale sympa- e er seg om 
den kjennsgjerning at han er æresdoktor ved et østtysk tier og den pussige vurdering 

vet at byen er bondefiendt- OLA O. FURUSETH 

universitet. av fredsinnsats. For blant 
Samtidig er årets fredspris utdelt til det internasjo- dem finner vi den gode gam- alt dette? På alle atom-

nale Røde Kors, som visselig har gjort meget godt, men le høyreløve, og vi hadde vennenes atomprotester? På Daglig friske blomster 
som vel spesielt har dokumentert sin fr e d s vennlighet i nær skrevet norsk politikksl fredsprisutdelinger som like 
1945, da det uten protester, antagelig for husfredens skyld, evige jøde, Carl Joachim sikkert som amen i kirken 
ofret en lang rekke blant annet norske søstre som hadde Hambro, samt okkupasjons- skaper bare strid og ufred ? 
tjenestegjort det eneste sted hvor det var mulig å hjelpe tidellS berømmelige krigs- Er det herrene - og na-
krigsofre, i det tyske Røde Kors. De ble som kjent dømt helt Gunnar Jahn. turligvis damen som går 

Blomsterforretning 

SYNNØVE LIE 

Kranser til alle priser 
Frognerveien 30, O s l o 

Tlf. 442230 
på løpende bånd og puttet i fengsel. Hva er så forklaringen på i barndommen? 1 ___________ _ 
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Oberst Konrad Sundlo: XXXIX OLGA BARENYl: 53 

NARVIK 1940 Dødsdans 

G. Sannheten om 

Narvik 

«FrEN MED KANONEN» 
, 

Prag 1 
En roman om pragerrevolusjonens dager 

i 1945 

Disse begivenheter var for seg ansees rettsstridig. 
d voldsomt sjokk for na- At han ikke gjorde noe for å 
sjonen, som i løpet av kort etablere en demarkasjons
tid hadde opplevd noe så u- linje og ikke protesterte mot 
tenkelig som krig, okkupa- tyskernes fremrykkning m. 
sJ'on og totalt militært og v. som i tiltalebeslutningen Meno-,len utenfor som riktignok ved siden aven veltet bøtte. Like· 

b ' '-- I f • statslig sammenbrudd. omhandlet, kan ikke gjøre, ikke hadde forstått alt i denne ta· i vel vegrer de andre seg or a ta 
ham straffskyldig. Ethvert le været at det her skulle foregå skjeen i hånden, 

Na.sjonen var vettskremt forsøk i nevnte retning måtte n~e ekstraordinært og ston;ct I «Mate, mate!» piper en liten 
og rasende: ,efter situasjonen ansees fremover. De tyske soldater, som I tsjekkisk pike som står i forreste 

Hvem har fått oss opp i fruktesløst.» Ikke hadde forstått et ord, trcn,gte . rekke av tilskuerne med en stor 
dette? «Forrædere» - brøl- seg også fremover lokket av klir· I dukke på armen. 
te noen. «Heller ikke finnes til- ringen av skjeene. De revolusjo. De revolusjonære gir sitt bifall 

Og parolen fenget. Den fløy, talte straffskyldig for å ha nære drev dem tilbake med piske· I tilkjenne og går straks løs på ar· 
over det hele land, og fikk latt seg ta til fange uten å slag, men de kunne ikke vike for, beidet. Soldatene holdes fast i ar· 

I en godbit i Narvik, «fest-· gjøre .tilbørlig~otstand. mengden av nysgjerrige vek heller! mer og ben og kvinnene besørger 
I ningen» Narvik, «Norges ,~anske~lghetene utVIklet seg ikke. Den gamle kone forsøkte nok foringen. 
Gibraltar» som jo ikke kunne sa hurtIg, og overmakten var engang å skaffe seg ørenslyd, men Fru Bliimelein står skjelvende 
være tatt på en morgen- så stor at det ikke ville være stemmen hennes druknet i den al· i telefonboksen og blar konfus i 
stund hvis der ikke hadde rettferdig å trekke ham til minnelige larm. Sigøynerinnene den fillete, skitne telefonkatalo. 

D 9 '1 bl N 'k vært' skummelt forræderi ansvar for ikke å ha unndratt skriker «Sulten! Sulten !», barna gen. Hun kan ikke engang kom· en . apn e arVI f k 
plutselig overfalt av et tysk med i spillet. - Ryktesme- seg angens ap. deres biter og klorer rundt seg og me på navnet til doktor Braun -
ekspedisjonskorps under ge-I dene hadde store dager ~g sutrer efter mat. Men over alt sam· 'Apotek, ja, gift bør man ha, man 

ID' et l . Våre kyst- ble dessverre støttet av mm «Retten er enstemmig av men høres blikkmarsjen og stem· . burde dø! Apotek - -
nera l. E'd divisjon som i et usannfer- den oppfatning at Narvik by men fra bølge 418, som er sjaltet I «Hør De», sier den gråhårede panserskip «Norge» og« l s- d' k' 'k' / b·t dd f Il , ..... 
voll» ble torpedert og senket I~ ommum e : ro e ikke var estning e er )Ue- inn på full styrke og toner fra alle soldat, som plutselig står ved si· 
og byen besatt i løpet av et mme. la~dsmenn at Jeg var festet plass, selv om der var kanter av jernbanestasjonen. den av henne i telefonkiosken. 

time'" en kJeltrmg. - en del mer og mindre sta- «Hør hør, hør! Det barbari som «Kunne De gi meg strømpene 
pa§eg va;' den gang sjef for Men .efter okkupasjon:n sjonære forberedte stillinger Prags befolkning må tåle fra de Deres?» 
Nord-Hålogalands lnfanteri- ble ~eglVenhetene l ~a~vlk innen byens område: 2 forråede hitlerknekter er ubeskri· «Strømpene?» stammer hun. 
regiment nr. 15 og forsvars- r.ettshg . .helyst ved EldslVa- blokkhus og skyttergrav- velig!» «Hvorfor? Til hva?» 

. f . I d Of t n RegI'- tmg Mlhtære Lagmannsrett. stillinger besatt. Narvik må Midt i hallen har i mellomtiden «Til å henge meg i. Jeg vil sJe l n re o e . bl ·t·l fOb 
mentets standkvarter var .D0mmen.- som e l - ansees or apen y og over- de nye fornøyelser begynt. Ved ikke sI?ise ~v b.øtten.» . 
Narvik, dets ekserserplass tradt av Høyesterett 5 .. okto- givelsen ansees foregått i hver bøtte må fire soldater knele I «Nei, nei, nen>, hulker Elvira. 

b 'l' . l ELVE I ber 1948 - falt 13. mai 1947 åpen mark. ned, hver av dem får en blikkskJ'e Det må De ikke! Jeg ville også og mo l Isermgsp ass -. . t • f' t t'ltalt 
GARDSMOEN i BJERKVIK, o~ . gIkk enstem~llg u pa Retten mner a l el' og med spark og slag blir de dø, men - :- -» .. 

15 k d for Narvik fnfmnelse for tIltalen om forhold m.h.t. overgivelsen tvunget til å spise latrineinnholdet. «De er kvmne, De kan J~ fmne 
ca. m. nor . forrederi' . d g' f rhold l'kke l Il d G un er lvne o Helt til telefonkiosken hører man y et e er annet ste. l meg 

Mens general Dietl besatte 
Narvik, gikk andre tyske 
styrker iland annetsteds på 
vår kyst, og det tok ikke 
mange dagene før tyskerne 
var i besittelse av våre vik
tigste kystbyer, ekserser
plasser og militære depoter. 
Konge og regjering hadde 
forlatt Oslo og reist nord-
over. 

4 FOLK OG LAND 

Av domspremissene kan kan ansees straffbart. Utvik- dem bønnfalle og sverge. strømpen~. og s~ikk .så selv av!» 
dette være av interesse: lingen var på det tidspunkt «Mor, mor, jeg har jo ikke Fru Blumelem nver strømpene 

«Tiltaltes disponering av bragt til det stadium at til- gjort noe! Nei, jeg kan ikke, slå ned og tr~kker av seg. skoene, 
sine avdelinger for strid om talte og hans tropper var meg heller ihjel! Finnes det da mynten~ trtller rundt omkrmg med 
natten kan klandres, men si- omringet aven helt over- ingen som er menneske blant en lYS~lg klang, men hu.n samler 
tuasjonen var så uredig og legen fiende. Alle midler til dere? Dere djevler, dere djevler! dem l~e opp. Hun gir strøm: 
vanskelighetene så store på forsvar var å anse uttømt i Vi er jo fangne soldater og ikke pene. ttl den gamle soldat uten a 
grunn av uværet og avde- lovens forstand, selv om de i svin! Slå meg bare, slå meg bare, se pa ham, og løper og løper. 
lingens ringe styrke i for- det hele ikke var satt inn - desto før er det over! Skammer Til venstre er det ingen dører, 
hold til områdets utstrek- og enhver utsikt til å slå seg dere dere ikke over å behandle en bare vinduer, og bak dem er den 
ning, at retten ikke antar at gjennom eller til å få be- krøpling slik! Hjelp! Hjelp! v~rgrønne park. Det sitter noen 
straff kan komme til anven- timelig unnsetning måtte Hvor er det fordømte internasjo. I pa alle benkene. Fast omslyngede 
deIse. Om de faktiske :for- fremstille seg som utelukket. nale Røde Kors ?» I par, en .mann skjærer av. en stor 
hold! vises til den tidligere Tiltalte måtte treffe en øye- «Den som ikke spiser blir· pøls~, pa en annen benk hgfSer en 
fremstilling. Dette gjelder blikkelig avgjørelse og veie slått ihjel!» skriker den gamle gar~lst utstrakt ~g so.ver. TIlhøyre 
)gså inngåelsen av «våpen- den sannsynlige katastrofale kone og straks skriker også de re. er mngangene hl splsesale?e. De 
hvilen». Den kan ikke i og følge av motstand på det volusjonære: «Enten spise eller er alle fullt besatt, alle spiser og 

LØRDAG 26. OKTOBER 196.) 

tidspunkt mot plikt~n til å krepere!» drikker og synger. Tilbake igjen? 
hevde laI;dets og sm. egen. Noen skudd knaller, en soldat Hun snur seg, men blir forferdet 
ære ved a nekte overgivelse faller overende med ansiktet ned (Forts. s. 7) 
og utsette byen for beskyt-
ning også fra krigsskipene. I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

At det lyktes majorene 
Omdal og Spjeldnes å kom
me seg ut med ca. 200 mann 
av de ca. 700 - 800 som var 
i byen - beviser ikke at det 
ville ha lykkes - efter en 
nektet overgivelse - å få 
troppene ut. -

At tiltalte ikke hadde 
«mandat» til å overgi byen 
og at han skulle søkt å opp
nå betingelser, fri marsj for 
troppene m.v. anser retten 
efter de påpekte omstendig
heter for ikke å være av 
avgjørende betydning for be
dømmelsen av tiltaltes straff-

Forts . .ride 7 
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ALEXANDER LANGE: 

Reise til det sydlige 
Litt av hvert om rikets tilstand 

Den fjernstyrte fylkesmann i 
Vest-Agder, Lars Evensen, Norges 
smarteste pølsemaker slikk,er seg 
om munnen ved tanken på hvor 
lett det var å lure folk i «sosia
lismens» navn. 

Ill. 

Denne reise til det sydlige 
av Norge har jeg foretatt i 
hele mitt liv. Jeg greier ikke 
å lage noe lignende som i den 

fra kommer en av Norges 
dyktige, trofaste og kunn
skapsrike kommune- og 
statstjenere, tidligere råd-
'_uann i Kristiansand og stor
tingsmann Andreas Kjær. 
Han har meget bidratt til å 
gjøre Kristiansand til den 
fremgangsrike by den er 
i dag. Kjær har aldri latt po-

, litiske lidenskaper, og parti-
fanatisme grumse til sin 
-lømmekraft. Han sa til meg: 
Jet verste er ensrettingen. 
l gamle dager tenkte men
neskene hver for seg. 

l Holum og omegn har 
politiet forgjeves spurt: Hør
te De noe mistenkelig nat
ten til 18. januar 1955? 
Da forsvant Arne Torger
sen under mystiske omsten
digheter. Saken er ikke opp-
klart. Tenk om påtalemyn
dighetene ikke hadde bøyet 
seg for befalt ulikhet for lo
ven og satt igang offentlig
rettslig undersøkelse av de 
over 65 mord på sivile som 
skjedde under okkupasjonen, 
og som overlege Johan 
Scharffenberg og professor 
Arne Bergsgaard o. a. for
gjeves har bedt om? -

vidunderlige bok av Fredrik l Mandal hersket den store 
Book: «- Resa i Sverige. idyll, forskjønnet av sommer
Från Smygehuk till Pajala, sol. Her hadde i sin tid en 
som maren 1924». - Her ta- gammel venn og drivende 
ler hele Sveriges historie. til centerhalf fra «Donn» slått 
denne uforlignelige mann. Vi seg ned som advokat _ 
må alle minnes disse ord av David Vogt. Han omkom som 
Hemingway: Det underligste tysk fange på «Westfalen» 
ved fremsiden er at man da som ble senket utenfor Sve
kommer til å kalle vår tid riges kyst. Denne handling 
for de gode gamle dager. - bidro til å skape hat mot 
Og 1924 det var jo før syn- okkupanten, og det var kan
den kom inn i verden. Det skje meningen. _ 

IORVAR SÆTHER: 

Nå bør Quislingsaken gjenopptas 

Når en forbrytelse begås, sinkeise og reIsmg i forbin- En klar patriotisk hand-
så spør retten alltid efter mo- deIse med planen om malm- Hng. 
tivet. Hvis en mann handler ruten skjedde det som måtte Tyskerne hadde ved å av
i selvforsvar, kan han helt skje: Fienden blev infor- lytte franskmennenes start
frikjennes. mert». «Fienden visste hva signal klart å forsvare malm-

Det er derfor av stor be- dette verset av Verlain inne- ruten i Norge. Den var livs-
tydning å få vite hvilke mo- bar: viktig for Tyskland. 
tiver Hitler hadde for å be- Les sanglots lang Franskmennene var angri-
sette Norge i 1940. des violins pere. Tyskerne forsvarere. 

l disse da.ger har vi fått de l' automne _ . __ ». Elf ter vanlige rettsprinsip-
vite dette. Paul Reynaud, per, skulle tyskerne frikjen-
som var fransk statsminister (Høstviolinenes lange hulken) nes, franskmennene dømmes, 
1940 sier i en artikkelserie i «Neste morgen fikk jeg vite og de som samarbeidet med 
«Morgenbladet» juli 1963 at at tyske tropper var gått i. franskmennene i Norge skul
det var han som hadde an- land i Danmark og Norge. I le også dømmes. 
svaret for at Norge blev be- På denne måten blev vi om- Hitlers motiv for å besette 
satt. Det var Paul Reynaud gått av fienden, enda vi had- Norge var klart selvforsvar. 
som klekket ut planen og de tatt initiativet». Det. var for å beskytte malm-
satte den i verk med det mo- For at dette skal være ruten. 
tiv å stoppe Hitlers malm- hel klart, vil jeg gjenta Praktisk talt alle histori-
tilførsel fra Sverige gjennom siste setning: Vi (fransk- kere er enige i det dag. 
norsk territorialfarvann. Jeg mennene) hadde tatt initiati- Bare aktor i saken mot 
siterer noen linjer fra artik- vet. Franskmennene hadde Quisling 1945 advokat Annæ
kelen: «Den dag vil komme altså begynt og tyskerne had- us Schjødt mener noe gan
da det franske folk vil forstå de forsvart seg. ske annet. Han mener at 
betydningen av felttoget i Dette har meget stor be- Hitler allerede i desember 
Norge, som jeg alene var an- tydning for Quisling. 1939 ville kaste Tyskland 
svarlig for å starte og som Han dannet regjeringen 9. inn i et ytterst vågsomt felt
jeg tar det hele og fulle an- april 1940 for å forsvare Nor- tog mot Norge for å inni em
svar fOT». Om Hitler sier han: \ ge mot franskmennenes (en-j me landet i et «Storger-
«Men efter all snakk, for- gelskmennenes) angrep. Forts. side 6 

gode ved å gå, trå sykle eller l Mandal traff jeg også 
å moped-ire - det regnes flere hjelpere. l Lyngdal 
jo ikke i dag for fremkomst- oppsøkte jeg en nasjonal 
midler - er jo at man får nordmann og dyktig militær 
tid til å være umoderne, dvs. instruktør og gårdbruker, 
å tenke på veien, f. eks. på kaptein Jon Lene. Jeg sang 
terrengets talende ting, og på en sang for ham som Walther 
alt det «uriktige» man har I Fiirst hadde laget i 1920, da 
gjort i livet, men det verste, Lene førte vår tropp av 4. ~~~~~~~"",~~,~~~ 
er dog alt det man har unn- kompani av H. M. Kongens . 
latt å gjøre. - Garde. _ Så var det kjøring' skJønne dal,. før d~ ran:ler 

I i kupert lende til øye i I ned over klelVen~ hl K vma 
- En mil fra Mandallig- Kvinesdal. Hvem kan glem- I og ~roen ve~ LIknes .. Her 

ger det idylliske Holum. Her-I me utsikten over denne I var Jeg hos dIsponent SIgurd 

- - til øye i Kvinesdal . .. 

Johnsen, og vi talte meget 
om reguleringen av Sira -
Kvina, som ikke bare er av 
det gode! På bakgrunn av 
den kommende atomkraft må 
man ikke glemme at slike 
reguleringer ødelegger land
skapet og dets andre mulig
heter for alltid. 

rør skal det bli. -

Et monument ove/' norsk selvødeleggelse: Norges AluminiumJ
verk i Saudasjøen sommeren 1945. 

J eg vet ikke om det var 
Sigurd Johnsen som sa: Vi 
har så mange flinke utad
vendte prosjektmakere nå 
at de ikke tåler at det renner 
kalvatn utover fedrelandet, 
nei alt skal i rør! Men man 
må jo huske at av rør er i 
mennesket kommet og til I 
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Reise til det sydlige - -Q U ; s l ing sak e n F,,,,. f,. >id, 5 motoriserte mulesel ville gjø-
l! re skam på hovedstaden i 

Forts. fra side 5 
mansk Rike». Samtlige histo
rikere og samtlige kjenns
gjerninger motsier Schjødt's 
teori. Men Quisling ble dømt 
til døden efter denne usanne 
og tåpelige påstand. 

I sin tiltalebeslutning mot 
Quisling sier aktor: . 

«I tiden før 9. april 1940 
- således i midten av de
sember 1939 da han (Quis
ling) hadde en konferanse 
med Hitler i Berlin - drøf
tet tiltalte med tyske myn
digheter spørsmålet om en 
tysk okkupasjon av Nor?e og 
Norges innlemmelse I en 
storgermansk statsdannelse 
under Tysklands ledels.e». 

I dag kan vi si med SIkker
het at Hitler ikke i 1939 har 
drøftet med Quisling å inn
lemme Norge i en storger
mansk statsdannelse. Det 
finnes ikke skygge av bevis 
for en slik påstand. Men 
dette er det eneste motiv 
som aktor angir for Quisli~gs 
regjeringsdannelse 9. april. 

Og dommen ble eksekvert. 
Det er ikke for meget sagt 

at dommen over Quisling er 
det verste justismord som 
er begått i Norge. . 

Quislingsaken er en VIrke
lig stygg sak. 

Når det gjelder selve saks
behandlingen, så er den un
der ethvert lavmål. 

For å vise hvor slett saks
behandlingen i Quislingsa
ken var, vil jeg ta ett punkt, 
nemlig Quislings samtale med 
oberst Hiorth på Elverum. 
Oberst Hiorth hadde vært 
tillitsmann for NS i Elverum 
og var således en partifelle 
av Quisling. 

Quisling var ferdig med 
sin regjeringsdannelse 9. 
april 1940 ved 6-7 tiden 
om kvelden, og den b~e of
fentliggjort i Kringkastmgen 
klokken 1(28. 

Like før offentliggjørelsen, 
ringte Quisling til sin parti
felle oberst Hiorth og disku
terte med ham spørsmålet 
om å stoppe regjeringen 
Nygaardsvold før denne som 
Quisling trodde, rakk å røm
me til Sverige. 

Generalsekretæren i N a
sjonal Samling var tilstede 
og hørte samtalen. Han me
ner å huske at oberst Hiorth 
var enig med Quisling i 
planen om å stoppe regjerin
gen Nygaardsvold. 

Dette er det faktiske for
hold. 

Men ett av vitnene i Quis
lingsaken Bjarne Knudsen 
sier noe ganske annet. Han 
var sekretær for Forsvars
ministeren og påstår at han 
var tilstede i Forsvarsdepar
tementet kl. 13 den 9. april 
og at han da overhørte en 
telefonsamtale fra departe
mentets kontorer mellom 
Quisling og oberst Hiorth på 
Elverum. 

I Man kan undre seg over Norges Catalonia _ Sandn~ _ 
Efter hans utsagn har alt- Selv var jeg ikke i <?slo 9. ,at fylkesmann Lars Samuel og motoren på 1,25 HK khp-

så før nevnte samtale fore- april. Jeg kom først tIl Oslo i Myhrer Evensen sammen pe-klippet som en Sachs skal. 
F departe ved midnattstid. Så det er med den herskende, fjern- KJ'øn'ngen ned til Jøssing-gått fra orsvars - k h k bHt o 

mentet kl. 13, 9. april, mens utelukket at jeg an us e styrte klikk nu er . ~ sa fjord var s~ennend~ . _ men 
den altså i virkeligheten har feil dag. ' interessert for alummIUms- det vet jo mgen bIlIster. Og 
foregått fra hotell Contine~- Kjelstrup mente forresten verk, hvorav det nu i Nor~e her var det jo hele uløkka 
tal kl. 19 om kvelden 9. april at Bjarne Knudsen hadde skal bygges minst 4-.5 - nar i Norge startet med Chur-

løyet. man husker at statsrad Even- chill before _ eller after _ 
1940. I alle tilfeller så hadde. sen efter frigjøringen på re- dinner ordre til «Cossack» 

Major Kjelstrup var kon- Knudsen plikt til. å være ved gjeringens vegne dro til. Sau- om å gå inn i kronkoloniens 
torsjef i Forsvarsdep~rte- sin militæravdelmg den 10. dasjøen og meddelte tIl de svarteste fjord og borde 
mentet og har i en artIkkel april og ikke sitte i Forsvars- bestyrtede arbeidere at ~en «Altmark», mens ltn. Halvor
i FRITT FOLK i 1940 sk~e- departementet. daværende tipp-topp-ferdlge sen (siden Finson) hadde 
vet om forholdene. Han SIer Med hensyn til oberst produksjonsklare alumini- ordre med sine to torpedo
her at alt personell i Fo~- Hiorth, så oppgav han to umsfabrikk måtte vekk. D~n båter å se på, mens Koht 
svarsdepartementet ble di- vidt forskjellige tidspunkter var lavt kalkulert ti~ 500 mll- holdt foredrag i Studenter
mitert ved 9-10 tiden om for den omtalte telefonsam- lioner kroner. ~abnkken ble samfundet i Trondheim. 
formiddagen 9. april 1940 da tale. Det ene var ved 6-7\ delvis sprengt l lufte~ m.ed Så stygge fjell, og så uhyg
tyskerne da hadde besatt tiden om kveJ~en de? .9. dynamitt og mask~nenet gelig oppkjøring fra fjord
Fornebu flyplass. Avdelings- april, som altsa er nktIg. tusket bort for e? shkk og bunnen, skal det letes efter. 
sjefer og kontorsjefer fikk Det annet var .klokken 1~ ingenting. J?~tte hkte natur- Her h.ar norske arbeidere 
ordre om å komme tilbake formiddag 9. apnl, som altsa ligvis alummIUmstrusten ute hengt på slette fjellveggen og 
til vanlig kontortid neste ikke kan ~te~me med noen i verden, hvorfra Ola Nord- laget gallerier for veien. Her 
dag 10. april, mens yngr~ ting, fordi Bjarne Knudsen mann nu ledes ~rem mot en fra kommer Titankvitt som 
personell fikk ordre om a sier at han har aylyttet den glimrende fremtId. du kan hvitmale hvemsom-
møte ved feliavdelingene. samtalen kl. 13 l F~rsvars- til helst med for levetiden. 

Kl. 13 den 9. april skulle departementet, og KJelstrup Turen fra Kvinesdal 
efter Kjelstrups utsagn For- sier at Forsvarsdepartemen- Egersund skal jeg spare 
svarsdepartementet være tet var tomt kl. 13. dere for. Det var en besti
tomt og Bjarne Knudsen Hiorth sier dessuten at alsk opp- og nedadkjøring og 
ha piikt til å være på vei mot han nesten ikke kjente lignet endel på høydeforhol
sin feltavdeling. Det var da Quisling, på tross av at handene i de gamle 50-km. løy
umulig for ham å overhøre var eller nylig hadde vært per som Johan R. Henriksen 
noen telefonsamtale mellom tillitsmann for NS i Elve- la i Nordmarka. Men, mitt 
Quisling og Hiorth. rum. 

Avskrift av Kjelstrups ar- Men retten bekymrer seg __ ...... .___. 
tikkeI står i Straffesak mot ingen ting om å få orden i 
Qusling side 533. dette. (Hvorfor leste den 

Jeg siterer det avsnitt ikke Kjelstrups artikkel? 
som har interesse: Den lå jo i dokumentene l). 

<tI Forsvarsdepartementet Den bare smører opp en 
ble (9. april) offiserer som dom. 
tjenestegjorde. i sekreta;r- En kan bli virkelig for
stillinger dimltert for tJe- skrekket når en leser dom
neste ved tropp, mens kon- men. Jeg siterer: 
tor":' og avdelingssjefer ifølge «Han (Quisling) dannet 9. 
ordre foreløpig skulle fort- april 1940 en regjering med 
sette tjenesten i departe- bl. a. det formål å hjelpe 
ment et - -». tyskerne med okkupasj~nens 

«Efter hvert innløp mel- gjennomføreise, og ga l den 
kl' anledning samme dag ca. ~l. 

dinger om utvi mgen av 12 oberst Hiorth telefomsk 
begivenhetene, således kl. l? ordre om å arrestere regje-om landingen av tyske fly pa d 
Fornebu. Jeg fant da å ringen Nygaardsvolds me -
måtte forespørre om offise- lemmer». ltså 
rene i departementet - - De~e ~o~me~ ~r a 
k Il holde seg intakte og felt pa bevlshg uriktIge pr~ 

s u e . g angir beVISlIg følge fronten nordover. m~ss~r, o . 
Svaret gikk ut på frem- unktIge motiver .. 

møte i departementet neste . Legg mer~e til uttrykket 
da klokken 9». l den anledmng. o 

~ . arne Knudsen behøver I dommen er. altsa for-
t J l'gvis ikke direkte å ha skyvningen av. ti? og sted i: ~~ li retten. Han kan ha brukt til . å mSlJ:uere at 

fo~ekslet' dagene. For den Quisling rmgte til oberst 
10 april om formiddagen var Hiorth for å tekkes tysk:rne 
.' , ed Quisling i og for å få tyskernes tIlla
Jeg sammen m Quis telse til å danne regjering, 
Forsvarsdep~rte~entet. - f o holde en på forhånd 
ling gikk da mn l ett av k~n- f~ ~t avtale. Og da blir 
to:ene og S~akke~:e~:e~~~ den~e tids- og stedsforskyv
~{ee~t~~~ridoe!en og snakket n~ng av avgjørende betyd-

med løytnant Bae. som. en- m~isling er altså dømt til 

Igang h~~:l~æg~:'l~:~~t døden på bev~slig gal: på-
ærer. . stander om bade motiv og 
f~ns ~:s:l~fo~~df~re~ t~~~ hendelsesforløp, og ikke en 
l o . . h dd eneste nordmann løfter en 

hvordan SItuasjOnen ab e finger for å rettferdiggjøre utviklet seg. Dette er are h 
f "d am en antagelse r~ ~l1n .Sl e. D' r de langt mere mo-

Jeg snakket l sm tid med a e o 'd 
Kjelstrup om hendelsen den ~als~:p~~t d~e:~ø~~rslvie o~ 
10. april og han bekreftet ~~r;e den ~ne og den annen 
at det var nettopp den dagen. som får oppreisning post 

Men hvis det norske folk 
tror at det slipper med 
dette så tror folket feil. 
Hvis' et folk ikke gjør opp 
for seg, så kommer straffen, 
for universets kjerne er le
vende og moralsk. 

Til slutt vil jeg sitere fra 
et fengselsbrev Quisling har 
skrevet: 

«All skyld her på jorden 
hevner seg, og det er und~r
bart å iaktta hvordan det m
dividuelle og det kollektive 
her flettes inn i hverandre. 

Det er ingen kjennsgjer
ning som trer så klart frem i 
historiens lys som dette. 
Derfor kan vi trygt overlate 
hevnen og gjengjeldelsen ~il 
Herren. Han gjør grundIg 
arbeide og vet å ramme 
de riktige på den rette må
ten. Folkene unngår aldri 
den gudsdommen de .har 
nedkalt over seg. Heller lkke 
den enkelte, selv om det kan 
se anderledes ut i det ytre. 
Det kan ta tid, men det skjer 
uvegerlig.» 

Det er rart at det ikke for
lengst har stått frem en 
hederlig mann som for sann
hetens skyld har gått i spis
sen for å få gjenopptatt 
Quislings sak og renvasket 
hans minne. 

Finnes det ikke en eneste 
advokat her i Norge som har 
sterk nok rygg til å ta denne 
oppgaven opp, om ikke for 
annet så for Norges skyld? 

Det burde ellers i første 
rekke være en plikt for alle 
NS-folk å samles om å få 
Quislingsaken gjenopptatt og 
revidert. 

HUkommelsestapet 
Tidligere utenriksminister 

Halvdan Koht, - jeg gjentar 
den høye politiske titel: 
utenriksminister, - bør for 
overhodet å bli trodd, frem
legge legeattest for at han i 
sin Londontid og år efter 
led av hukommelsestap. 

Det er jo en absurditet ved 
hans karakter at han kan 
mene å kunne redde sin an
seelse hos det norske folk 
bak en påstått hukommel
sessvikt. Absurd fordi han 
ikke bare var landets uten
riksminister, men også var og 
er en meget kjent historiker. 
Selvom han klarte å trylle 
frem en slik legeattest, ville 
det være ytterst vanskelig å 
tro på hukommelsestapet 
sett i lys av hans kolossale 
litterære produksjon ett er 
1945. 

På vårt stedlige bibliotek 
forefinnes ikke mindre enn 
20 - tyve - bøker fra hans 
hånd fra 1945 til 1962. UB 
eier kanskje enda flere. Dis
se bøker behandler for en 
overveiende del nettopp hi
storiske emner, som nødven
digvis betinger en svært 
god hukommelse. 

Titlen på tre av disse 
etterkrigsbøker er : «Driv
makten i historia», «På leit 
etter liner i historia» og 
«Frå skanse til skanse». Jeg 
er fristet over evne' til å ut
nytte disse titlers ordlyd 
som følger: Drivkraften i 
v å r NS-historie må fortsatt 
være leting efter linjene i 
den urett som er begått mot 
oss slik, at denne urett drives 
fra skanse til skanse. 
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Narvik 
(Fors. fra s. 4) I i forbindelse med hendingene 

ansvar. Han var da - hadde i Narvik 9. april 1940, som 
delvis bragt seg i - en 
nødstilstand og hadde ingen 
handlefrihet. Ingen av hans 
offiserer, ingen av byens 
myndigheter, har heller kri
tisert overgivelsen i og for 
seg. 

Tiltalte blir efter det an
førte å frifinne i tiltale
beslutningens post Il, like
som han frifinnes efter mili
tære straffelovs § 83, for 
dette forhold». 

Post IL PrinsipaIt: 
Militære Straffelovs § 87 

nr. 1 og 2 setter straff for 
1). den høystbefalende på 
festning eller befestet plass 
som uten å ha uttømt alle 
midler til forsvar, overgir 

festningen eller plassen til 
(fienden, 

2). den befalingsmann som 
i åpen mark overgir seg og 
sitt mannskap til fienden, 
uaktet det ennu var utsikt 
for ham til å kunne slå seg 
igjennom eller til å få unn
setning. 
Militære Straffelovs § 83 

setter straff for den som ved 
forsømmelse av tjeneste
plikt eller annet pliktstridig 
forhold bevirker eller med
virker til at fiendens fore
tagender befordres, eller at 
den norske eller en forbun
den krigsmakt uJseiteL for 
fare eller skade eller at dens 
foretagender mislykkes. 

Til slutt uttales det i pre
missene: 

«Det må imidlertid er
kjennes at bevisførselen i 
denne sak i meget har for
andret det billede tiltale
beslutningen gir, og den opp
rinnelige tiltalebeslutnings 
mest graverende post er 
som før nevnt trukket til
bake». 

«Mest graverende post»: 
I den første tiltalebeslut

ning mot meg var «den mest 
graverende post» tiltalen 

om krigsforrederi i Narvik. 
Under bevisopptagelsen viste 
det seg at denne tiltalepost 
ikke var holdbar, så den ble 
ikke tatt med i den endelige 
tiltalebeslutning. Aktor lot 
imidlertid som om posten 
ikke var sløyfet, så den ble 
allikevel tatt opp til behand
ling. En behandling som re
sulterte i enstemmig frifin
nelse. 

Da min sak var oppe i 
Høyesterett, uttalte høyeste
rettsdommer Gaarder, hvis 
votum ble tiltrådt av Høy
esteretts flertall : 

«Jeg. vil først bemerke at 
de rent militære forbrytelser 

MALERARBEIDE OG 

RENGJØRING 

UTFØRES 

Henv. Miller - Tlf. 677671 

var den side ved Sundlo's 
forhold der i særlig grad 
hadde påkalt oppmerksom
heten, i løpet av efterforsk
ningen og under hovedfor
handlingen i lagmannsret
ten ble redusert til uaktsom
me forseelser . . . . .» 

Som det vil sees, erklærer 
Eidsivating Militære Lag
mannsrett: «bevisførelsen i 
denne sak har i meget for
andret det billede tiltalebe
slutningen gir», og Høyeste
retts votum er det samme 
som høyesteretttsdommer 
Gaarder s « .... de rent mili
tære forbrytelser ble under 
efterforskningen og under 
behandlingen i lagmannsret
ten redusert til uaktsomme 
forseelser .... » 

Den politiske 
(Forts. fra s. 2) 

gjort til en endnu mere poli
tisk umyndig, maatte nød
vendigvis blive at der opstod 
en Folkefører, som saa blev 
Adolf Hitler og hans Natio
nalsocialisme. Paa en Tid 
paa hvilken Frankrig, Eng
land, Danmark, ja endog 
Rusland og adskillige andre 
europæiske Lande havde 
faaet deres politiske Konsti
tution, leve de tyskerne som 
en Pariakaste i Nordeuropa. 
Den aandelige og materielle 
Mørketid blev yderligere 
trist derved at de første Aar
hundreder efter Reformati
onen betød en Svækkelse af 
Tysklands hidtil frodige Kul
turliv. Fritz Reuter har i sit 
Hovedværk «Ut mine Strom
tid», den tyske Gemytligheds 
klassiske Bog, skildret de 
gode gamle Dages hyggelige 
Verden, hvor selv den store 
Revolution 1848 bare blev en 
komisk Episode blandt de 
brave Købstadsmennesker og 
landlige Forpagtere. 

Den første Talsmand for 
en Samfundsrevolution var 
den franske Filosof, Jean 
Jacques Rosseau med sin 
Kritik af Kultursamfundet 
og Begejstringen for den 
kommunistiske Naturtil
stand. Den alltid satiriske 
Francois de Voltaire, der 
vakte Opsigt i den litterære 
Verden med det komiske, 
kirkefjendske Digt «La Pu
celle», og sin satiriske Ro
man «Candide», sagde spøge
fuld: «Naar jeg leser Rous
seau, faar jeg lyst at Løbe 
omkring i Skoven paa alle 
fire -». Ogsaa den russiske 
Greve, Leo Tolstoj, der var 
paavirket af Rousseau, og 
vendte sig mere og mere 
fjendsk mod al Civilisation, 
Kunst, Fædreland, Kirke og 
Kirkens Tro, havde en ud
præget Uvilje mod Kulturen 
og Forkærlighed for det pri
mitive. I sine «BekendeIser» 

Hvor er selve 
·bødlene? Dødsdans • 

1 Prag 
Det skulle være rart å vite (Forts. fra s. 4) 

hvor bødlene til de 6 milli- stående. Den gråhårede henger i ved politipresidiet ! Begge kjente 
oner ihjelgassede jøder be- telefonkiosken. Hun skriker opp innbruddstyver, hvis strafferegis
finner seg. Ja, for de må jo og skriker fortsatt da hun hopper ter alt er meget omfattende. Disse 
ha vært tusenvis av dem. En f k h ut av vinduet og faller rett i ar- hardkokte yrene som va ter os 
kan jo ikke gasse .ihjel et an- mene på en gardist. Gutten er nasjonalkomiteen? Så vidt har det 
tall mennesker sa stort som sterkt beruset og kan knapt holde gått alt. Forbrytere får lov til å 
hele Sveriges b~folkning 'seg på benene. «Nå, nå, hva er arrestere en anstendig kvinne. . 
sc:m!lle~lagt ut~n a kunne det», laller han med tykk tunge. Men heller ikke fru Pecha, den 
pavlse Iallfall e~ a~ . bødl;- «En sigøynerinne ! Kom med erfarne sekretær hos politipresi
n:. Isteden har VI na l 20. ar meg, du må spå oss !» denten blir forskånet for spørs
fatt høre dag ut og dag mn Arm i arm raver de til Wen- målet: «Hva er det nå? Under 
om israelsk nazijakt på dem zelsplass, og før fru Bliimelein normale forhold ville det vært en 
«som gav ordrene». kommer halvveis til seg selv sitter lek bare å ringe opp, politivognen 

Men bødlene? Hvor er de~ hun i foyeren til en overfylt kino. ville være der i løpet av noen mi-
De som utførte «ordrene» . Hennes egen kino Alfa. nutter. Men idag er det annerledes. 
Til dags dato er meg bekjent De to politipresidenter kjemper 
ingen funnet. Så er de kan- NASJONALKOMITEENj I med alle midler for jobben, poli-
skje ikke så rart at ond- STEPHANSGASSE. tifolkene er ikke lenger herrer i 
skapsfulle tunger sier at det Allerede på lang avstand ser politipresidiet. Lynsnart overveier 
aldri har eksistert gasskam- fru Pecha at det er et vilt slags- hun hva hennes kollega Helena 
re. Men altså: Hvorfor ingen mål igang foran skolen hvor na- Reumann ville ha gjort i en lig
bødler, bare Eichmenner som sjonalkomiteen for Prag Il holder nende situasjon. Være kjekk, kok-
«gav ordrer»? til, og hun fortrekker opprørt de kettere, ikke la seg merke med 

J. T. Dahl tynne, dårlige sminkede leber. noe. Fru Pecha forsøker altså A 
..-_..,._..,._..,. . ..,. . ..,. . ..,. . ..,. . ..,. . ..,._..,. . ..,. . ..,. . ., Et slagsmål midt på lyse dagen og spille Helenas rolle. Hun tenner 

ingen bryr seg om det. Hvis det en sigarett, legger utfordrende ho
skal fortsette slik, uten politi og det bakover, svelger raseriet og sier 
altså uten orden, så ville det vært vennlig: «Nå, hvorledes går det, 
bedre om Weidermann fremdeles gutter? Vemmelig varmt, ikke 
hadde sittet i sitt kontor. Siden sant? Har dere noen medisin mot 
lørdag har hun ikke vært hjemme, tørste?» 

med deres Lovprisning af det 
Liv, som Markens vilde Dyr 
lever, udbryder han: «Hvor 
ofte har jeg ikke misundt 
den uvitende Bonde med 
hans Mangel paa Kundska
ber -». 

Den franske Revolution 
var en praktisk U dførelse af 
de Ideer, som Rosseau og hans 
Aandsfrænder havde publi
ceret. Oprindelig var det en 
politisk Kamp, som det bedre 
Borgerskab førte for at tage 
Magten og Rettighederne 
fra et affældigt Kongedøm
me og en degenereret Adel. 
Men da dette borgerskab, 
som en marchfærdig Reserve 
kaldte Gadens Parlament, 
den aller laveste Pøbel, til 
Hjælp, blev følgerne de vil de 
bloddryppende Udskejelser 
af det berygtede 9-Mands Vel
færdsudvalg, der nedsattes 7. 
April 1793. Revolutionens 
0delæggelser var forfærden
de - og Tiden der fulgte 
efter viser at Oprørets Uro
aander er sluppet løs og ikke 
siden er faldet til Ro. Marat, 
Danton og Robespierre er 
gj enopstaaet som Trotski, 
Lenin, Stalin og Khrustsjev. 
U dviklingen, der fulgte efter 
den anden Verdenskrig viser, 
at den kommunistiske Revo
lution meget godt kan gjen
nemføres i Praksis og iværk
settes i Overensstemmelse 
med de parlamentariske og 
demokratiske Regler og 
grundlovshjemlede borger
lige Rettigheter. Den lige og 
almindelige Valgret er ikke 
noget Værn for Folkets Fri
hed. Tværtimod den e:t"-et 
udmerket Middel i Kraft af 
hvilket det arbejdende og 
producerende Folkeflertal -
under de marxistiske Lede
res Førerskab - successivt 
kan stemme sig til at blive 
proletariske Lønslaver i et 
kommende kommunistisk 
INTERNATIONALE. 

NIELS NIELSEN 

HUSK BLAD PENGENE 

nei, egentlig ikke siden fredag, De to vaktene flirer mot henne, 
siden lørdag har hun drevet rundt ikke uvennlig. På en eller annen 
i politipresidiet uten arbeide. måte forekommer denne figur 

For det meste nedenunder, for dem kjent. I deres yrke lærer de 
ovenpå var det ikke til å holde naturligvis mange kvinner å kjen
ut på grunn av likstanken. Idag ne og man må stå seg godt med 
fikk hun like før middag telefon dem av forretningsmessige grun
fra en nabo av hennes mor. Hun ner. 
måtte komme straks, den gamle «Hva vil du her, dili gamle 
fru Pecha ble arrestert og bragt dukke?» spør den ene. 
til nasjonalkomiteen i Stephans- «Inn der !» 
gasse. En kvinne som hun engang «Det vil alle disse borgerne», 
hadde slåss med om en katt, hadde vrinsker den annen skrallende. «Se, 
angitt henne som statsfiende og hvorledes det gjenværende bor
straks flyttet inn i leiligheten gerskap slår seg selv i filler! 
hennes. Fru Pecha har meget for- Slikt noe trenger ikke vi». 
utseende bedt om løslatelsesbevit- «Ikke jeg heller», smiler fru 
neIse for sin mor hos begge poli- Pecha nebbete. 
tipresidentene og også fått det. «Så, hører du til dem med fritt 
En kan aldri vite hvem nasjonal- yrke?» 
komiteen er i hendene på. Det er «Hva trodde du? At jeg var 
ellers ikke sikkert at bevitnelsene en nonne ?» 
nytter noe. Men hun må jo likevel De to ler så de gråter over 
forsøke. denne vits fra den angivelig 

Noen hundre mennesker river prostituerte, og fru Pecha får lov 
gjensidig hårene ut på hverandre, å sette seg mellom dem på diva
spytter på hverandre, fiker til nen. Tre flasker øl kommer frem, 
hverandre og slår løs på hver" spiskammeret befinner seg i en 
andre med nevene. Alle forsøker å trekiste foran husdøren. Fru 
skrike høyere enn de andre eller Pecha trekker skjørtet opp så høyt 
å overtrumfe dem med de mest som mulig og lar seg med sam
gemene skjellsord. Foran den luk- menbitte tenner klype i benet. 
kede inngangsdør sitter på en ................................................................ . 
divan to menn i sivil, hver med 
en maskinpistol. De røker og 
prater gemytlig sammen. Fru 
Pecha kom frem til dem uten 
nevneverdig besvær. Hun skulle 
allerede til å ta vaktene kraftig 
fatt, men så stusser hun. Disse to 
- de er jo faktisk gamle kunder 

Neste nummer av 
Folk og Land 

kommer 2. november, altså 
om en uke. 

Den parring av ideer og inter
esser, som kalles politikk, kan 
ikke friste et menneske mere 
enn mudret vann. 

(NILS KJÆR) 

FORLOVELSESRING-
SPECIALEN 

tillbyr moderne, garantert 14 
karat stemplet håndarbeidede 
ringer fra kr. 95,- pr. par. 
Sender pr. postoppkrav porto
fritt over hele landet. Dess
uten + 50/0 rabatt på grunn
prisen. 

SKRIV EFTER RINGMAL ! 
Ringene blir sendt straks jeg 

får bestillingen. 

Gullsmedmester 

ThorTald A.. Olsen 
Skottegaten 20 vI Metodistkirken.. 

Bergen 
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General Ironsides dacbok -
Forts. fra side 1 

I slutten av november 
(uthevet av oss) bestemte kabi
nettet at spørsmålet om å blo
ker,e malmtrafikken gjennom 
Narvik skulle undersøkes både 
fra militært og økonomisk syns
punkt, hvilket betød: Skulle 
Storbritannia stoppe den med 
makt, eller skulle det forsøke 
å kjøpe den? Den russiske in
vasjon i Finnland 30. november 
forandret hele situasjonen». 

Bokens utgivere sier at 
dagboken viser at «Ironside 
var i en vanskelig stilling», 
for tross sympatien for Finn
land tapte han aldri av syne 
det faktum at «Russland en 
dag kunne bli vår allierte», 
(uthevet av oss). Han advarte 
derfor regjeringen mot å 
irritere Sovjetsamveldet for 
meget. 

Imidlertid var det mektige 
krefter både i Underhuset og 
i regjeringen som presset på 
for å få kombinert de to 
prosjekter, både å avbryte 
malmtilførselen til Tysk
land og å hjelpe Finnland, og 

midt i desemb.er overveiet den 
Military Co-Ordination Com
mitee alvorlig Churchill' s mine
leggingsforslag i forbindelse 
med landsetting aven ,engelsk
fransk styrke på 3-4.000 mann 
i Narvik og okkupasjon (sei
zing) av Gallivare-malmfeltene. 
Churchill hilste sammenkoblin
gen av disse to prosjekter med 
glede. Han var stemt for all 
mulig hjelp til finnene, og var 
oppmerksom på at denne nye 
og gavmilde impuls kunne 
fremme d e np l ans o m l å 
han s h j ert e nær m e s t, 
min eIe g gin gen a v n o r
s k ete r r i tor i a l far van n. 
Han var klar over at 
dette kunne få tysker
n e t i l å i n vad e reN o r
g e, men var t i I b ø y e I i g 
til å se med optimisme 
på muligheten av at 
krigen spredde seg 
t i l Ska n din a v i a». (Side 
184). (Uthevet av oss) 

Ironside hadde imidlertid 
sine betenkeligheter med å 
kaste seg helt uforberedt 
inn i dette, idet det ikke var 
noen vei, bare ert smalsporet 
jernbane fra Narvik til Gru
livare. Troppetransportene 
var derfor avhengig av denne 
jernbane og han tvilte sterkt 
på at svenskene ville gå med 
på troppetransporter gjen
nom sitt område. De kunne 
da slå av strømmen, eller 
jernbanefolkene kunne nekte 
å samarbeide, eventuelt fjer
ne alt rullende materiell. Det 
ville derfor bare være mulig 
å sende høyden en brigade 
med jernbanen via Gallivare. 
På den annen side fremholdt 
Ironside 

(<at vi nll syntes II ha en sjanse 
til å ta initiativet fra Hitler. 
l ernmalmfeltene ved Gallivare 
var av vital betydning for 
ham, og hvis vi kunne okkupere 
dem kunne vi forkorte krigen 
og forstyrre hans pla
ne r i ve s t. (Uthevet av oss). 
Vi burde gå løs på å hjelpe 
Finnland ved landsetting i Nar-

vik og så med jernbanen til 
Gallivare og Finnland. Mens 
bare en brigade kunne komme 
til Finnland på grunn av den 
smalsporete bane, ville det 
være fire eller fem divisjoner 
på kommunikasjonslinjene -
innbefattet Gallivare. Når vi 
først var der ville det bli 
vanskelig II kaste oss ut igjen, 
og Hit ler v i Il e b l i 
tvunget tit å angripe 
oss for å vinne igjen 
sin j e r n m a l m. (Uthevet 
av oss). 

OGsA EN GARANTI. 'mark. Så kan enhver regne erklærer at Paques i årevis 
Om svindleren Slotfeldt ut hva ~en ville koste i har arbeidet for de røde og 

Ellingsen som i ukevis har Norge hVls det fantes noen, han er for såvidt i full over
stått for retten i Oslo for her som hadde råd til å an- I ensstemmeise med sin for
omfattende bedragerier for- skaffe en. På spørsmål om i tid. 
talte en av dem som var blitt hvorfor han ikke nøyet seg 
snytt, en 84 år gammel en- med en Mercedes 300, svarte 
kefrue, at de hadde følt seg den svarte representant for 
så trygge fordi tiltalte blant «utviklingslandet» at det var 
annet «var høy frimurer». for lang leveringstid på en 
På statsadvokatens spørs- slik Mercedes. Det fortjener 

Et detachement skulle også mål om hun anså det som ellers i denne forbindelse å 
dra til Luleå - og enten for- noen garanti, svarte den nevnes at kristelige folke
svare den mot tyskerne eller gamle dame: Ja, efter hva partis treukers utenriksmi
ødelegge den hvis det ble jeg har hørt om frimurerne. nister i samsvar med det 
tvunget til å tt'ekke seg tilbake, Vi lurer på hva det er for lyngske program overbød 
og andre detachementer skulle slags litteratur hun leser? sine arbeiderpartiforgjengere 
ta (seize) havnene Trondheim * med mere utviklingshjelp. 
og Bergen fra hvilke det gikk VEL ANVENDTE ,PENGER. Vær så god bli gæ'rn! 
jerbaner inn i landet for å fore- Det er sikkert mange som * 
ne seg med jerbanen til Galli- lurer på hva ekstrabeløpet ER STALINS LIK BRENT? 
vare (?). En annen gruppe på siste skatteseddel, det til Radio Peking erklærte i en 
skulle, ta flyplassen ved Sta- «utviklingshjelp» egentlig sending: «Stalin døde i 1953. 
vanger - «det ,er omtrent den går til. La oss hjelpe til Tre år senere angrep førerne 
eneste anstendige flyplass i med oppklaringen: I Bonn for det kommunistiske parti i 
Skandinavia» - for II hindre kjører den ghanesiske sende- Sovjetsamveldet ham på den 
tyskerne i å bruke den og gi oss mann George E. K. Doe, som 20. partikongress, og åtte år 
en egen flybase». den eneste diplomat en kjem- senere skjedde det heftig 
Ironside understreker også pestor Rons Royce til liste- påny på den 22. partidag, da 

påny at «Winston Churchill pris i Tyskland ca. 100.000 D- man skaffet bort hans døde
is pushing for (presser på ~..-.-..- lige rester og ~rente dem». 
for) us to occupy Narvik in 
Norway __ » Men det var før i mai, og han trodde ikke KONSEKVENT MOT-
altså denne lille vanskelig- på noen landsetting i Sør-Sveri- STANDSHELT. 
heten at ge om vinteren. Han kunne så Det er ikke bare i Norge 
«Beklag;j[i;/s··';:;-både·~N;rge be oss om å sende en styrke til motstandshelter blir dømt 

og Sverige nøytrale og det ville Narvik og til malmfeltene. Ned for spionasje til fordel for 
være en kri g s han d I in g å til Luleå og være klar til å Sovjetsamveldet. I Paris ble 
gripe inn uten å bli anmodet». «put up a show» mot en stor et kjent medlem av den 
(S. 186). tysk hær som kom inn i løpet franske motstandsbevegelse 

Spørsmålet var så om 
Finnland kunne holde ut 
mot Sovjetsamveldet så len
ge inntil alt dette kunne bli 
diskutert ferdig og forberedt. 
Men så 22. desember 

«ble Churchill' s plan overvei,et 
påny av kabinettet. Det ble ikke 
truffet noen avgjørelse, for 
Norge og Sverige var fremdeles 
uvillige til å setle sin nøytrali
tet på spill, men stabssjefene 
fikk instruks om å overveie 
forpliktelsene ved deltagelse pll 
skandinavisk jord. De fikk også 
instruks om å planlegge landing 
i Narvik med sikte pll å yde 
hjelp til Finnland, og å overveie 
forpliktelsene ved en mulig 
tysk okkupasjon av Sør-Norge». 
(S. 187). 

Og så gikk drøftelsene 
frem og tilbake, men det var 
fristende. Ironside bemerker 
25. desember at 

«offensiven gjennom Narvik til 
Luleå vil gi oss sjansen' til stor 
gevinst for lite utlegg». (Side 
188). 

Churchill holdt fast ved 
sin minelegginglSplan og for
klarte for Ironside : 

«Vi skal si til Norge (lg Sverige 
at vi tilbyr dem beskyttelse 
mot RImiand. Tyskland skal 
ikke nevnes. Så noeYi dage se
nere vil vi gå inn i norske far
vann og stoppe skipene som 
fører malm til Tyskland. Win
ston sa at Tyskland da ville 
«sit up and take notice». Han 
trodde ikke at de kunne fore
ta seg noe mot Norge og Sverige 

av mai». (Side 189). og til og med nestpresse
sjef i NATO, Georges Paques 
arrestert som spion for Sov
jet. Statsadvokaten i Paris 

Ironside var skeptisk over-
for en isolert minelegging: 

«Denne forutgJende irritasjon 
er ikke måten å få nordmennene 
og svenskene til å tillate oss å 
komme inn i deres land; Win
ston sier at det vil «make them 
sweet» (gjøre dem myke). Vi 
forsøker faktisk å utvide krigs
teatret til Skandinavia ut,en å 
være klar til å gjøre sJ». 

Og Norge var ikke meget 
verd: 

at 

«Hvis Tyskland ønsker å gjøre 
gjengjeld mot,Norge, kan det i 
fullkommenhei sikkerhet for 
oss samle en armada ved mun
ningen av Oslofjorden med sam
me re.rultat som Italia skapte 
mot Albania. Der er ingen 
norsk forsvarsstyrke. Vi kan 
ikke komme tyskerne i forkjøpet 
i Oslo - -» (Side 192). . 

5. januar noterer Ironside 

«jeg har ikke fått ytterligere 
ordre om vår større ekspedisjon 
til Narvik, men den mindre 
med å stoppe jernmalmen ser 
ut til å være temmelig klar». 

Men Ironside er for den 
store plan: 

«Vi ville gi tyskerne en alvorlig 
forskrekkelse hvis vi «pushed 
in» en brigade til Gallivare og 
okkuperte hele Nord-Sverige -
- Virkningen ville bli eJektri
fisenende, men tyskerne kan ikke 
gjøre meget før i mai i den 
botniske bukt. Vanskeligheten 
er å vurdere svenskenes, o g i 
min d reg rad nor d m e n-

ne nes h o Id ni n g. (Uthe
vet av oss). (Side 193-194). 

I et møte i krigskabinet-
tet 17. januar presset Chur
chill påny på for å få stop
pet malmtrafikken. 

,«Premierministeren var også 
enig, idet han sa at han var 
sterkt oppsatt pll å få tak i 
Gallivares malmfelt. - Hali
fax skal nll gll for å treffe den 
svenske minister og forsøke II 
skremme ham». (Side 209). 

25. januar noterer Iron-
side: 

«Vi fortsetter J forberede inter
vensjonen i Sverige, men jeg 
ser svært liten sjanse for at de 
skandinaviske land skal be oss 
komme. Som alle nøytral,e øn
sker de J vente til siste minutt. 
Sverige er meget reddere for 
Russland enn for Tyskland og 
ville for,etrekke å vende seg til 
Tyskland hvis det kom i fare». 

Ironside hadde nå øremer-
ket de britiske tropper for 
landsetting i Norge: to terri
torialdivisjoner og den 5. re
gulære divisjon fra Frank
rike. Han hadde sendt et 
parti med offiserer til Cha
monix for å bli opplært til 
å gå på ski, og han hadde I 
samlet de nødvendige tran
sportmidler. Forts. 

* BELGISK NYUTGAVE AV 
«MEIN KAMPF». 

Suddeutsche Zeitung, for
teller at et forlag i Brussel 
har sendt ut Adolf Hitler's 
«Mein Kampf» på fransk. Bo
ken, som koster ca. 50 kroner 
i bokhandlene blir efter hva 
det sies fortrinnsvis kjøpt av 
franskmenn, idet omsetning 
av boken er forbudt i Frank'-
rike. 

* DR. OTTO STRASSER. 
den tidligere fører for 

«Schwarze Front», som gikk 
ut av NSDAP fordi de ikke 
fant partiet sosialistisk nok, 
har som kjent vendt tilbake 
til Tyskland efter å ha opp
holdt seg i USA under hele 
krigen. Han har drevet et 
slags politisk arbeide, men 
har nå anbefalt sine tilhen
gere å se bort fra noen egen 
partidannelse og isteden hol
de seg klar for «den store 
samling tilhøyre». 

* DE GAULLE OG USA. 
New York Daily_News 

skriver: «Hva oss angår, så 
håper vi at «den store Char
les», forblir Frankrikes pre
sident så lenge han ønsker. 
Og hvis han kan avholde 
JEK (Kennedy) fra stadig å 
falle i armene på Krustsjov 
så vil de Gaulle ha tjent d~ 
amerikanske interesser like 
nobelt i det 20. århundre 
som Marquis de Lafayette 
gjorde det i det 18. århun
dre». 

FORBUNDETS 
KONTOR 

i Kierschows gt. 5, Oslo er 
åpent alle hverdager undtatt 
lørdage fra H. 10 til 15. 
Sekretæren t1'effes bare ons
dag, torsdag og fredag i hver 
uke mellom klokken 11 og 

15 - Telefon 377696. 

• 
FOLK OG LANll 

Ki erschowsgt. 5, Oslo 
Telefon 377696 

Boks 3214 
Ehpedisjonstid alle hverda
g er undtatt lørdage kl. 10-
·L5. Redaktør Melsom treffes 
onsdag - torsdag og fredag 
kl. 11 til 15. 

Abonnementspriser: 
Kr. 36,- pr. ar, kr. 18,
pr. halvår i Skandinavia. Ut
landet: Kr. 40,- pr. år, kr. 
20,-- pr. halvår. - I nøy-

tralt omslag innenlands: 
Kr. 46,- pr. år, kr. 23,

pr. halvår. 
Løssalg kr. 0,85. 

Annonsepris kr. 0,40 pr. 
mm og spalte. 

Bruk postgironr. 16450. 

UtKiver AlL Folk og Land 
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