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Quislin;: O;: de «militære opplJ'Sllin;:er»
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Fra kulturfronten .
BABBITT

I

Idag: Litt om «motstandsbevegelsen» i det tyske Abwehr til belysning av general Piekenbrocks innstilling

O

Vi skal i dette og noen følgende numre komme nærmere tilbake til påstanden om at
Quisling skulle ha gitt tyskerne «militære opplysninger» forut for 9. april 1940. Påstanden bygger dels på notater gjort av storadmiral Raeder og hans nærmeste medarbeidere, dels på opplysninger i et brev fra Rosenbergutsendingen Scheidt, men vesentlig på opplysninger gitt av oberst (senere general) Piekenbrock i et brev av 1956
til advokat Sverre Hartmann.

øvrig skal komme tilbake til
senere og som Ralph Hewins
blankt benekter i sin Quislingbiografi - så måtte den
samme taushet bevares overfor begge parter.
Vi vet at på dette tidspunkt hadde engelskmennene organisert en utstrakt efterretningstjeneste i Norge
og utby.,gget et utall av konsulater med" stor stab'. VI vet~
ifølge de opplysninger Mr.
Hewins gav i en artikkel om
forholdene i StavangerområDagens repres.entative kunst.
det at engelskmennene i måneder før 9. april 1940 hadde militære staber og komVed åpningen av Statens ikke komme. Man skulle tro
mandoer i Norge og at disse
hadde intim kontakt med Høstutstilling i Kunstnernes «kunstnerne» la an på å
nordmenn. Vi vet at engelske Hus var vi tilfeldig til stede, gjøre narr av folk. Hele utog franske offiserer rekogno- og fulgte den «eksklusive» stillingen virket som den rene
serte på norsk militært om- forsamling fra sal til sal hvor I skjære hån.
råde og at de bl. a. med mili- notabilitetene glante på de I H. C. And e r sen s eventære sjefers velsignelse be- utstilte kunstverker. For her tyr om «Keiserens nye klær»
søkte norske regimentsjefer var det kunst for alle pen- kom uvilkårlig i tankene da
for å få militære opplysnin- gene, ikke sant? Nei, makan! vi så med hvilken andakt
ger. Bl. a. har oberst Sundlo Deotte må da. absolutot være «dom fine» på åpningen befortalt om et slikt besøk i «bann». KvalIteten pa Høst- traktet smøreriene og alt
Narvik og han er også blitt utstillingen er gått nedover idiotiet. Det var blitt hamret
direkte angrepet i en arbei- for hvert år etter krigen, men inn i dem at slik skal kunst
derpartiavis nordpå for i k k e lenger ned enn nå kan den være, og det trodde de på.
Ingen våget som barnet i
å ha gitt vestmaktoffiserene
eventyret
å rope: «Men det
slike opplysninger forut for
Ier jo ingen kunst. Det er bare
9. april. Vi vet også meget,
dilletantisme !»
meget annet om militære
Nå ja, noen ganske få heopplysninger som ble gitt
I derlige unntagelser fra tulliengelskmennene og franskballen var det naturligvis på
mennene av nordmenn, men
utstillingen.
Vår gamle mesvi skal ikke komme nærmere
ter Wilhelm Ras mus sen
inn på det her. Det vi vil slå
hadde et deilig kvinnehode
fast er at det av nordmenn
som stakk forunderlig ut fra
som ingen idag kritiserer ble
all den forvridde redselen
gitt vestmaktene militære
omkring.
opplysninger, bl. a. til bruk
Akkurat i de dager holdt
ved en britisk-fransk okkuvi
på å gjenoppfriske erindpasjon av norsk område.
ringen
med Sinclair L e v' i s'
*
berømte roman «Bc> 1
La oss så vende tilbake til
fortellingen om
den tyske marines opplysninsnittsborgeren ,
ger, som ensidig tar sikte på
flokk, tenker i
noe helt annet enn å fortelle
ha en selvste
sannheten om hva Quisling
opplyste til Raeder. Vi har Admiralens nærmeste mann, oberst skolten. Tra

SN

Før vi tar oss nærmere av
disse tre kilder, er det vel
imidlertid på sin plass å slå
fast at vurderingen må bygges på situasjonen i 1940 og
ikke på at vi idag vet at
det kom til krigerske forviklinger lIled Tyskland og at
vestmaktene i den forbindelse gikk over fra å være konkurrerende okkupanter til
å bli hjelpere under kampene
i Norge.
Forut for 9. april 1940 var
det like meget eller like li te
«landsforrædersk» å ha britiske forbindelser som å ha
tyske. På basis av den høytidelig erklærte norske nøytralitet i den pågående krig
var både England (Frankrike) og Tyskland potensielle
interessenter i norske områder og naturligvis også potensielle hjelpere i en kamp for å
forsvare nøytraliteten mot
den annen part hvis situasjonen skulle utvikle seg slik. Ingen norsk statsborger kunne
på bakgrunn herav være for-

Admiral Canaris - «nazihateren»
og Abwehrsjefen, som drev sin
motstand ut j forræderiet.

pliktet til å se den ene krigførende part som mere «venn»
enn den annen. Og fantes det
norske militære hemmeligheter å røpe - noe vi for-

I

Pressemøte bos dr. Goebbe/.J, som tkke Vlt/..e godta Canaris krav om
å merke jødene med gule stjerner.
J

I

(Fortr. side 6)

(senere general) Piekenbrock.
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FOLK OG LAND i 1966
HJELP OSS A SIKRE UTGIVELSEN OGSA I
vAR FEMTENDE ARGANG

Nytt «forræ-IFra kulturfronten
deri» funnet
(Forts. fra side 1)

fremkommer da mr. Babbitt
en dag plutselig får den besynderlige ide å tenke litt på
tvers av de vedtatte autoriserte meninger. Noe slikt er
uhørt, og alle hans venner og
bekjente tar omgående avstand fra særlingen, kaster
ham ut av sine foreninger og
«kjenner ham ikke». (Det gir
visse ideassosiasjoner.) Først
da Babbitt ydmyger seg og
trygler om tilgivelse for den
store feil å ha gjort forsøk
på å tenke selv, blir han tatt
til nåde igjen. Og romanen
slutter med at han er ivrigere enn noen annen til å
fordømme og bannlyse alle
som ikke vil gå pent i takt
med massemennesket.

-

Vi vet jo at ikke alle deltok like varmt i hylekoret,
noen var endog så freidige at
de våget å kalle tingene ved
deres rette navn. Vi vet også
at disse spede røster druknet
i Babbitt-skriket. Babbitt
fikk fullt ut nyte sin «rettferdige hevn». De som ikke
hadde villet gå med binders
for dermed å redde fedrelandet, ble fengslet, sultet, mishandlet, ruinert og forfulgt.

De iherdige historiegranskere i
Norges land finner nye Quisling«forræderier» på løpende bånd, så
raskt at vi som må trykke avisen
en ukes tid før utgivelsesdatoen
ikke engang kan klare å holde oss
åjour. Men, like før bladet går i
pressen dundrer ARBEIDERBLADET ivei på 1. side med nye høyst
graverende opplysninger om træske naziforbrytelser. Denne gang
Til pass til dem! Og hvorer det sjefen for arbeiderbevegeldan vil det egentlig gå oss
sens arkiv som har avlagt et besøk
som fremdeles er frekke nok
hos de røde brødre i den tyske
til ikke å falle på maven for
sovjetsonen og gjort oppdagelser
den «kunst» som med brask
ved Marx-Engels Instituttet i 0stog bram ble vist frem i
Berlin. Krake søker som bekjent
Kunstnernes Hus?
make. Og det han har funnet er
da dette at en tysk «nazist» (men
Ennå en stakket stund tilriktignok før maktovertagelsen)
later man oss her og der å gi
avla et besøk hos den norske «naDa vi nevnte boken for en våre små protestpip til beste.
ziføreren» Quisling (men riktig- bekjent, blåste han noe for- Vår uforbederlige venn Alf
nok mens han fremdeles var for- aktelig: «Men det gjelder L a r sen var nylig ute igjen
svarsminister i Bondepartiregjerin- amerikanerne!» Nei, høyst- og sparte ikke på kruttet.
gen og ikke engang hadde tenkt ærede, det gjelder i aller Det finnes ingen kunst idag,
på å stifte NASJONAL SAM- høyeste grad de «gode» nord- forkynte han, og dette gjaldt
UNG).
menn også, de mest typiske ikke minst malerkunsten.
Både arbeiderpartilederne og eksponenter for massetoske- Vel, vi var så hjertelig enig
endel borgerlige med Garbo i spis- skap en s0I?-_ max: kan ønske med ham. Noe mindre enig
sen ligger langflate! på hyppige seg. Et bh.kk pa de. beund- var vi unektelig da vår kjære
besøk hos partifeller både i Israel ~end~ lubl~kumere;m ohøst..., dikter forkynte at oppløsninog andre steder, og ikke rettere, bag It unsBnebrbn.etst' UfS lalPen
k - gen begynte med Man e t,
enn vi vet har det i alle år vært .are Dmrtt' a kl l U a - og nevnte som eksempler
kontakter mellom partier av sam- ,sJon. e e er unst, for det hans to bilder «Olympia» og
me avskygning over landegrense-loharBJohtan Bor gAeftn fortatit. «Frokost i det grønne», to
es emamma
enpos
ne. Men hvis Quisling snakket med g 'kk
t h en verker vi for vår del alltid
en tysker som også ville kjempe ferli e snauereh enn a
un har satt høyt. Heller ikke
mot bolsjevismen og trodde på et ø ger ~ed og ." eI~rykt vræ-:- C e z ann e fantnåde..for--AIL ..
'd . d' k
b'd
o
ler ut sm begelstrmg. Og VI Larsen, og vi kunne ikke
utVl et nor lS samar el e, sa er k I t t k
t t
t B bb' tt
. M .d
onts a erde a ka. l
være mer uemg.
en et er
det naturligvis både forbrytersk og an e
landsforrædersk.
ser seg noe ruen e om rmg: forsåvidt bare meningsforEr her noen som våger å ha skjell om nyanser, om veien
Det var ellers svært mange nord- en annen mening? For da I· frem mot det endelige store
menn - og det av de fremste og skal det gå vedkommende avgrunnsdype
forfall
av
mest høyttalende i landet fremde- ille.
idag.
les - som hadde tyske kontakter
Og når vi ser massene stå
Behøver vi å gå noen år tildengang i Weimarrepublikkens
dager, og for den saks skyld også bake i tiden for igjen å støte der og nikke godkjennende
langt senere. Men de havnet jo på på mr. Babbitt i fulleste ut- til kunstødeleggelsen med
«den rette sida» og er altså in foldelse? Dengang han hylte den sikre, enfoldige, men farog skrek om de «færdelige lige Babbitt i spissen, så forsalvo.
hvormed han står en bedre den hellige St.
. De to konkurrerende Quisling- nazistene»,
biografer Benjamin Vogt og Sver- mente sine egne og i de al- A u g u sti n s fortvilete utre Hartmann er ellers røket uti hår ler fleste tilfelle atskillig rop: «Inter faeces et urinam
under drøftelsene av de nye famøse mere patriotiske landsmenn nascimus!» Ved Babbitt henoppdagelser. Sistnevnte gir også et som hadde tillatt seg å gå noe ger det fremdeles odører
-0-spark til Fjernsynet som har hen- utenom Babbittmønsteret for igjen som ikke er behagevendt seg til den allestedsnærvæ- å gavne sitt land. Dengang lige.
Avler nød ej adelsfærd,
Hors de Combat.
rende «okkupasjonshistoriker» pro- han utøste all sin flammende
er flokken ej sin frelse værd.
pessor Skodvin istedenfor til «sam- vrede over de formastelige
--o--(Henrik Ibsen i BRAND)
tidshistorikeren» advokat Sverre som ved aktivt og oppofrenHartmann .Vi for vår del synes de arbeide viste sitt fedre- Gi meg de brennende hjerter,
det kan bli omtrent hipp som happ. landssinn i stedet for å følge
Men hva så ved neste landssvik- Babbittmetoden ved å skum- som aldri gir tapt for tvil,
oppgjør med denne Ape-arkivaren le på gatehjørner med bin- som aldri kan kues av mismot
som pleier omgang med de røde ders i knapphullet, for ikke og trues av sorger til hvil,
å snakke om en slik heltedåd men møter hver seier, hvert
i Marx-Engels Instituttet?
som å nekte å sitte ved siden
nederlag
aven tysker på trikken.
med det samme usårlige smil.
Straff! Straff! Straff! krevet
(Rudolf Nilsen)
Babbitt for alle som ikke
hadde gått i hans fåre,spor.
I den sveitsiske publikasjon Utstøteise av det gode sel«Europaischer Beobachter» skap, helhjertet ostrachisme, Du dansa" bleke ungdom, sorgul
låla
som utkommer i Lausanne, det var samme devisen som
finner vi i utgaven for 20. au- mr. Lewis' helt ble utsatt for din ukulele og din saxofon.
gust en utførlig anmeldelse da han i sin forvillelse prø- Du ungdom, som jag alskar, jag
av professor Lyder L. Un- vet å gå sine egne veier og
vil gråta
stads studie «Vidkun Quis- gjorde et tappert forsøk på
som
ling - The Norwegian Enig- for en gangs skyld å bruke att se din dans, den. slår mig
etl hån.
20 år efter demokratiets seter: ma.»
Iden pæren Vår Herre hadde
Høsttakkefest 1965.
gitt ham til å tenke med.
(E. A. Karlfeldl)
sats FOLK OG LAND og
FORBUNDET har gjort, og
når alt kommer til alt er det
heller ingen som gjør de frimodige noe. Det er mest sin
egen frykt de er slaver av de
som bøyer unnav. Vi vil også
gjerne påny understreke at
den virksomhet vi driver og
den FORBUNDET driver er
helt legal i enhver henseende.
Hadde den ikke det vært, så
var den blitt stoppet for
lengst av makthaverne med
den dårlige s,amvittighet.
Vi ber da alle våre lesere
og venner om å slutte opp
om FOLK OG LAND også i
det året som kommer med
støtte og bidrag i samme utstrekning som vi har kunnet
glede oss over hittil. Og vi
tør kanskje rette nok en bønn
til dere: Forsøk å skaffe oss
flere abonnenter blant dem
som burde og som i sitt innerstegjerne ville støtte opp
under det arbeide på historisk rehabilitering som hal"'
vært drevet med så godt resultat hittil, hvis de bare
kunne manne seg opp til det.
Forklar dem at det er helt legalt å abonnere på FOLK OG
LAND, at mange kjente
kvinner og menn som aldri
har
tilhørt
NASJON~L
SAMLING gjør det, og· at
det er forsøk på meningsterror - hvor den så kommer
fra - som eventuelt er ulovlig. Dessuten kan man altså
få avisen i lukket omslag.
Med dette ber vi da våre
abonnenter om å bruke giroblanketten snarest mulig og
å hjelpe oss ellers så godt de
kan med ekstra støtte og med
virke for avisen blant de
fryktsomme. Vi regner med
å komme hver 14. dag i 1966
iallfall med minst 26
numre.
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O

Så har det gått et år igjen
og FOLK OG LAND står
foran sin 15. årgang. Altså
noe av et jubileum.
Med dette nummer av bladet følger en postgiroblankett og ber vi våre lesere benytte den snarest mulig for
å ordne med bladpengene for
1966. Den nominelle pris er
som for inneværende år kr.
40,- (eller kr. 20,- for et
halvår for dem som måtte
foretrekke det). Ønskes bladet tiJsendt i lukket omslag,
må vi ha kr. 10,- ekstra til
dekning av den økede porto.
Som tidligere gjelder det at
denne nominelle abonnementspris ikke dekker våre
utgifter ved utgivelsen og at
alle våre abonnenter som
overhodet er istand til det
derfor må se det 'som en nødvendig æressak å plusse på
med litt ekstra. Under kr.
50,- pr. år regner vi da med
at ingen med noenlunde normal inntekt betaler, og det
skulle jo heller ikke være
uoverkommelig i en tid som
vår da pengeverdien stadig
synker og det ikke er rare
greiene en får for en tier. På
den annen side er vi villig til
å strekke oss langt når det
gjelder bladpenger for studerende ungdom og andre
som virkelig har det smått
om penger. Skriv noen ord
til oss om det, så ordner det
seg nok.
De av våre lesere som følger med i dagspressen, vil
ha merket seg de !store vanskeligheter småavisene arbeider under. Det skrives om
«avisdøden», og det er da også en kjensgjerning at selv
aviser en skulle tro var vel
fundert må gå inn. En kan
under disse omstendigheter
tenke seg hvorledes FOLK
OG LANDS stilling er. Ikke
alene er vi så å si uten annonseinntekter, men vi boikottes jo fremdeles, på alle
slags måter i dette velsignede
demokratiet med sine ytrings- og meningsfriheter.
Det øves press på våre abonnenter med den følge at avisen i stor utstrekning går på
lån - noe som i og for seg
naturligvis bare er vel og
bra, men som ikke skaffer
OIss de nødvendige inntekter
til driften. Det er oss ellers
ubegripelig at voksne, selvstendige mennesker finner
seg i å la seg foreskrive av
naboer og andre hva de skal
lese. Det burde være en grenllie for feigheten og unnfallenheten også, selvom mange
fikk varige åndelige men under de brutale forfølgelser i
1945 og utover. Det er trass
i alt andre tider nå - ikke
minst takket være den inn-
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Nytt historisk trekløver

eksperter som belyste retts-I.
oppgjøret på bakgrunn av.
folkeretten. De kom som I
kjent til det resultat at rettergangen mot NS-folkene
intet hadde med rett i vanHg forstand å gjøre. Det lykkedes de norske makthavere,
blant annet under spesiell
aktiv medvirkning aven av
UD's historieskrivere, å undertrykke denne juridiske
vurdering og fremstille den
som et partsinnlegg bestilt
og betalt av de domfelte,
mens det ikke falt dem inn
at de selv i aller høyeste grad
var partsrepresentanter.
Den annen nøytrale vurdering var en historisk studie
i et amerikansk universiteisskrift av professor Lyder Unstad. Det ble promte tiet ihjel
her i landet og en håpet tydeligvis at det i kraft av sin
art ville oppnå bare få lesere
i USA.
Den tredje vurdering lå i
en litt annen gate og representerte en velorientert og
internasjonalt kjent britisk
journalists forsøk på å finne
frem til noe nær sannheten
efter et stort og omhyggelig
arbeide. Han hadde startet
som en av «retts»oppgjørets
heiaskrikere, men objektiv
forskning førte ham til et
annet syn.
Det er vel lite håp om at
John Lyng redder Norge fra
denne nye internasjonale
skandale ved å trekke oppdraget til de alltid beredte
historieskrivere tilbake. Boken kan neppe skade selve
rettstanken, om den enn skader Norges anseelse. Quislingbiografien til Hewins
kommer nu ut også i USA,
og vi skulle tro at den vil bli
lest i !stor utstrekning selvom
UD har røpet sine planer om
på forhånd å preparere bokanmelderne i USA mot boken gjennom den nye brosjyren fra trekløveret Riste,
.Skodvin og Andenæs. For
selv de mest nydemokratisk
omtåkede bokanmeIdere i
USA må visselig kjenne at
det lukter svidd av den hysteriske norske aksjon mot
en privat bok aven britisk
forfatter.

Ben]"amIn
" Vogt og
SOV]" etrusserne

l es f ran t tg]
" "en

--0--

Daglig friske blomster
Blomsterforretning
SYNNØVE LIE
Kranser til alle priser
Frognerveien 30, O ~ I 0
Tlf. 442230

på fel-

QUISLING ER UNDERSLAGER, TYV
OG BRITISK SPION!
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Vi har nevnt før her i FOLK OG LAND det vi har kalt
«Hewinskomplekset», denne syke angstbitingen fra dem
som tydeligvis plages av dårlig samvittighet og fra den
flokk av alle slags skrivekarle som trofast har sluttet opp
om uretten og ensrettingen gjennom de forløpne 20 år.
Dette komplekset er naturligvis av gammel dato, det har
ridt det norske nydemokrati som en mare opp gjennom
årene og har forsåvidt ikke opprinnelig noe med den britiske forfatter Ralph Hewins å gjøre. Men virkelig hysterisk anstrøk fikk det først da Hewins i sin Quislingbiografi
dokumenterte at før eller senere bryter sannheten seg vei
gjennom den mest bastante åndsterror. Vel kan man med
trofast understøttelse aven ensrettet presse tilsynelatende
mestre situa'Sjonen i eget land, men i det store utland er de
hjemlige rettssvikere vanskeligere stillet.
Nesten grotesk er situasjonen blitt nu da en blant den
avgåtte utenriksministers efterlatte saker finner et oppdrag til tre ikke ukjente, trofaste våpendragere for den
spe!Sielle norske historieskrivning omkring den norske okkupasjonshistorie og det efterfølgende «retts» oppgj ør. De
har fått i oppdrag å utarbeide en publikasjon på engelsk
som - for å tale med pressemeldingen fra UD - skal bli
«et viktig korrektiv til den britiske journalist Ralph Hewins bok om Quisling». De tre herrer er den Olav Riste,
som tok til motmæle mot anmeldelsen i TIMES uten overhodet å ha lest boken, den Magne Skodvin som fremdeles
ikke kjenner til våpenstillstandsavtalen for verdenslkrigens
varighet, og den Johs. Andenæs som så vidunderlig har
utviklet seg til forsvarer for det som foregikk. Vi tviler
ikke på at en her får historieskrivning som har vasket seg,
og UD setter tydeligvis også store forhåpninger til den nye
boken som en vil spre i England og USA i «et stort antall
eksemplarer». Det bebudes også muligheten av å utgi dette
verk «på andre sprog enn engelsk.» Vi savner egentlig bare
Frede Castberg som kunne skrive et kapitel om «!seierherrenes justis» og så naturligvis Edward Hambro som vel
bør tolke berettigelsen av å bruke lover med tilbakevirkende kraft.
Det må faktisk stå dårligere til med samvittighetene
enn selv vi antok når selveste det norske Utenriksdepartement engasjerer seg i en polemikk mot en vanlig engelsk
bok. Vi tviler også sterkt på at dette geniale tiltak vil gavne
de herrers sak og standpunkt bedre enn innlegget til Riste
gjorde i TIMES, det som ble holdt frem som et bevis på
at Hewins hadde rett. Forstår da ikke herrene at det folk
nu spør efter ikke er nye partsinnlegg fra dem som bærer
hovedansvaret for det som skjedde i årene efter 1945 enten
som direkte medvirkere eller som senere forsvarere av
ureiten. Hele Norge og en stor del av verden kjenner på
forhånd den historieskrivning de har prestert og deres undertrykkelse av andre synspunkter. Et nytt partsinnlegg
fra deres hånd er komplett verdiløst, til og med mere verdiløst enn et partsinnlegg fra v å r side i utlandet ville
være, f~rdi vi heller ikke der har sloppet til med våre
argumenter. Det som interesserer verden mere og mere,
og som burde interessere også den del av det norske folk
som ikke bærer annet ansvar enn at de har ladt seg føre
bak lyset og derfor har tutet med ulvene, er n ø y t r a l e,
o b j e k t i v e vurderinger av okkupasjonshistorien og
«retts»oppgjøret.
Det har hittil kommet tre slike nøytrale, vel funderte
vurderinger. Den første kom fra de svenske folkeretts-I

SIDE 3

Så går hetsen mot Quisling lystig videre igjen tyve år efter at man
tok hans liv. Den eneste korrigering fra dengang er at Quislings
påståtte drikkfeldighet i kraft av kjensgjerningene ml har fått en ny
versJon hos Benjamin Vogt, som sier at Quisling var «en politisk
alkoholiker» - hva nå det kan være for noe rart.

Benjamin Vogt har som
Vi gjengir fra telegramkjent bebudet en «objektiv» met:
bok om Vidkun Quisling. Det
har jo blitt noe aven god
;Hewins hevder at Quisling
business dette efter at en
var en nær venn av Fridtjof
påny er blitt nødt til å diskuNansen og at han utrettet et
tere den mann hvis navn en
stort arbeide for å lindre hunanstepdigvis ikke engang
gersnøden i Russland i begynkunne nevne inntil fornylig.
nelsen av 20-årene, skriver aviVi får håpe for forfatterens
sen. Men sannheten er at Quisskyld at han ikke blir utsatt
ling benyttet enhver anledning
for kritikk av samme art som
til å besøke Sovjet med den ene
den han selv har gitt sin brihensikt å spionere. Han var
tiske konkurrent Ralph Heflere ganger i Sovjet, som miliwins. Dennes bok ble som
tærattache i Moskva, som medkjent karakterisert som et
lem av Folkeforbundets kom«skandaløst makkverk».
misjon for Armenia i 1924 og
En prøve på -innholdet gir
som representant for et norsk
den tertefine herr Vogt tydeaksjeselskap, Rusnorvegoles, i
ligvis i et intervju i HAMAR
1926 og 1927. Han tok gjerne
ARBEIDERBLAD, hvor han
på seg hvilket som helst oppsier at «Quisling var på mandrag for å kunne komme til Sovge måter en tragisk skikjet. Men han var ikke bare
kelse. Han ble satt utenfor
spion. Han drev også valutaspenummer da han hadde overkulasjon, og til slutt ble han
trådt permisjonen, og han unerklært persona non grata og
derslår penger, stjeler og vet
utvist fra Sovjet, skriver avisen.
ikke hvor han skal få mat til
Literaturnaja Gazeta avviser
neste dag.»
alle forsøk på å rehabilitere
Vi antar at vi efter denne
Quisling. Han var en forræder
lille prøve kan forutsi herr
og en bøddel. Hvis lederne for
Vogt stor berømmelse i de
fascistiske gjenger og internorske dagsaviser.
nasjonale allianser har det traEllers er herr Benjamin
velt med å sikre ham en plass
Vogt og hans åndsfeller i
i profetenes og martyrenes rekuhyre godt selskap når de
ker, er det bare for å kunne
drar til felts mot den døde
bane veien for fremtidens forQuisling som ikke kan forrædere. Det er derfor at hans
svare seg. I et telegram til
grav nå begynner å dekkes av
AFTENPOSTEN fra Moskva
falske papirblomster, skriver
fortelles det således om en
anmelderen.
anmeldelse av Hewins-bio--0-grafien også i sovjetavisen
LITERATURAJA GAZETA.
Det gis en bevegelse hen imot
Der behøver tydeligvis det I avgrunnen, som er så sterk, at man
norske UD ikke å sende ut merker den like lite som jordens
noe korrektiv og der vil vel b
l
også boken til Vogt være sik- evege se.
(Friedrich Hebel)
ret begeistret mottagelse.
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MED EN SOVJETSOLDAT I
I VERDENSI(RIGEN
For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian.

o

Arsakene til annen
verdenskrig

Kun de britiske bombeangrep mot tyske byer stimulerte Hitler og tyskerne til
krig for alvor. Tysk krigsproduksjon nådde høyden akkurat da den allierte bomb(Fortsatt fra forrige nummer)
ingen gjorde det, i juli 1944.
Selv i mars 1945 produserte
Maktbalanse?
Tyskland
vesentlig
mer
Det å gi skinn av å forbekrigsmateriell enn da de anrede seg til en storkrig og
grep Russland i 1941.
faktisk ikke gjøre det var en
Fra først til sist var genial
essensiell del i Hitlers p61iskarpsindighet, ikke militær
tiske strategi; og de som slo
styrke, hemmeligheten med
alarm mot ham, som ChurHitlers suksess. Han var ferTil høyre: Sovjets sakalte dobbelthelt, armeneren oberstløytnant Nelchill, gjorde uten vitende ardig da militær styrke ble avson Stepanian ved siden av sitt fly. Han utførte store bedrifter under beidet for ham. Fremgangsgjørende, slik han alltid hadkampene pa Krim, ved Leningrad og pa Finlandsfronten, sa noen av måten var ny, og alle ble
de vist.
våre frontkjempere har kanskje sett ham i aksjon. Han falt forøvrig lurt.
Således føler jeg meg beTyske rustninger var for
pa Leningradfonten.
rettiget til å se politiske overen stor del en myte inntil
legninger som viktigere enn
Men aller verst var det den der var vi kunstnere sluppet våren 1936. Da ga han mymilitær styrke i perioden før
tolvte gangen vi opptrådte, levende fra det. _ «Dans _ ten et visst reelt grunnlag.
krigen. Der var en viss formidt under dansen så vi et dans, hvor er våre kunstne- Motivet var først og fremst
andring sommeren 1936. Da
par raketter, som en etter en re?» ropte folk fra alle kan- redsel for den Røde Arme,
begynte alle stormaktene, ikble avfyrt i luften, og så en ter. Vi reiste oss opp fra vår og dessuten hadde også Storke bare Hitler, å ta krig og
«Dans kjære britannia og Frankrike betredje som var signalet til et dekning. _
krigsforberedelser med i behelvetes leven av bombarde- kunstnere,» skrek soldatene gynt å ruste. Hitler fulgte redt seg til en storkrig. I vir- regningene for alvor.
menter over hele kampområ- og var yre av glede, det var med de andre, og ikke mye keligheten hadde han det
det. Fra begge sider satte det bare ungdommer, de hadde raskere.
o t I b 1939,
kt det
T klsiste
d ikke.
Appeasement-tilhengerne.
fred sare,
ru e
ys an
inn med granater, bombekas- hatt hell med seg, og påført
tyskerne
store
tap
_
både
ca.
15
prosent
av
nasjonalSeier
ved
feiltagelse.
Hitler trodde sikkert at
tere og maskingeværer, tanks
på
materiell
og
menesker,
og
produktet
til
rustninger.
For
Det
kan
innvendes
at
disse
Tyskland
mest sannsynlig
og artilleri med stadig større
de hadde erobret et viktig britene var prosenten nesten tall er irrelevante. HVllke ville gjøre vinninger i 0staktivitet.
Vi fikk sjokk, og ble ståen- strategisk område. Om vi nøyaktig den samme· Tyske mangler de tyske rush:inger Europa når landet igjen ble
ble enn hadde på papiret, vant en stormakt. Dette delvis på
der stive og urørlige og stirre ville danse? Det gledet oss å rustningsomkostninger
på redslene, som utbredte seg danse for våre tapre krigere faktisk kuttet ned etter Mtin- Hitler en krig mot to av Eu- grunn av hans ide om lebenset stykke unna og visste ikke - for våre unge ville :/{ri- chen-avtalen og ble stående ropas stormakter når prøven orag.usa!Ilmøesrtopyer·Fa·k~··tMI··s···k~ne·· "o<1v·~eX:r·lY.e:;~·
~
hva vi skulle gjøre, inntil gere, de hadde kjempet hero- på dette lavere nivå, slik at kom. Dette er å dømme etter
en offiser ved en av luft- isk og gått stadig frem mot f: eks. den britiske produk- hva som hendte, ikke etter ninger. Lenge trodde han,
nye bølger, for dem spilte sJonen av f~y var langt f?ran hva man ventet skulle hen- ~ed re~te eller ~kke.; at ~et
vernskanonene plutselig
menneskeliv
ingen rolle. Alt den tys~e l 1940. Da kngen de. Skjønt Hitler vant, vant VIlle bh lettere a sla SovJet
skrek til oss: «Hei! dere
for
saken,
for
fedrelandet, brøt ut l 1939, hadde Tysk- han ved en feiltagelse, en ~n~ Ve~tmakte~e. Han var
kunstnere, se å kom dere ned
av bilen øyeblikkelig og stå selv tyskerne måtte få re- Iland 1450 moderne kampfl.y feiltagelse han delte med I:mdleorbd sle~t Ikke dogmaikke der og glo som idioter og spekt for våre uredde kri- og ~OO bombefly; Storbn- andre. Naturligvis var tys- bsk na~ det gJ.ald~ dette. Han
bli slaktet av tyskerne.» Og gere. Vi hoppet opp på bilen tanma og Franknke hadde kerne sikre på at de kunne avslo I~ke vmnmger andre
så skjøt han i luften med pi- og fortsatte vår oppvisning. 950 kampfly og 1300 bombe- slå Polen dersom de fikk væ- sted~r nar det bø~ seg en aonstolen. Da skjønte vi at det Men da jeg skulle danse med fly. Tyskerne .hadd.e 3500 re uforstyrret i vest. Hitlers lednm~. Etter a ha slatt
og politiske vurdering av situa- Franknke, anne~terte ha~
gjaldt livet her i dette van- Vera, var hun plutselig bor- tanks;. Storbntanma
viddet. Det ene pistolskuddet te, og da jeg fant henne, lå Fran~nke hadde 3850. I ~eg- sjonen sa ham at Frankrike Alsac~ ?g Lorrame,. trass l
skremte oss mere enn hele hun på kne bak en bil, og. ge blfelle anslo ~e alllerte ikke kunne gjøre noe. Dette hans b~hgere. erkl~rmger om
dette inferno av larm, og i bad til Gud. «A Gud ._ kjære Tysklands styrker bl mer .enn viste seg å være mer eksakt at han Ikoke vllle gjøre d~t, og
_ dro avgarde med de mdupanikk hoppet vi ned fra Gud _ hjelp meg fra dette det dobbelte av det fakbske enn de tyske generale s
redselssted»
_
hørte
Jeg
henantall.
So~
vanlig
tenkte
tagelser.
Men
han
had~e
~~_I
strielIe område~e i Belgia og
bilen og søkte dekning bak
ne
si
med
lav
skjelvende
man
at
HItler
hadde
forbegen
anelse
om
at
han
skulle
Nordøst-FrankrIke. I?en abden. Og nå begynte blodbasette Frankrike utenfor kri- str~k~e spekulator VIste sef!
det for alvor. Bomber og gra- stemme, og jeg trakk meg
gen da han invaderte Hol- ?gsa a vær~ e~ statsmann 'pa
nater fra tunge tyske bom- stille tilbake for ikke å forstyrre
henne
i
bønnen,
og
lot
land
og Belgia 10. mai 1940. Jakt e!ter vmonmg og som Ikbekastere og artilleri hvinte
Dette var et defensivt tiltak, ke pa forhan~ ref~ekterte
og eksploderte rundt oss der henne være ensom med sin
for å sikre Ruhr mot alliert over hva han vllle vmne og
vi lå trykket til jorden, og Gud.
invasjon.
Erobringen
av hvorledes.
o
..
pustet tungt. Plutselig falt . Få minutter etter var hun
Frankrike var en uforutsett
Han kom sa langt fordl met meneskehode i nærheten blbake og fortsatte dansen,
Igevinst. Selv ikke etter dette I,gen visste hva d~ s~ulle gjøre
av oss og farvet jorden mea og prøvde å vi~e godt humør,
,forberedte Hitler en storkrig. ~ed. ham. oHer Igjen ønsk.er
blod· Stakkars Vera hadde men hun var hkblek og skalv
I Han
forestilte seg at han' Jeg a forsta appeasement-blaldri sett noe slikt. Hun fikk over hele kroppen.
«Og en annen skal binde
!kunne slå Sovjet uten alvor- hengerne, ikke rettferdiggjøsjokk, lukket øynene og
!lige anstrengelser slik han re eller fordømme dem. Hisnudde seg vekk. En infan- opp om deg og føre deg dit du
Ih~dde slått Frankrike. Tysk, s~orikere gjør d~rlig arbe~d
terioffiser med pistolen i ikke vil.». - Joh. 21.' 8. Og
hånden løp forbi oss der vi denne k~mne kom dIt, h v o ; j vapenproduksjon ble redu- nar de forsøker a k~rakten.sert ikke bare i løpet av vin- sere appeasement-blhengerlå halvt sanseløse, og straks hun aldn hadde tenkt seg a
teren 1940-41, den ble redu- ne som dumme eller feige.
etter hørte vi hurrarop av komme, der hvor hver dag,
Isert enda mer høsten 1941 da De var mennesker konfrontusener mennesker. Det var hver time og hvert minutt inkrigen mot Russland allerede tert med reelle problemer, og
våre reserver som rykket nebar fare for hennes liv, så
hadde begynt. Ingen vesent- i de gjorde det bes~e i de dafrem til skuddlinjen for å det var i~ke underlig at hun
lig forandring inntrådte etter værende omstendIgheter. De
unnsette troppene der, og vi følte seg l stor angst, og var
pustet lettere. Om en stund opprevet, når vi mannlige Berømt armemk krigshelt, admi- den begynnende motgang i innså at et uavhengig og
ble det dødsstille over hele dansere følte oss kvalme av raI Hovannes Isakov. Det var for- Russland heller ikke etter mektig Tyskland på en eller
kampområdet og det grusom- dette grusomme blodbadet. øvrig under hans ledelse det sov- katastrof~n ved Stalingrad. annen måte måtte innpasses
me blodbadet var slutt for Men ingen kan un~gå sin jetiske flatebesøket i Oslo fant sted Tyskland opprettholdt en i Europa. Senere erfaringer
(Forts. stde 8)
for bare noen fa ar siden.
fredsaktig
krigsøkonomi».
(Forts. side 8)
denne gang. Som ved et un-
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Slik ser en annen brite,
professor A. J.P. Taylor det

I

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

LØRDAG 6. NOV. 1965

FOLK OG LAND

Siegfried:

«Ah, dessa javla
hjaltarf»

ARBEI DERBLADET
finner kakekors!

SIDE 5

lUSA og BerlinInuren
Hva president Kennedy's fremste rådgiver
avslører i sine memoarer
Hos vår svenske kollega RRIA ORD henter vi efterfølgende
betraktninger omkring de memoarer som nylig er utgitt av professor Arthur M. Sch les ing e r, president Kenn.edys nærmeste rådgiver. De underbygger på en frapperende måte det vi he: i F~~K
OG LAND stadig har fremholdt om amerikansk utenrtkspoltttkk
og det selvmorderiske i for europeiske stater å bygge si~ sikkerhet
på denne utenrikspolitikk. Her er hva FRIA ORD skrIver:

LITT BAKGRUNNSSTOFF OM NORDISKE
FORSVARSDRØFTELSER I 1949 OG NU

O

tidige siktepunkter for norsk
utenrikspolitikk. Det han sa
var jo bare det alle vet, nemlig at NATO-avtalen fr e mEn av den myrdede presidel es står ved makt og at
dent John F. Kennedys nærden fremtidige utvikling ogmeste ,rådgivere var som
så vil bestemme Norges stilkjent den politiske vitenling. Han ville heller ikke
skapsmann professor Arthur
forsøke å sette munnkurv på
M. Schlesinger. Denne mann
folk i denne sak, idet han på
har isommer offentliggjort
spørsmål om han anså en of- l'
sine memoarer, i hvilke et
fentlig debatt om disse ting
kapitel behandler hendelser
for nyttig, sa at «det i vårt
Det skal ikke stort til før de sommeren 1961, det tidspunkt
samfunn står enhver fritt å nydemokratiske seierherrer skvetter da den skammelige Berlinta opp til ordskifte et hvilket opp i panikk på maktens hynder. muren ble til. Det er mildest
som helst spørsmål.» Vi tror Det sikreste middel til å frem- talt beklemmende avslørinnok ellers .statsministeren tok bringe slik virkning er tydeligvis ger som Mr. Schlesinger til bare kjent til den tale som
munnen lI~t for full her. De å vise frem et hakekors. Vi min- kommer med i denne forbin- den demokratiske senator
som har villet ta opp et ord- ner om panikken og skriket i Eng- deIse. Av hans fremstilling Fulbrig~t holdt 30. juli 1961
skifte om. for ek~empeliland da et frimerke som forher- av den daværende ameri- og hvon han erklærte at «han
«retts» oppgJ øret ~ar Iallfall liget kampen om England viste kanske europapolitikk frem- ~kke kunne o begripe hvorf~r
høstet and.re erfarmger.
hakekorset på et nedskutt tysk går nemlig at Nikita Krust- Ikke den sakalte ~ED-reg~, E~lers Sier det seg nat~r- fly. Men hysteriet er like stort her sjov i sin tid ingenlunde men (d.v.s. Ulbncht-regIhgVIS selv at en norsk regJe- hjemme. En mann kommer styr- overdrev eller snakket tull- men) lot sperre sonegrensen»
ringssjef så lenge landet er tende ned i ARBEIDERBLADETS prat da han påstod at selv (me~lom
Vesttyskland og
bundet av.NATO-avtalen ik- redaksjon og slår alarm, for nå er USA var fullt enig med Sov- So.vJetsor:etyskland). Fulke offentlIg kan utta17 seg «nazistene» tydeligvis på ferde jet om Tysklands fortsatte bnght ~llføyet at han .var
mot den. Det trengeos Ir:,gen igjen. Han viser frem ovenstående deling og direkt; hadde gjor~ overbevist om at Ulbncht
pressekonferanse for a sla en kake som han hadde kjøpt, og et dette klart. Nar man nu 1 «til og med hadde rett til å
slik selvfølgelighet fast. Men hakekors var det jo selvom det forbindelse med en øst-vest- gjøre det.»
at han må uttale seg slik nu ikke var det tyske. Bakeren ble lig avtale i den hensikt å
Fulbrights merkelige utsier natur.ligvis intet om Nor- altså øyeblikkelig stillt til regn- hindre atomvåpenspredning, taleIse ble av verdenspressen
ges holdnmg ved NA~O-pak- skap av bladet og' forsikret ·i:iJ.re· -her og' der taler om at det oppfattet som en original intens utl~p. Og det er JO det selvfølgelig at det var en ren til- eksister~r noe som temmeli~ dividualists private mening,
saken .gJel~er. ~erfor er. en feldighet at de to deigruller hadde nær minner om et maskepI som ikke hadde noen større
offentlIg dIskUSJon. om dlsse dannet det formastelige og udemo- mellom Washington og Mosk- betydning, men den var
ting både nødvendlg og nyt- kratiske mønster da de ble bakt va i den hensikt å gjøre Tysk- sannsynligvis
feilaktig.
I
tig selvom statsministre o~ sammen. «Han sendte dem likevel lands og Europas deling per-, Moskva kjente man meget
utenriksmi?istre .både h 7r .; ut, da han ikke kunne tenke seg at manent, så har Mr. Schles~n-I godt til at senator Fulbright
landet O? 1 ~venge al~n. sa folk ville ta anstøt av slikt. Det ger i sine memoarer fakhs~ Ihørte hjemme i de «liberalmeget gjør sm demer:hplIkt hele var mest til å le av.»
gitt en direkte bekreftelse ~a demokratiske» kretser i Wasog den . ~est a~en~agale I Så var da altså nydemokratiet riktigheten av denne pa- hington, som øvet avgjørende
presse mlslIker dlskusJonen. reddet også denne gang! Ingen stand.
innflytelse på Det hvite Hus'
Borter: nevnte ellers .i ~en- farlige svenske under.1~runnsorgaOm forspillet til Berlinmu- politikk under Kennedys prene forbmdelse st~tsmmls~er nisasj~ner st?d b~k, og mgen uh~l- rens tilblivelse har man hit(Forts. side 7)
Tage Erlanders plIktskyldige bredeltge hjemltge gammelnazlsuttalelse om at nordisk for- ter, for å bruke den vanlige jarsvarssamarbeide ikke er ak- gong, var ute med sine stygge
tuelt for Sverige. La oss da kunster.
i den forbindelse minne om
Men, hva med porten til Oslo
hva det svenske AFTON- Lysverker? Enn om ARBEIDERBLADET skriver om de for- BLADET stillet ordfører Bull til
handlinger som ble ført i regnskap?
1948-49: «At Norge och
--0-Danmark gick til NATO och

SN

Stiv i ryggen nu, Borten!

Statsminister Borten har
holdt sin første pressekonferanse og ble naturligvis øyeblikkelig spurt om regjeringens holdning til diskusjonen
omkring et norsk-svensk forsvarsfellesskap. Når en leser
de forskjellige avisers gjengivelse av statsministerens
svar, så kan man trekke
mange interessante slutninger om innstillingen.
AFTENPOSTEN slår opp
over hele første side som hovedpunktet i Borte,ns redegjøreIse at han «avlIver ryktene om ny utenrikspolitikk»
og gir i teksten en høyst kuriøs utlegning av statsministerens ord.
Dagspressen
ellers har
stort sett ikke funnet grunn
til å fremheve statsministerens selvsagte og gledelig
forsiktige uttalelser om frem-

I

Borten avliver
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AFTENPOSTEN ønskedrømmer og avliver «ryktene», mens st'enske
aviser gir interessant.e opplysninger.

inte till ett forsvarsforbund
i Norden, beteeknar Tage Erlander som sitt stOrsta politiska nederlag.» Og i dette
blad, som i denne forbindelse
iallfall sikkerlig representerer den svenske regjerings
synspunkter, heter det videre:
«Uppgifter om kontakter
'narmast under regeringsnivå'
om ett skandinaviskt forsvarsforbund ha kraftigt dementerats
från svenskt och norskt regeringshåll. Aftonbladets Kaj Striden om hvem som oppdaget Amerikd har blusset opp igjen. Vi
Axelsson, lika hemtam i norska for vår del synes det like godt kunne vært uoppdaget. Men - slik
som 1 svenska politiska kretsar, ser en tysk avis det - underskrift: «Dere tar feil. Det var oss som
(Forts. side 7)

oppdaget Amerika!»
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Quisling og de "militære" opplysninger
ler, Reichssicherheitshauptamt,
tignok søke: han selv. å bort-: I Canaris og jødene.
Gestapo. Denne konferanse ble
forklare sm delaktighet l
Det kan i denne forbindelse
tidligere utførlig omtalt detforelagt
admiral Canaris' ønsker
~upf?rsøket, men de ~ndre ha sin interesse som et aprote, og nevner derfor bare
og alle deltagere med unntagelImplIserte fast~oldt ogsa ur:- pos å nevne om denne tyske
ganske kort at det for Raese av representanten for Abder kon!ront~sJon med B:dmI- Abwehrsjef, som utlandet
ders og den tyske marines
wehr,
spesielt understatssekretær
~alen sme pastander slIk at under krigen satte så høyt og
vedkommende gjaldt å få
Luther fra Utenriksdepartemenmn~ryk~et av den ro~le Ca- som fremdeles roses' her i
Hitler aktivt interessert i en
tet avviste dem energisk. Til og
nar~s spIlte er temmelIg ens- landet fordi han så iherdig
okkupasjon av norsk område
med
representanten for Gestapo,
tydIg.
motarbeidet det nasjonalso(for å komme vestmaktene i
Muller, advarte mot reaksjonen
Ridderkorsbærer general sialistiske Tyskland, at han, innen befolkningen.
forkjøpet) og at en derfor utp f u hIs t e i n uttalte seg også hadde and re sider
la Quislings uttalelser på en
Da dette resultatet ble medmeget skarpt om ånden i som er verd å nevne.
helt annen måte enn tilsikdelt
admiral Canaris, henvendte
Abwehr:
Opplysninger herom finner
tet. Under rettssaken uttalte
han
seg
direkte til Adolf Hitler,
vi
i
Erich
Kerns
bok
«OpferQuisling seg meget bestemt
som tilslutt lot seg overbevise
gang
eines
Volkes»
(Verlag
om dette og erklærte at det
«Canaris var, omenn også
om nødvendigheten av den ytre
Raeder tilla ham av uttaleloverordentlig ugjennomsiktig, K. W. Schiitz, G6ttingen
kjennetegning av jødene. Men
1962)
og
de
dreier
seg
om
Caser jo var det Raeder selv
fullstendig pessimistisk. Han
han gikk ikke med på oppretnaris
og
det
tyske
jødespørshadde uttalt.
forutså det militære sammentelsen aven Berlinerghetto.
Scheidt behøver en vel ikbrudd stadig påny, fra måned mål. Disse opplysninger har
Slik ble admiral Canaris' ønsforøvrig
interesse
langt
utenke spandere mange ordene
Også
til måned. ke
5. september 1941 virkeligfor
det
emne
vi
her
behandpå. Hans brev var en slags
Heintz slo fast at det i Abwehr
gjort mot minister dr. Goebbels
ler,
fordi
de
viser
at
forholhevnakt mot de tyske milihersket en utpreget «muder Bevilje. En lov beordret at jøder
tære sjefer efter at disse samtrieb». Canaris hadde på ham det mellom den tyske stat og
fra 6 års alderen skulle bære
jødene
ikke
i
første
rekke
men med nordmenn hadde
gjort et «melankolsk inntrykk».
den gule stjerne og forbød dem
var
et
«rasespørsmå1»,
men
styrtet Quislings første regj e(Side 370).
uten skriftlig tillatelse av de
et sik k e r het s s p ø r s Jing og dermed også tilintetstedlige
politimyndigheter å formål.
På
side
259
i
nevnte
«Som typisk nevner Heinz:
gjort Scheidts politiske drømlate
sine
bosteder. Jødene ble
bok
leser
vi:
En
underoffiser
ved
regimentet
mer. Efter at den tyske landunder
henvisning
til Chaim
(Brandenburg) hadde konstrusetting var over hadde QuisDet råder vel idag ingen
Weizmanns
(krigs)
erklæring
«Grotesk
nok
kom
det
mest
ert en fremragende lyddemper
ling overfor Scheidt gitt ut- virkelig tvil om hvilken
(til
Tyskland
på
vegne
av den
ødeleggende
støt
mot
jødene,
for
maskinpistoler
og
karabiner.
trykk for militær kritikk skjebnesvanger rolle admiinternasjonale
jødedom)
bedet
hvorved
de
som
helhet
ofCanaris' og Osters stillingtagen
over de tyske disposisjoner. ral Canaris som Abwehrsjef
handlet
som
fanger.»
fentlig
ble
difamert
og
utstøtt,
til dette bestod i spørsmålet:
Dette utnyttet Scheidt til å spilte under sitt lands skjebikke fra NSDAP eller SS, men
hvorfor skal man stadig konfortelle sine politiske fore- nekamp. Vi skal komme litt
fra en nøkkelfigur i den tyske
struere nye mordvåpen? Det går
satte at Quisling hadde gitt nærmere inn på det i det efMen, tilbake til admiral
motstandsbevegelse,
admiral
da forferdelig nok til i verden
disse opplysninger før in- terfølgende, som bygger uteCanaris' og hans Abwehrfolks
Wilhelm Canaris, sjefen for det
alt.» (Side 371).
vasjonen, men at de militære lukkende på autentiske doanstrengelser for
tyske Abwehr.
sjefer ikke hadde tatt hensyn kumenter, men nevner innKort efter utbruddet av den å komme nasjonalsosialismen
til dem og derfor hadde kom- ledningsvis opplysninger som
I
en
beretning
på
side
405
skjebnesvangre
kamp i øst kre- tillivs
mett opp i store kalamiteter, nylig ble brakt i en artikkel
vet oberst M under den daglige
med bl. a. tapet av Bliicher. i FOLK OG LAND om inva- heter det:
formiddagskonferanse hos mi- ved forrædersk virksomhet
Hovedkilden for påstanden sjonen i Normandi. Ifølge
«Spesielt
ut
fra
forhørene
av
nister
dr. Goebbels på vegne av under Tysklands krig. Herom
om de «militære opplysnin- denne artikkel oppgir den
generalmajor Oster, generalløytadmiral
Canaris ytre kjennetegn forteller bl. a. dr. Peter Kleist
tyske
Abwehr-major
Karl
W.
ger» fra Quislings side er
nant Pfuh/stein og oberst Hanfor jødene i Tyskland, slik at (som var tilknyttet Utenriksimidlertid som nevnt general H. K o c h at han på basis av
sen er det oppstått sterk misAbwehr lettere kunne bekjempe departementet) i sin bok «Die
Hans Piekenbrock, som i sitt opplysninger fra arresterte
tanke om at admiral Canaris
spionasjen
og sabotasjen som Europaische Trag6die» (Veragenter
i
god
tid
forut
hadde
brev til Hartmann i detaljer
iallfall har vist om omveltningsvar under utvikling. Samtidig lag K. W. Schiitz, G6ttingen,
forteller hvilke opplysninger innberettet til sine foresatte
planene og har utbredt rundt
foreslo Canaris-representanten 1961) på side 81:
Quisling skulle ha gitt under i Abwehr sted og tidspunkt
seg sterkt deprimerende oppfatopprettelsen .av samleoppholdsfor
invasjonen
uten
at
dette
den samtale de to hadde i
ninger om krigen.»
sted for Berlinerjødene, altså en
«Nok en gruppe menn samKøbenhavn 3. april 1940 - førte til mottiltak av noen
Berlinerghetto.
let seg denne eftermiddag (25.
denne «avgjørende hendelse» art. Det er derfor grunn til
august 1939, da Hitler allerede
Goebbels, som klart forutså
å anta at opplysningene ble
som Hartmann kaller det.
En interessant uttalelse om
hadde utstedt ordre om aksjon
de psykologiske følger av slike
underslått av Abwehrledel- admiral Canaris' omdømme
mot Polen - den ble senere
forholdsregler
innen
befolkninhos
fiendemaktene
gir
en
utHvem er !så denne general sen.
tilbakekalt). I kontoret til sjegen,
avslo
steilt,
tiltross
for
at
Piekenbrock
De beste og mest pålitelige talelse av Canaris' russisk
fen
for det tyske Abwehr, hos
Polen
i
melguvernør
Frank
i
K a u l bar s
og hva er hans politiske bak- opplysninger om den mann fødte agent
admiral Canaris, snart kalt «den
lomtiden
hadde
innført
den
grunn?
som ledet denne Abwehr- (side 425):
lille greker», snart «Høye C»,
middelalderlige gule stjerne for
Dengang omhandlede sam- organisasjon som var så overtroppet general Thomas, som
jødene.
«Gjennom uttalelsene av Kaultale fant sted var Pieken- dådig utstyrt med notoriske
var en like stor hater av Hitler14
dager
senere
gjentok
oberst
bars blir det klart hvorledes
brock en av admiral Canaris' forrædere, admiral Canaris,
regimet som Canaris selv, opp
M påny i ministerkonferansen
Canaris ble vurdert innen den
nærmeste medarbeidere i det finner en kanskje i en mefor å rådslå om en aksjon mot
Canaris'
krav
og
fremla
dokusamlede sammensvergelse. Da
tyske Abwehr (Secret Servi- get interessant, men her i
Hitler. - - - Midt under
menter som skulle understøtte
han via en svensk tillitsmann
ce). Han var avdelingssjef, Norge så å si ukjent bok som
samtalen
gir imidlertid Warlikravet. Da dr. Goebbels påny
hørte ryktet om en forestående
stod på en meget fortrolig fot heter «20. juli. Spiegelbild
mont melding om tilbakekallelavslo,
fremla
oberst
M
admiral
avskjedigelse av Canaris, ble
med sin høye og senere me- einer Verschw6rung». Den
se av angrepsordren.
Canaris' ønske om personlig å
han som oppfatningen i utenget omtalte sjef, og arbeidet utkom i 1961 på Seewald VerOpposisjonens planer er forholde foredrag for Goebbels
landske kretser meddelt: Med
sammen med slike folk som lag i Stuttgart og inneholder
eldete, ja de er kanskje blitt
om jødespørsmålet. Få dager
utsjaltingen
av
admiralen
bortQberst (senere general) Hans Gestaposjefen
Kaltenbrunhensiktsløse. Oberst Oster, adsenere satt Canaris i nærvær av
faller mulighetene for en hvilO ste r - en av hovedmen- ners beretninger til Bormann
miralens nærmeste medarbeider,
oberst M og statssekretær Gutkensomhelst
forståelse
hvis
nen bak attentatplanene mot og Hitler om forhørene i forer imidlertid av den oppfatning
terer like overfor minister GoebTyskland var villig til forhandHitler og mannen som for- bindelse med attentatet mot
at Hitler med dette frem og tilbels
og
gjentok
sine
krav:
«linger med de fiendtlige makrådte planene om Norgesfelt- Hitler. 20. juli 1944. Det
bake har forspilt enhver ansefra
Abwehrs
synspunkt
er
det
ter om en fred som begge par-,
toget til den nederlandske dreier seg her om hemmelige
else hos de militære.
bydende nødvendig at jødene
«Meddelelsen
ter
kunne
godta.
militærattache - og oberst dokumenter fra det tidligere
a) kjennetegnes, b) blir om«Slik går det når Gefreitere
om admiralens avskjed ville
(senere general) von L a -/ Rei~hssicherheit.samt og de ~r
flyttet.»
fører krig. Fra dette slag vil
være et signal for utlandet til
h o us e n. Om denne sistes utgItt av ArchIV Peter fur
han aldri komme seg igjen. -»
Goebbels gav statssekretær
å avbryte ethvert samarbeide
innstilling siterer vi følgende historische und zeitgeschichtGutterer
i
oppdrag
å
innkalle
en
med
Tyskland.
Canaris
var
en
lille avsnitt fra Erich Kerns liche Dokumentation.
sjefskonferanse om saken omOgså en annen interessant
av de få menn som utlandet
bok «Deutschland im AbUnder forhørene av de imfattende
alle ministerier, parti- opplysning til karakterisering
fremdeles
ville
forhandle
og
grund» (Verlag K. W. Schiitz, pliserte dukker admiral ca-I
tj enestesteder, Wehrmachtsde- av admiral Canaris' og hans
samarbeide med.»
G6ttingen 1963), side 92:
naris' navn hyppig opp. Rik«Den tyske motstand var
representert i Nurnberg foruten
av general Erwin Lahousen av
dr. Bernd Gisevius. Man kan
ikke si at den var særlig godt
skåret til med disse to representanter. Allerede opptredenen
til generalmajor Erwin Lahousen, tidligere sjef for Abwehr i
den østerrikske forbundshær, så
leder for Abwehr Il under admiral Canaris, belastet som vitne hatefullt og alvorlig anklagen først og fremst mot feltmarskalk Wilhelm Keitel og
riksutenriksminister von Ribbentrop. Hvorfor han, skjønt han
efter eget oppgivende allerede
i 1939 var en fanatisk motstander av NS-regimet, likevel forble på denne eksponerte post,
til og med lot seg forfremme og
tilgodeså seg med alle denne
stillings fordeler, sa han ikke.
Han bekjente seg til motstandskretsen Canaris (uthevet av oss)
og fremhevet spesielt general
Oster rosende (se foran).»
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Åh~ dessa javla hjaltar
(Forts. fra side 5)

visar att hur riktiga dessa dementier an ar, så pågår en debatt, som sarskilt i Norge ar
verkligt serios. Så sent som i
forre veckan stallde ett norskt
statsråd krav på folkomrostning
om Norges fortsatta bindning
vid NATO. Och på svenskt
forsvarshåll finner man skal att
grundligt studera forutsattningarna for ett skandinaviskt eller
norsk-svensk forsvarsforbund.»

under kriget tilbringat sin tid
i England och USA, annu tre år
efter krigsslutet kiinde sig som
stornorska segrare i kriget och
med vamjelse reagerede mot att
man inte aven framgent skulle
framstå som heroer i Norden,
på lika fot med segerrika engelskman och amerikaner mot
de omkliga svenskar som «svikit sin plikt.»

SIDE 7

og behagelige vei som for
Norges og Finlands vedkommende førte rett ut i katastrofen. Det er vel høyst tvilsomt om man fori disse to
lands
vedkommende kan
snakke om noen grad av selvstendighet i det hele tatt. Og
Sverige selv ble reddet av det
Tyskland som en idag tillegger alle slags onde hensikter
også mot Skandinavia:

Berlinmuren (Forts. fra side 5)

Sovjetsonen og et vredesskrik i Vesttyskland. Bare av
den grunn - påstår Sehlesinger _ ble det forlagt en
amerikansk troppestyrke til
Vest-Berlin og den daværende visepresident Lyndon B.
Johnson ble sendt til VestBerlin for å holde en beroligende tale for befolkningen.
Men noen uker senere lot
Kennedy meddele «vennene»
i Moskva at USA helt og
fullt hadde akseptert muren
og at Kreml ikke skulle ta
altfor alvorlig de verbale uttaleIser av motsatt innhold
som kunne tenkes å komme
fra USA. Det var ingen ringere enn den finske president Kekkonen som fikk det
ærefulle oppdrag å overbringe denne forsikring fra
USA til Krustsjov! Ifølge
Sehlesinger skulle president
Kennedy ha gitt Kekkonen
følgende forklaring:

sidentår. Nu fremgår det av
Sehlesingers memoarer at ingen ringere enn president
Kennedy selv på samme tid
hadde forklart for sin spesielle rådgiver Walr Rostow
(en rasefrende av Sehlesinger) at Krustsjov snart
«Nar kriget så kom, fiek den måt t e foreta seg noe for
socialdemokratiske
statsminis- å stoppe masseflukten fra
tern Per Albin Hansson signera Sovjetsonen til Vesttyskland
Og også AFTONBLADET
en av overbef~lhavare? Th6~nell yia Berlin, og at US~ i s~ fall
antyder noe av dette når det
f?,rfattad sknvelse t~l ~ltlers ~kke. burd: legge hmdrmger
i forbindelse med de brutte
Kaj Axelsson beretter el- forhandlinger skriver: «Det
narmaste man, Svengevannen l VeIen hVls Moskva og øst- lers videre om forhandlinge- finns ett annat yttrande av
Goring, for att be om tillstånd Berlin .kom til å. ta forholdsne i 1948-49 som hittil har en prominent svensk polititill inkop av artilleri, luftfor- regler l den retmng! Det kan
vært i høy grad hemmelig- ker, aldri publieerat oeh kant
svars- och annan utrustning, tas for. gitt at Ke~nedys
stemplede. En skandinavisk endast i en myeket, myeket
utan vilken vår. forsvarsbered- oppfatr~mg uopphol~elIg' ble
forsvarskomite arbeidet med snav krets: «Ah, dessa javla
skap skulle vant av noll och bragt tIl Moskvas kjennskap.
en betenkning fra 15. okto- hjaltar!» intet vard.»
Og så begynte 13.. ~ugust
Det var norrber 1948 til l4'. februar 1949. man'nen som var «hjaltar».
1961 forberedelsene tIl a oppMen, så gikk det altså slik
De som idag sitter med an- :ette muren. Det. skje<;lde til
Og FRIA ORD oppsummesom Axelsson skriver:
svaret for Norges forsvars- a begynne med lItt .tvilende.
rer det slik:
og utenrikspolitikk har san- Kreml ~ar vel en~u Ikke h~lt
«Med andre ord. Har i Konelig all mulig grunn til å overbevIst om at mformasJo«Med
kannedom
om
den
penhamn, i Christiansborgs
nene fra Det hvite Hus kunnorska «segrar»-hysteri, som tenke seg om så de ikke gjen- ne være riktige eller om det
«De må betenke den nedpraktgemak, spraek forhandlinlevde så långt efter 1945, trots tar forgjengernes synder.
garna, gick den vackra tanken
var spørsmål om en «felle». slåtthet som er fremkalt i
att Norge aldri var officiellt
om gemensamt skandinaviskt
---oFor sikkerhetst skyld holdt Vesttyskland gjennom mukrigsdeltagande makt och trots
forsvar i graven. Norden som
russerne seg på tilbørlig av- ren. yi vil ikke at denne
att vårt grannland givetvis aldrig ~~~~~~~~~~~~'" stand i begynnelsen' og lot stemmn~ skal bre seg en~a
en stabilitetsfaktor i det kalla
av vastmakterna erkants eller
kriget, den drommen omintetUlbrichts folkepoliti og sol- mere gJen~?m .en (amerIV ask, m a li n g,
som «segrarmakt», boransetts
gjordes snabbt och obonhorligt.
dater besørge murbyggingen kansk) legI~Imermg av ~et
de nog hr Tage Erlander ha int a p e tse r ing,
ved hjelp av østtysk arbeids- ø~ttyske regIme. For da .vIlle
sett, att han - med den ringe
kraft.
VI oppvekke en ny nasJonam
ø
n
ste
r
m
a
l
ing.
Vi har fått mange og unpondus han då hade - nappe.
.
lisme i Vesttyskland. Tyskderlige forklaringer fra norsk
Men herske~en l Kreml ble land har vært delt i 16 år og
ligen kunde overtyga dessa
RIMELIG
snart overbevISt om at Was. o fbI' d l' S
hold på hvorfor disse for«hjaltar» bland de norska partih' gt
. k r 'kk h dd kommer tIl a or let. ov~
handlinger ikke førte frem
kollegerna.»
.m on .Vlro e Ig l e a e jetsamveldet må bibeholde
og hvorfor Norge også offi1. KL. FAGMANN
tIl ~enslkt a foreta noen al- Tyskland så delt som det nu
sielt forlot den nøytralitets_ Tele-f-o"'n--'2"5-12~9i '. vorhge·"J're~støt mot muren. er. Men Sovjet må ikke forDet understrekes ellers at
Det.va.rte fIre dager før USA- søke ,å få oss til sammen med
linje det svek så skammelig
i 1940 og med så bedrøvelig FRIA ORDS redaktør dr. . . - - - - - - - - - - "....-" regjerIngen lot frem~øre en ,I Moskva å erklære denne deresultat. Vår svenske kollega Rtitger Ess e n alt i et skrift TANNLEGE MAAMOEN tam, formell pr?t~st l Mosk- ling som rettferdig i den henva, men samtIdIg ble det .
d k Il
FRIA ORD skriver herom at i 1930 tok tilorde for et bredt
nordisk forsvarssamarbeide.
Hansteensgt. 2
kjent at vestmaktene ikke sf~kt at ~dodsklvtl;ll~erme s u oe
D·
t k
bl
g o f
h dd t'l h
'kt o .
a et ml e l a sprenge var
Tlf. 444333
a eienSI
~ grIpe t'l
l allianse med Vesttyskland og
- «till saken kan laggas, att «pla- Isse an er e o sa remlagt
av
NationelIa
Forbundets
n?en
slags
økon?mISke
sankVestt
skIands forbund med
nen» sprack helt enkelt for att
representant
i
det
svenske
sJoner
mot
SovJetsamveldet.
V
t
Y
de norska exil-politikerna, som
andra kammaren, daværende
Den tanke ble forkastet som es europa.»
kaptein (senere oberst)
ANN E L ISE P A It O W værende «en altfor drastisk
Denne uttalelse av KenneAbwehrs innstilling finner vi M e y e r h o. f er.
ForbunT ANNINN5ETNING
gest». Dermed hadde Moskva i dy stemmer overens med hva
i denne bok men det får vi dets syn ble tolket av dets
. fått grønt lys: Tysklands de- en annen amerikansk «polikanskje ko~me tilbake til i formann d~sen~ Elmo L i n odT"mJh,im
ling ble sementert med mu- tolog», professor' Hans J.
neste artikkel hvor vi skal h o l m shk l 1936: «Vart JUUUOtJuuuuuuuut,):(JUUUtJUUt ren og det skjedde med Was- Morgenthau anbefalte under
påvise at Abw~hr og Canaris land får iek~ engageras i s~or- .........._& .........'D'oØ'_4....P . ._ _ hingtons . stilltiende sam-, en konferanse i Bologna:
slett ikke innskrenket sin makt ernas mteressekombmatykke.
«I off e n t l i g e u t ta _
kamp mot det de mente var ti?ner. ~. stallet b~ra de norTANNLEGE
Det eneste som bekymret l e Ise r vil USA vende seg
nasjonalsosialisti~k ~nn~tilte dIska, landerna tIllsammans
MARTIN KJELDAAS
presidenten og hans rådgi- mot Tysklands deling, men i
P ersoner og partIer tIl hJem- skapel en maktfaktor, starki
vere i Det hvite Hus var sin p o l i tik k skal USA
. klOt
. d'
Hanstemsgt, 2
landet. J;Iele hans utenlands- nog a tt le
e ~ a .SIg
.:lVasl
spørsmålet om hvorledes tys- faktisk streb e e f ter a° b'b
l enett - også i Norge - var av stormakter l ohke vade~Tlf. 447554
kerne ville reagere. Man holde denne deling.»
gjennomsyret av dette syn. streek
.Genom en emg .."_"..__,, __ ...
fryktet for et nytt opprør i
Den nylig avdøde Adlai
Og det førte naturligvis i tur sam. manha.ll.mng oeh. en
..
klok
St
,-.,-.,-.,-.,-.,-._._._._._._._._._._.,-._._._._._._._._._._._._,
evenson, USA's FN- ambas f t
l k l d
og orden igjen til at Quisling utrIke~po ItI, ag l .. or ro- {
~ sadør og en aVl de ivrigste
kom i skuddlinjen, ikke bare andeglVande
fosterlandska (
.
(brobyggere mellom Washingfordi han representerte et mans hander, kunna de skan- (
ton og Moskva uttalte også
parti som hadde et visst ide- dinavis~a landerna oe~ Fin- (
•
( like før sin død: «Den deleologisk slektskap med nasjo- land bh den freds.?o:g l Nor- >
~ linje tvers gjen~lOm Europa
nalsosialismen, men også for- den, som ger .. mOJhghet att .
t 'som har oppstatt som en
di storadmiral Raeder ube- bevara dessa landers neutra- ~
For vJre øyne frem han stJr,
~ frukt av faktisk samarbeide
rettiget påberopte seg Quis- litet, sjalv.s.tand.I.·ghe.t oeh f.r. i- r
det er gJtt tyve Jr. . .
r
11
t
t f
1942
Vi føler stundens sorg ig/'en,
i. til
me1952
om øs
og respektert
ves ra løs
t M en f orut sattnln..gen h ar-. i.
ling for å gJ'ennomtvinge hos h.e....
er en
det dype h/·ertesJr. . .
1
Hitler militærak,sJ'oner som f or ar, a. tt d es.. sa l an d er s..a l.
• 'ng som bør '
bevaresog som
Vi mistet da vJr beste venn.
m og med bør kunne tillemAbwehr motarbeidet i den ord na sme f orsvarsangel a- iI
iI til
g rad at Canaris' nærmeste g.enheter, att d.. eraos vilja till ~
~
s l' Vl'etnam»
Han var en mann. Og han var mer:
ri pe
.
medarbeider oberst Oster hv oeh deras f ormaga att up- ri
forrådte pl~nleggingen. At ~~hålla. oeh skydda det klart i
en klarsynt, den som ser.
i
admiral Canaris selv hadde lagges l dagen.»
i
Han· skuet vidt, og han var stor,
i
~
den
største
her
i
Nord.
samme syn på aksjonen som
Erlanders sosialdemokrater r
r~
HUS'I'AD
Oster, skal vi forøvrig påvise
r like lite som de norske i
i
'
tater
fra
Sverre
Hartva
°
f
i
K
.
N.
i
med Sl
BtuulDlyn. 5 - ø. Ullern
politikere interessert i a o re .
.
Telefon "61 29 - o.l.
mann selv.
noe for friheten og fremti- ~
~
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(Forts, fra side 4)
veie et kraftig dynamisk ele.
.... , .......... -: .
- -- - tyder på at de hadde rett, I ~ent,· men det var drivkraft
alle fall går vi fremdeles tIl en allerede eksisterende
och nye val utskrivas tillrundt med det tyske pro- maskin. ~an ble delvis ska~t ROOSEVELT VILLE
kom for att sakra stortingets
blem, Kan noen fornuftig av .v~rsailles-freden, de~vI~ BRUKE ATOMBOMBEN
makt gentemot konungen,
person påstå at andre land av I~eer som var felleseIe l MOT TYSKLAND
som
skulle hindras vadja till
kunne ha intervenert med samtIdens Europa. Mest av
Sjefen for den amerikanske
folket
Altså et klart
våpenmakt i 1933 for å styrte ~~t b~e han skapt B;v tysk planleggingsstalJ for innsats brudd i påval.»
den konstitusjon
~itler når han hadde kommet ~~:or~~,~g ftyS~ samt~d. Han av atombomben generalløyt- det jubles så for med dens
tIl makten ved konstitusjo- VI e l t or mte~ a regne nant Groves ha~ i et intervju maktfordelingsprinsipp og et
nelle midler og tilsynelatende ~ten s~tten og ?Jelpen fra fortalt at Roosevelt under nytt bevis på hvorledes «folble støttet aven betydelig et tys e folk. HItler var en den tyske Ardenner-offensiv
majoritet i det tyske folk? res~nansbunn for den tyske i desember 1944 ble grepet kets kårne» i virkeligheten er
Kunne noe være egnet til å nasJon. Tusen, mange hund- av stor panikk og overveiet innstillet overfor sine mangjøre ham mer populær i r~ tusen tyskere utførte hans å bruke atombomben mot danter. De vil som kjent helTyskland, unntagen kanskje djevelske ordre uten avsky Tyskland. Imidlertid var den ler ikke gi folket anledning
til å si sin mening gjennom
å intervenere for å kaste ham eller spørsmål.
ikke ferdig til bruk ennu og folkeavstemninger og de forut av Rhinland i 1936? TysSom øverste fører for generalen fremholdt at hvis lenger stadig sin funksj onskerne brakte Hitler til mak- Tyskland bærer Hitler ho- den ble brukt før den var tid slik at folket sjaltes ut
ten, og de var de eneste som vedansvar~t for handlinger ferdig uteksperimentert så best mulig.
kunne kaste ham. Appease- av ufat~eh~ grusomhet: for kunne det hende at den ikke
ment-tilhengerne fryktet
undermmermgen av det tys- detonerte ved utkastet og at
dessuten at et tysk nederlag k~ de~okrati, for konsentra- tyskerne da kunne få viktige
ville bli fulgt av et russisk sJonsleirene; og, verst av alt, opplysninger ved å studere EICHMANNS SØNN
herredømme i store deler av for utryddelse~ av folkegrup- bruddstykkene.
Generalen
Vi har tidligere her omtalt
Europa. Senere erfaringer ty- per under kngen. Han ga hadde også andre menneske- Adolf Eichmanns sønn Horst
der på at de også her hadde ordre som tyskerne utførte, vennlige synspunkter. Bom- Eichmann, som fremdeles er
rett. Kun de som ønsket at fylt av ~n ?~~skap uten PB;- ben ville gjøre mindre skade bosatt i det Argentina hvorSovjet skulle ta Tysklands rall~ll I sIvilISaSjOnens hI- i en tysk by med mer stabil fra hans far ble bortført. Vi
plass har rett til å fordømme stone.
bebyggelse enn i en japansk! nevnte at han var eftersøkt
appeasement-tilhengerne.
Hans utenrikspolitikk var Presidenten insisterte imid- av politiet og han ble sistleHeller ikke er det sant at en annen sak.
lertid på at det likevel kunne den august også arrestert,
appeasement-tilhengerne var
Han siktet mot å gjøre bli nødvendig og generalen meldes det nu, under en poen engere krets som møtte Tyskland til den dominerende svarte da at hvis det er nød- litirazzia mot nasjonalister,
sterk opposisjon i samtiden. makt i Europa, og kanskje i vendig, så kan vi også gjøre peronister og andre nasjonaTvert imot, få saker har vært verden. Andre stormakter det. Så kom imidlertid mel- lister i dette meget demokramer populære. Alle aviser har etterstrebet liknende dingen om at de allierte had- tiske land. Imidlertid måtte
unntatt «Reynolds News» bi- mål, og gjør det fremdeles. de fått overtaket i Ardenner- han til tydeligvis stor beklafalt Munchen-avtalen. Like- Andre stormakter behandler ne og planen bortfalt. Hvis gelse løslates igjen av manvel er legendene her så ster- mindre land som sifre sate- tyskerne i Norge ikke hadde gel på anklagepunkter mot
ke at selv når jeg s~river litter. Andre stormakter sø- kapitulert i mai 1945, er det ham.
denne setningen kan jeg ker å forsvare sine vitale in- vel efter dette fare for at
knapt tro den.
teresser med våpenmakt. I R:0osevelts lojale efterfølger
Naturligvis tenkte appe- ~nter~asj?nal politi~k var det VIlle ha betenkt Oslo også DET NYE TYSKLAND
asement-tilhengerne først og mtet l veIen med HItler, bort- med en B;tombombe. Og ge- Skal en tro DAGBLADET og
fremst på deres eget land sett fra at han var tysk.
neralen VIlle ve~ haosVl;lrt a~ andre slike kulturorganer, så
slik de fleste statsmenn gjør
S l u t t.
er det nødy-endlg s~ gjør Vol ble kulturen på det nærmesog vanligvis roses for. Men
-o-~et. Dette ~Il 0v:ervelelse ogsa te utryddet i Det tredje Rike.
de tenkte også på andre. De
l dagens SItuaSJon!
Men nu er den tyske ungdom
tvilte på om de østeuropeiske SOVJ"
omskolert og gjort demokrafolk var mest tjent med krig.
tisk kulturbevisste gjennom
Den britiske motstand i sep(Forts, fra side 4)
«EGENDOMLIG BESTXM- 20 år. Resultatet fremgår av
tember 1939 var heroisk, men
MELSE»
gallup-undersøkelser
som
det var heroisme hovedsake- skjebne som er bestemt av
Den svenske LAHOLMS fastslår at to tredjedeler av
lig på andres bekostning. Det Gud.
TIDNING skriver i en om- bundesborgerne
ikke
er
britiske folk led forholdsvis
Vi danset og smilte for t a l e av val get i Norge og den istand til å nevne en eneste
lite gJ'ennom 6 krigsår. Polen våre krigskamerater, m Inye
' dregjeringsdannelse
t'
føl- levende dikter. Det er kanled katastrofalt under kri-I mellom alt krigsmateriellet, gende som vi gir vår tilslut- skje ikke så rart, for efter at
'
g en, og gJ' envant ikke sin fri- de merkelige tilskuerne va° r emng:
«.Den f or Norge egen- kulturen tok til å blomstre
het etterpå. I 1938 ble Tsjek- var begeistret, mens hundre- domliga bestammeIsen att opp igjen er det blitt tynt
koslovakia forrådt. I 1939 ble der og tusener andre ulyk- s t or t'mget eJ, k an upp16sas med den sorten. Ellers klarte
Polen reddet. Mindre enn kelige mennesker lå på slag13 prosent å regne opp 1 de
100 tusen tsjekkere døde un- marken, sårede, halvdøde og A
mente var dikter og 9 proder krigen. 6,5 millioner po- døde, og ubeskrivelige red- gulian, Hvorfor han ønsket sent 2 - antagelig av dem
lakker ble drept. Hva var selsfulle scener, som ingen å ordne det slik nettopp nu som også hejes opp her i det
best _ å være en forrådt skribent kan skildre, så vi det visste vi ikke noe om, venstreradikale Norge. Verre
tsjekker eller en reddet po- med våre egne øyne.
men det lå sikkert et eller er det vel at bare 18 prosent
lakk? Jeg er glad for at
annet politisk spill bak disse av alle bundesborgere over
Tyskland ble slaOtt og HI'tler D
ff
foranstaltninger. Hele dagen 18 år overhodet eiet en bok!
en store o ensiven.
gikk vi der uten å bestille
g så
Uskkkadeligl~jofrt,
Jteg
edr
°b
Kommissar
Agulian
var
noe,
men moralsk følte vi oss
tta Inem
1°
t ' Ig for ad ttan re ,e-og
saO
en dy kt'Ig a d"
mmIS t ra- ne d satte.
Den forferdelige
a e pnsen or ~ e, og Jeg tor, for han hadde klart å få opplevelse ved krigsmaski- WILLY BRANDT OG
anerkjenner redehgh,eten hos hit et stort jazz-ensemble di- nen hadde g'tt
k ft' NORGE
dem som mente pnsen var
" ,
l ,oss en, ra Ig
f h
rekte fra Armema. Da VI reaksjon og VI var l dårlig
Det var tydeligvis bare såor øy.
var vendt tilbake fra den humør resten av dagen. Agu- vidt vi unngikk å få Willy
redselsfulle krigsskueplass til lian derimot tenkte ikke det Brandt pa° halsen I'gJ'e n for
. k f
D rIV
ra t og resonans.
b ak
'
,
.~
enet
Igjen,
fikk vi be- minste på hva vi hadde måt- godt i Norge. Iallfall skriver
Historikerens eneste plikt skjed f,ra ?am om at nu tet gjennomgå der borte på «Christ und Welt» at hans
er å finne ut hva som ble s~ulle VI ~vIle oss eno dag, for fronten, han var i tankene første reaksjon på valgnedergjort og hvorfor. Lite kan sa efterpa en dag a opptre I opptatt med noe annet, som laget var å «vende Tyskland
oppdages så lenge vi går ~ammen med det berømt:: g~aldt morgendagens sItua-lryggen og reiS. e til Norge med
rundt og tillegger Hitler alt Jazz-eI1:semble..«Det skal bh,' sJon.
sin familie.» Han kom dog
som skjedde. Han skaffet til- en mmneverdlg dag,» sa
senere hen til andre resulta~
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ter og valgte - heldigvis Berlin. Det er vel heller ikke
så gode beitemarker for avdankede sosialistpamper her
i landet heller efter regjeringsskiftet. I samme forbindelse nevnes ellers at en geskjeftig tysk businessmann
har fremstillet både Willy
Brandt og Ludwig Erhard
som lys i anledning av valgkampen. En tysk avis som
omtaler dette, skriver treffende at de var fremstillet i
bløt voks. Kanskje det ellers
kunne være en tanke her
hjemme å få noen av de nye
regjeringslys på markedet,
for ikke å snakke om de allerede nedbrente politiske lys
i ARBEIDERPARTIET?

FORLOVELSESRINGSPECIALEN
tillbyr moderne, garantert 14
karat stemplet hlndarbeidede
ringer fra kr. 95,- pr, par.
Sender pr. postoppkrav portofritt over hele landet. Dessuten + 'J% rabatt pl grunn- .
prisen,
SKRIV EFTER RINGMAL !
Ringene blir sendt straks jeg
flr bestillingee.
G" J J sml Il m I s I I'

Thoryald A. Olee.
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Kristne Venner
Har du lyst til å treffe gamle
venner i et åpent miljø? Kristne Venner møtes den
.f8rste .fredag hver måned i
Colletsgate 43. Etter en tale
er det bevertning og anledning til selskapelig samvær.
MliJtetid' kl. 19,30.
..................,........
..
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Kierschowsgt. 5, Oslo 4
Telefon 37 7696
Boks 3214 - Sagene

Ekspedisjonstid: Tirsdag til
fredag fra kl, 10 til kl, 15.
Mandag og lørdag holdes
kontorene stengt.
Redakitør Melsom kan bare
påregnes truffet efter torutgående avtale.
Abonnementspriser :
Kr, 40,- pr. år, kr, 20,pr. halvår i Skandinavia
Utlandet kr. 25,- pr. halvår. I nøytralt omslag innenlan.ds : Kr, 50,- pr. år,
kr, 25,- pr. halvår.

LØs.salg kr, 1,-.
Bruk postgironr: 16450.
utgiver A/S Folk og Land
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