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De utrolige hendelser i Norge.
i aprildagene 1940

Otto Skorzenys eventyrlige innsats i krig og i fred
De mange varsler og den manglende mobilisering

Otto Skorzeny har isommer fylt 60 år. I den anledning gjengir vi fra Deutsche
Wochen-Zeitung .. efterfølgende artikkel av dr. Carl
Har din g, Madrid:

avgjørende slag ved overrasI innstillingen fra Under,
kende særaksjoner, ved å søkeIseskommisjonen
a'
sjalte ut nøkkelindustrier, 1945 slås det som kjent fas
oljeraffinerier,
oljelednin- at det ingen alminnelig mo
ger m. v. Virvaret innen de bilisering ble vedtatt av Ny
forskjellige tyske Abwehr- gaardsvoldregjeringen 9. ap
Gegenspionasje-organisaril 1940 (side 100 m. flg.;
sjoner, kompetansestridig- Det som ble ved~att var .'l?ar(
heter mellom Wehrmacht og å ~all~ ~e~tbrlga~ene l d(
SS-riksledelsen,
byråkrati sørlIge. dIVISJoner .1 den ,!t
og engstelig sneversynthet strekmng feltba~aIJon~ne Ik
..
. ke allerede var Inne til nøy
forp~rret rea:lIsermgen av l tralitetsvakt.
Innkallelser.
::letalJ utarbeldede komman- skulle skje skriftlig gjen
j?foretagender. .Skorzenys nom posten og fremmøteda
gjennomførte. akSjoner k~n- gen for mannskapene val
ne under slIke. om:ste~dlg- satt til 11. april. Både stats
heter ?are VIrkelIggjøres råd Ljungberg' og statsråe
som «FUhrer?efehl» - a:n - Lie har gitt eiendommelige
ordnet av HItler personlIg.
.
å d
d
SS-sikkerhetstjeneste øns- forklarmger p
ette og e
ket å overta Skorzeny fast to førstnevn~e ~ar bl. a. dOPPk.
. ' lyst at regJermgen ve to
men han av.slo til stor ~IS- «alminnelig mobilisering» og
nøye hos HmlJ;nler. ~ Fned- at forsvarsministeren gav
enthal ved Oramenburg
l t b
tlf . k b
(Berlin) bygget Skorzeny ge~era s a en e e oms
e~
-.. d
V··· skJed herogl. . Dette hene;kte,.
.
opp sme konlman os. <:V av generalstaben og Underpen og sprengstoff «lever~r» søkeIseskommisjonen sier at
de engelske Secret ServI~e «statsrådene Ljungbergs og
agenter som nesten daglIg Lies forklaring må bero på
blir kastet ned over de be- en feilerindring.»
satte områder og snappet
opp. Fra Nederland blir Det er jo en pen måte å si
en direkte radioforbindelse det på og vi synes nok den
med hovedkvarteret til Se- burde strukket seg til å si at
cret Service, opprettholdt. forklaringene berodde på en
KOdeord og nøkkel var interessebetonet erindringskjent. Således kom Skor- forskyvning. Ellers hadde jo
zeny som den første tysker NygaardsvOldregjeringens
i besiddeIse av Secret Ser- statsråder en hØyst besynvices spesialvåpen, den så- derlig hukommelsessvikt når
kalte Sten-M-Pistol med lyd- det
gjaldt
Ubehagelige
demper, som han frekt «be-I kjennsgjerninger. Vi minner
stilte» i London og - mot- om ~t Nygaa:dsvold, Koht
tok. De tyske steder avslo og LJungberg Ikke kunne erimidlertid kortsynte en se- indre å ha sett k~pi~ulasjonsriemessig fremstilling av avtalen av 10. Jum 1940 da
de vitnet i Skanckesaken,
den.
I alle sine instanser for- trass i at de hadde satt sine
ble Skorzeny tro mot sitt
prinsipp: ingen kjøpte agenter, bare frivillige. Da SS
forbød videre verving til disse enheter i sine rekker, rekrutterte vår mann innen
alle de fire Wehrmachts-deler og kommanderte i løpet
av kort tid en elitetropp av
alle våpenarter.
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I 25 år har navnet Skorzeny spøkt i verdenspresse,
radio, fjernsyn, ukepresse.
Literater og filmfolk produserer stadig nye «avsløringer» om planene, de hemmelige oppdrag og gjerningene
til den tyske kommandofører. Efter hans dristige kup
ved Champo Imperatore tiltrodde de allierte ham tilsynelatende alt. Amerikan- Skorzeny holder seg ung og sprek.
ernes engstelse, sensasjonslyst og forkjærlighet for rykter mangedoblet frykten for Særkommandoer.
Skorzenys Geheimkomman3. september 1939 blir
doer til ren overtro. Hvem Skorzeny innkalt: Franker Otto Skorzeny som for- rike - Nederland -;- Roårsaket mareritt hos de aHt-l mama.
Reserveløytnanten
erte i de siste krigsår og klarte å hindre en truende
bragte selv Montgomery og blodsuteydelse mellom okEisenhower i vanskelige om- kupenter og befolkning i
stendigheter? Hvorfra kom Jugoslavia gjennom sin
han, hva gjorde han før og åndsnærværelse og blir derhva efter krigen?
for ekstraordinært forfremEn sivilist - fra Wien. met til overløytnant. I ØsAkademiker. Efter avlagt ten er han med fra begyneksamen ved den tekniske nelsen - til foran Moskva,
høyskole i Wien bygget han hvor han blir begravet. Bare
opp sin egen b,edrift. All- hånden som stakk frem redroundsportsmann seierher- det ham. Efter rekonvalere i, mange kon'kurranser. sensen omskolert til panse~
Tapperhet, karakter, vilje og våpne~ og. derefter regIvurderingsevne
bestemte mentsmgemør ved en SShans vei sammen med den panserdivisjon. I april 1943:
medfødte åndsnærværelse Oppdrag om dannels~ av
som gjorde tometersman- særkommandoer for splOnanen til noe mere enn den sje og aksjoner i fiendelan~.
blotte og bare pågangsmann Gjennom stud~um av: de allIog kriger, og gjorde ham erte hemmelIge tJene~ter
verdifull for den egne leir ble Skorzeny klar over sJanog farlig, for fienden.
sen til å tilføye de allierte

Skorzeny sammen med sine menn efter befrielsen av Mussolini.

«Mussolini-røver» .
I slutten av juli 1943 blir
Skorzeny beordret til Flihrerhauptquartier
(FHQ)
Wolfsschanze og gitt i oppdrag av Hitler å befri Mussolini. Italienere hadde 25.
juli arrestert sitt statsoverhode og gjemt ham bort.
Rykter og forflytninger skuI(Forts. side 2)
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«Europas farligste _ mann» er 60 år

o

..... ' l
..... t1

.

..

Den norske utennksminIster dengang var like utrolig som hendelsene.

navnetrekk på UD's eksemlar atT avtalen.
p
.,
Når man kjenner til alle
de varsler om truende f.are
som Koht og ~ans ~tennksdepartement fIkk l dagene
før tyskernes ankomst, så er
det faktisk fullstendig uf?~
klarlig at det ikke ble moblhsert - om ikke annet så dog
i den utstrekning det endelig ble gjort 9. april - sk~l
vi være ondskapsfulle og Sl:
da det var klart at en ingen
hjelp kunne få fra det England som på sin side forberedte invasjon?
La oss innledningsvis i
korthet oppsummere hvorledes den såkalte «militære
beredSkap» var i aprildagene i henhold til hva Under-

Skorzeny i fangeleiren.

(ForIs. sid, 7)
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Andenæs og den rettslige
betryggelsen
«Som vårt lands største strafferettekspert»

«Europas farligste mann»
(Forts. fr4 side 1.)

.

.

le .vanskelI~gJøre ventede befrIeisesakSJoner. Ingen kunne heller ane at de nærmeste
partigjengere,
livgarden,
svartskjortene o.s.v., ganske
enkelt ville la sin statssjef
falle efter 22 års regjeringstid. Således måtte en tysk
offiser befri den italienske
ministerpresident fra - italiensk fangenskap!
Da Eisenhower krevet
ham utlevert, måtte det
handles raskt. Skorzeny forla sin kommandoplass til
Frascati ved Roma, til det
tyske hovedkvarter. Det lykkes ham å finne Mussolinis
spor. I mellomtiden bombarderte de allierte Frascati,
den vakre lille by ble liggende i ruiner, vaisenhuset ble
ødelagt, hundrevis av italienske vaisenhusbarn ble
drept.
12. september klokken 13
startet tolv glidefly med 90
fallskjermjegere undpr ledelse av Oberleutnant George
Freiherr von Berlepsch og
18 SS-menn med Otto Skorzeny til Gran-Sasso i HØYappeninene, hvor Mussolini
ble holdt skjult i et nybygget
fjellhotell som fange. En
italiensk general var høflig
blitt innbudt til å delta for
å kunne intervenere ved forhandlinger med de italienske vakter. Da han så de luftige seilfly av rør og seilduk «nølte» signor generale,
men Skorzeny anbragte ham
uten videre skrevs over sittelisten foran seg. Efter å være
løst ut over skyene lykkedes
innflyvningen og da det ikke
fantes noen landingsflate beordret han styrtlanding foran fjellhotell Campo Imperatore. Den lykkedes. I
løpet av tre minutter er de
italienske mannskaper med
samt sine offiserer opp til
generals grad avvæpnet og
Mussolini i tyske hender.
Dumdristig ny flyvning i en
Fieseler Storch til Roma, et
mesterstykke aven flyvning
fra piloten Hauptmann Gerlachs side. Videre flyvning
til Wien, Munchen, Wolfsschanze. Underveis beretter
Mussolini overfor sin befrier: Den italienske konge
hadde innbudt ham til en
viktig samtale 25. juli 1943
og derefter ledsaget ham til
døren med mange omfavnelser og med ordene: «De vil
alltid forbli Italias største
sønn, og jeg personlig vil
alltid kalle Dem min fetter.»
Bak døren ble Mussolini arrestert av ventende offiserer. Skorzeny og Gerlach får
ridderkorset. Tusener av
brever
og
telegrammer,
hjemmefra, fra fronten, fra
utlandet
gratulerer
vår
mann med det dristige kup,
som også Church~ll - noe
tvungen - anerkjente som

I
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rad direkte - og indirekte
- prov for at denne påstand
ikke holder. Her bare tre:
For det første: Hvis «formene» var så tvers igjennom
korrekte!
hvor~an
kunne da oppgjøret skeIve
seg så til at det av andre
strafferettslig . sakkyndige
ble
karakterIsert
som
nevnt? Er strafferetten et
slikt dunkelt e.ller abstrakt
felt at sakkyndIge kan komme til stikk motsatte resultater?
For det andre: Hva var
grunnen til at Gerhardsen
og kompani ikke turde godkjenne
Europadomstolen
for
menneskerettighetene
før 15-16 år etter den var
opprettet? Jo, i følge stortingsmann Hønsvalds opplysning på Nordisk rådsmøte på vårparten i 65 - var
det det såkalte «rettsoppgjøret» som sto i vegen. Gerhardsen og kolleger var selv
klar ?ver at størs~eparten a;r
oppgjøret r~ttslIg. sto sa
sl~tt at det VIlle blItt underkjent av den nevnte ~omstolen om hel~oppgJørskomplekset ble I:manket for
den. Så det må VIsst ha vært
noe guffent m~d de «betryggende ~ettsllge former»
fra norsk SIde.
Først da Tinget hadde
strødd sand på meldingen om rettsoppgjøret og
dermed blitt medansvarlig
i det - ei melding som mest
av alt minnet om ei årsmelding fra et fellesslakteri
- så og så mange skutt,
så og så mange livsvarig,
så og så. mange .med bøter,
fengsel, mndragmg osv. kom «venn~kretsen». med
forslag for Tmget om a godkjenne Europadomstolen den s?m langtdeflestea~dre
land I vest hadde godkjent
mest .med det samme den
ble stiftet eller opprettet.
For det tredje: Etter
norsk rett kan ikke lovmakere dømme efter lover
de selv har vært med å utforme. Denne regel ble til
dels fraveket i oppgjøret.
Og en kan gjerne legge til:
Hvordan kunne rettslige
former overholdes - og det
endog betryggende - når
det underliggende siktepunkt for oppgjøret var «å
dømme andre for selv ikke
å bli dømt»? Grunnlaget for
denne uttalelsen kan det bli
høve å komme tilbake til.
Her vil det ta for stor plass.
Det forsvaret hr. Andenæs
har levert eller prestert for
det politiske oppgjøret henger for det meste i luften og det av den enkle grunn
at størsteparten av det ikke

- og i forbindelse med Sov·
jetsamveldets aggresjon mot
Tsjekkoslovakia under·
streker vi at når vi har vært
motstandere av norsk del·
tagelse i NATO så skyldes
det at risikoen er så meget
større enn den høyst tvil·
somme hjelp vi eventuelt
kan få ..Men det betyr na·
turligvis ikke at vi mener
Norge uten videre og plutse·
lig skal gå ut av NATO uten
først å ordne seg med det al·
ternativ vi ut fra mange hen·
syn - blant annet ønsket
om et forenet Norden - fo·
retrekker: et nordisk for·
svarsforbund, hvis nøytrali.
tet vi skulle tro vil kunne bli
garantert av begge verdens·
makter. At et slikt alternativ
ikke blir utredet på en til·
børlig måte er efter vår me·
ning en grov forsømmelse
fra deres side som vakt
skulle være. En forsømmel·
se av sam~e art .som den
der førte tIl 9. aprIl 1940.

lar seg forsvare _ selv ikke
med hr. Andenæs' lette elegante uttrykkssett, som vel
kunne blende og bløffe den
store mengda, som ikke har
umaket seg med å sette seg
inn i det emnet, men neppe
dem som har noe kjennskap
til det.
«Betryggende
rettslige
former»? Det kan i all fall
ikke være det materialet
«Stortingsmelding nr. 64»
bygger på hr. Andenæs har
hatt i tankene, et materiale,
_ til dels pønset ut av provokatører i forståelse med
Landssvikavdelingen
ved
Oslo Politikammer - en avdeling med hr. L'Abbe Lund
som sjef, han som nå fra
årsskiftet ble forfremmet til
dommer . i lagmannsretten.
Denne utnevnelse likeeins som det at statsadv.
Dorenfeldt samtidig ble utnevnt til riksadv. viser at
også den regjering vi nå har
lider kronisk av samme
angstbiteri som den forrige
når det gjelder oppgjøret enda det i følge hr. Andenæs gikk for seg i så «betryggende rettslige former».
Hr. Dorenfeldt leverte jo et
råkande prov på det da han
i 1948 forlangte P. ~arsem
arr~stert med det paskudd
å hmdre Harsem fra å røm~e landet, mens den egen~l~ge grunn var .Harse~s krItikk ~v oppgjøret I boka
«UtrolIg men sant». Byret..
ten var fornuftig nok til ikke
å godta. Doret;feldts påskudd. Nar en s~ ~ttpå ~usk;er :p~ at den tidlIgere JUstIsmmIs~er Gundersen er
havnet I H.rett - de: T.
Wold er formann. - sa er
det også et. ledd I «betryggende rettslIge former».
H. Frøystad.
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blir prof. Andenæs omtalt i
et innlegg i Aftenposten av
adv. S. Stray Fischer. Men
er nå ikke det å ta vel sterkt
i for å si det pent? Hans befatning med det såkalte
rettsoppgjøret - og noe annet er han jo ikke kjent for
- synes i all fall ikke å være
noe overbevisende grunnlag
for en slik karakteristikk dette oppgjøret som en annen kjent og anerkjent ekspert i strafferett - prof.
J. Skeie karakteriserte
som den største rettsløshet
i vår historie. En hardere en mer knusende dom kunne det vel ikke få. Flere norske jurister-og svenske også - har uttalt seg i samme
lei, ja en kjent Oslo-adv. har
endog påstått at det ikke
hadde noe med jus å gjøre.
Og det mener forøvrig adv.
Stray Fischer også etter som
hun betegner det som et
tvers igjennom politisk opp·
gjør. Og noe annet var det
ikke i alt avgjørende.
Endog
h.r.adv.
Annæus
Schjødt sen. - den exited
actor i Quisling-saka
fremhevet sterkt i et foredrag at det underliggende
motiv i det politiske oppgjøret var: «Døm andre for
at I ikke selv skal bli dømt»
- for på den måten å lede
oppmerksomheten bort fra
seg selv og kjøre den over
på andre.
Så en må jo si at motivet
var nyttig - og fremfor alt
ædelt - og at resultatet ble
en rettsløshet som vi aldri
har opplevet.
Og denne rettsløshet skal
hr. Andenæs hatt en del befatning med. Hvor mye er
det uråd å vite. Han skal
ha vært rådgiver for herrene
Aulie og Gundersen - og
gjennom dem for Gerhardsen og kompani - for denne «vennekrets av de ukyndigste personer» - for å si·
tere Hambro - og dessuten
i blad, bøker og på møter
opptrådt som det politiske
oppgjørs faste forsvarer.
At herrene Aulie og Gundersen like eins som
«vennekretsen av de ukyndigste personer» - trengte
juridisk hjelp - og fram for
alt en smart - er det ingen
- eller i all fall få - som
undres over men at en ekspert i strafferett - og til
og med «vårt lands største»
- ville legge seg bort i et
politisk oppgjør - det er
vanskelig å fatte. Motivet må
ha vært nokså sammensatt.
Hr. Andenæs har hevdet
at oppgjøret gikk for seg i
«rettslig betryggende former». Det kunne nevnes ei

For ordens skyld

I

et
forbausende
bravurstykke.
I samarbeide med sjefen
for de italienske særkommandoer og for X-Masflotiljen, fyrst Valerio Borghese,
samt med den tyske admiraI Heye utviklet ~kn ... 7p.ny
virksomme våpen og midler
fiendtlige marine. De resultil bekjempelse av den
tatrike innsatser skapte stor
uro blant de allierte. De ansvarlige tyske steder forhindret direkte og indirekte
byggingen av disse spesial- .
våpen og de foreslåtte forholdsregler til forsvar mot
og tilintetgjørelse av den
truende invasjon. Idag vet
vi at det dengang var en
virkelig sjanse til å bringe
den allierte invasjon til å
mislykkes i et ubotelig kaos.
Ikke bare forræderi og sabotasje, men også det trege,
uselvstendige tyske byråkrati med dets feige snissborgerlighet har avgjørende
andel i nederlaget. Tankene
om fiendebekjempelse
i
hans eget område, ødelegledse av forsyningsbaser og
-linjer som Skorzeny utviklet med sin stab, har Mao
Tse-tung tatt opp og utviklet
med kinesisk standhaftighet og sluhet: Kina, Korea,
Vietnam _ _ _
10. september får Skorzeny Hitlers ordre om å bortføre riksforstander Horthy
hvis han ville inngå separatfred med Sovjet. Seks dager
senere het det: Ordren utført, Nicolaus von Horthy,
underhandleren, «bragt til»
Tyskland, regjeringsborgen
i Budapest besatt av Skorzeny, riksforstanderen i tyske hender.

I
I

I

Geheimauftrag «Greif».
I oktober 1944 gir Hitler
det
hemmelige
oppdrag
«Greif» for Ardenner-offen(Ports. side 7)

___________________
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I radio, TV og presse kan
man daglig høre om hvor
fryktelig negrene i Biafra sulter og en stadig oppfordring
om å støtte en hjelpeaksjon
for å lindre nøden. Det er
Kirkens Nødhjelp som står
bak oppropet, med landets
samlede prestestand i spissen. Hjelpen skal fraktes
fram med fly og det forlanges endog militære jagerfly
til beskyttelse.
Men denne form for krigføring er godt kjent her i lanEn kunne kanskje ha ventet at det demokratiske vesten, det. Denne form for krigførog med det også det offisielle Norge, efter begivenhetene ing kalles den totale utsleto .o
o o
o
o
telse, og ble anvendt mot
I TSJekkoslovakia ville ha bøyet SIDe hoder I skam og ru· Russland i 1917. England
else. For den røde voldtekt av Tsjekkoslovakia ble jo full· brukte den mot Tyskland og
byrdet i 1945 og ikke nuo Den ble fullbyrdet efter avtale Norge både i 1917 og 1940.
mellom Sovjetmakten og de vestallierte, og de amerikans· .Som man kanskje husker var
ke tropper sto efter ordre av Eisenhower med geværet vedl det dengang rasjonering og
o o
ganske små rasjoner her i
foten mens ~e røde bes~tte Prag - som USA gJør Idag. landet, og hvem var det som
Og med TSJekkoslovakia ble hele Øst.Europa utlevert skaffet disse små rasjoner.
til det røde slaveri - også det Polen som, var Englands Var det «fienden» eller var
påskudd til å starte krigen mot Hitlers Tyskland.
det den såkalte norske reVi vet ikke enten det skal kalles forbrytersk naivitet gjering .i Lon~on? De;ngang
°t h t å d tt ff o o II N
hørte VI aldri fra KIrkens
II
t li h o tOk
~ er ~ ro g IS ons UVI en e n r e e o ISle e
orge Nødhjelp om å hjelpe det
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

Nok en interessant sak for retten
Fanebust reiser straffesak mot Aulie, O. C. Gundersen
og etpar av dagens makthavere

VG beretter at redaktør beskytte «legenden» var han
Toralv Fanebust ved Oslo by- jo alltid så villig og rede til
rett har reist straffesak mot å trekke andre for retten tidligere justisminister O. C. blant annet sto han rede til
Gundersen, tidligere riksad- å aksjonere på det offentlivokat Andreas Aulie, justis- ges vegne mot FOLK OG
minister Elisabeth Schwei- LAND i en injuriesak av den
gaard Selmer og staten ved art som ellers alltid henvises
statsminister Per Borten.
til privat søksmål. Det viste
I stevningen krever Fane- seg da også at saken lett lot
bust oppreisning og erstat- seg ordne privat trass i all
ning for oppstått skade som den offentlighet som også
følge av rettstridig arrest, Aulie deltok i.
razzia, boikot~, selvtekt, un- ..,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...".."..".."
derslag av private brev, unH
I
Il
derslag av vitner. anvendelse
usrom, være ser e er
av falske doku~enter, korliten leilighet
rupsjon og villedende orien- Opphold med hel eller delvis
tering overfor Stortinget.
kost og stell hos eldre ekteFanebust krever
også par eller enslig ønskes aven
straff «dersom straffekravet eldre, enslig pensjonist. Steer avgjørende for søksmålets det har mindre å si når det
fremme», går det frem av er rolig og fredelig, enten det
stevningen.
er ved kysten eller oppe i
Det skal, bli interessant å dalene - gjerne på en gård
få en !lY :prøve på hvorledes eller småbruk eller lignende.
det star til med vårt rettsve- Om ønskes møbler og utstyr
sen idag «20 år efter». Spe- medtages.
Idag gIr uttrykk for forbauselse over at den røde verdens· norske folk. Dengang deltok sielt håper vi den tidligere Bl. m. «Til vinteren» i ekspemakt det var med på å skape viser seg å mene brutalt prestene i en verdensaksjon riksadvokat får hard kjør- disjonen.
alvor når det gjelder å hevde maktposisjonene. En frem· for at det skulle bli enda dår- ing i retten. Når det gjaldt å ______._________
stillet engang Stalin som den snille og reformerte Onkel ligere i landet, enda mindre
o
rasjoner enda vanskeligere
Joe og de SIste år har våre lyng~lomster og andre ~agt d~t å administrere. Idag gjelder
Vt
samme om hans efterfølgere av Idag. De lærer nemlig aldn. det negrene. Dengang gjaldt
. .
.
De er ikke istand til å begripe at Sovjetsamveldet er og det den hvite mann, oss selv
Man våkner ttdllg og slår radIOen på
blir hva det alltid har vært: en eksponent for den brut~lel 0!5 vår~ ra.se~eller. Naturligfor hva man h~re kan på må og få:
voldsmakt og en dødelig Jare. Og det eneste fornuftIge v~s er VI emg l at dett~ er den
Panser rykker mn og kampfly lander,
et lite og avmektig naboland kan gjøre er å holde fingrene sJoflesåteffodrm for smkmord
Tsjekkoslovakia besatt fra alle kanter!
o
o
og er
or ømme enten det
av fatet mest mulig og ikke selv nedkalle ødeleggelsen over gjelder svart eller hvit. Men
Det var nettopp slik hver jøssing ville ha det
seg gjennom deltagelse i den konkurrerende stormakts når landets nesten samlede
- det var det de 'ville og kan ikke komme fra det.
militærallianse o
presteskap ermed oghjelper
Vi, som stred og stampet truM imot,
Vel en hadde altså kunnet vente anger og ruelse og snikmorderne må vi kalle
hjertligst» hver en idiot:
«gratulerer
kansk.ie også litt hyldest til det Nasjonal Samling som det re;nt hykl«:ri: Eller er det
o
o
kanskje samvIttighetsnag for
«Korstog i Europa»
Eisenhowers
forstod SItuaSJonens alvor dengang det fremdeles fantes alle de mord de avstedkom
- en fullbragt skade, omsider å bli klok a' ? !
. muligheter til å stanse kolossen, og hvis tilhengere i tusen· under og efter siste krig?
Nit kan alle store norske kjempehelter
vis hjempet på østfronten i den hensikt. Isteden opplever
Todo.
dra bandolæret til og stramme styrkebelter:
man at både dagspresse, kringkasting og fjernsyn utnytter __________________..
anledning blir til å få blod og kamptørst slukt
den tragedie det demokratiske vesten har bragt over det
Tannlege
- mali kan ei gripe til, som før, snikmord, felt og faneflukt.
tsjekkiske folks hode til ny hets mot bolsjevismens mest M ART I N KJE L D A A 5
Hllnsl"nsll. 2
ubøyelige motstander: Vidkun Quisling!
Massevis av «heltefedre» nu snart stønner
Man spør i store oppslag hvilken «Quisling» kan tenkes
Tlf. 44 7'5 '4
over at de blindt spente krok for sine sønner,
å stille seg til disposisjon for de røde okkupanter, og røper --..--...- ... --.....--..----og langt borte sikkert ikke er den dag,
dermed ikke bare ondsinnethet, men også avgrunnsdyp riksrådsaspiranter, som'ikke
man innser sannhets seir igjennem nederlag.
historieforfalskning, eller i beste fall komplett uvitenhet. næret betenkeligheter ved å
Aldri så galt, det ei er godt for noget,
Saken er jo nemlig den at Quisling slett ikke var noen opptre som «quislinger» og
kan trygt man si, og raskt vil mange tro det.
«quisling» som stilte seg til disposisjon for de tyske okku· som ville avsette både kong
21-8-1968
Axel Skuggevik.
panter 9. april. Tvertimot forsøkte han i strid med okku· Haakon og hans «lovlige re·
pantenes ønsker å redde hva reddes kunne av norsk su· gjering». Ledende figurer un·
verenitet i Osloområdet da kongen og hans regjering uten der dette var ellers bl. a.
et veiledende ord hadde latt en millionbefolkning i stikken. Paal Berg og biskop Berg·
Okkupantene ventet da heller ikke lenge med å fjerne grav, foruten de hjemmevær.
denne brysomme ideologiske meningsfelle, som i likhet ende medlemmer av Stortin.
med tsjekkernes kommunistiske partifører satte fedrelan· gets presidentskap. Så hvor·
det over ideologien. Og det var såvisst ikke vanskelig for for ikke lete i avisoverskrif·
dem å finne de virkelige «quislinger» istedenfor Quisling. tene og i fjernsynet f. eks.
Vi fikk Christensens administrasjonsråd som i ett og alt efter tsjekkiske «berggra·
tJente okkupantenes interesser, ved medvirkning i militær ver»?
anleggsvirksomhet, ved bekjempelse av sabotasje og selv
Eller kanskje aller. helst:
en så beskjeden motstandsvirksomhet som den å fornær· Hvorfor ikke lete i eget bryst
me okkupantene, pluss meget, meget annet.
efter litt sannhet og ansten·
Så hvorfor ikke skrive at russerne leter efter «christen· dighet i en time da de vest·
sener» i Tsjekkoslovakia?
Iige demokratiers tsjekkiske
Eller skal vi minne om riksrådsforhandIingene somme., offer vrir seg på den røde ,I
ren 1940 da de gamle politiSke partier utpekte hele 60 Moloks alter?
l\itgertalJumlJugen slik den tyske NATIONAL.ZEITUNG ser den.

Quisling og
Tsjekkoslovakia
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MED EN SOVJETSOLDAT
p Å ØSTFRONTEN
FLUKT UNDER UNDERHOLDNINGSPROGRAMMET

Men nye slekter fødest der korp og daude gol
og nye heimar reiser seg av gruset,
og borni spring på tun att og tindrar i sol
og nye bjørker syng sin song kring huset.

Antall arbeidsledige i Sve·
rige var i august måned
32 100, det høyeste tall på
mange år, rapporteres det
fra broderlandet i øst. Den
svenske stat regner med å
bruke flere hundre millioner
kroner i vinterhalvåret på
syss~ls~tting og omskolering
for a hJelpe de verst ramme·
de. .
,!il tr~ss for den store ar·
?eldsledlg~eten, oppfordre~

Biafra

SN

Ikkeskandll!aV~r, ent~no di·
rekte eller. mdIr~kte til a bo·
s~tte ~eg I Sverl.ge. Men de
VIrkelige skadelidende ved
det strammere arbe~dsmar.
ked, er landets. egn~ mnbyg·
~~!e'hj ~ents b;:mt~rhantene
Ir. u pe
. e . .us og
~rbeId. Denn~ mnstillmg er
Ikke ~oe speSIelt for svenske·
?e, oVl har mye av d~t s~mme
I vart oeget land, VI kJenner
lusa pa gang~n.
Denne skJevhet er hver·
ken det svenske.. eller det
norske !Olk verdig og bør
rettes pa fø.r det er for sent.
Det lar seg Ikke bortforklare
at blod er tykkere enn vann,
uten at man skal beskyldes
for å være sneversynt.

O

ØKENDE ARBEIDSLEDIGHET
I SVERIGE

En vårdag flyktet en av
våre kamerater fra arbeidsplassen i Nittedalsskogen. Hele kompaniet ble alarmert, de væpnede vokteres
nasjonale interesser, enn at Så er da bi biens blid i pakt ;;;;r antall ble fordoblet for å holen ønsker igjen å bli en del nordmenns ånd: A fjerne landede øye med oss og maten ble
av Norge. Innbyggernes na- grenser og knytte vennskapsbånd dårligere enn vi var vant til.
sjonalfølelse er idag sterkere med negere og jøder.
Flukten ble satt iverk
enn noen sinne, fordi de fø- Men til skabbete arabere man
mens alle i bataljonen var
ler sin eksistens truet, ved rekker ei en hånd.
spent opptatt av det underat det foreligger planer om
Bjeff
holdningsprogram som vi
å legge all administrasjon
hadde fått istand. Mens de
under sentralregjeringen i LOVLIGHETEN VED
allierte hærstyrker drev tysSkottland.
SABOTASJEAKSJONER
kerne ut fra en rekke euroI Stromness finnes der en
I den senere tid har pale- peiske l~nd?mråder og nærgruppe unge mennesker som stinske
frigjøringstropper met seg 'I ysklan~, v~ntet
alle er medlemmer av stu- utført flere sabotasjeaksjo- t~skerr;te at ~D: allIert mv8;,dentersamfundet. Disse er de ner i Israel. Siden frigjør-I ~Jon VIlle bh m~lede! ogsa
mest aktive og deres leder ingstroppene hadde baser i 1 Norge, kanskje narso~er Howie Firth.
Jordan har Israel utført re-I hels~. Under denne spente SlSom talsmann for gruppen presalieangrep på jordanske tuasJo? forberedte tyskerne
sier han at de føler sin nors- landsbyer. Disse angrep er! seg pa forsvar. De hadde
ke arv sterkt men må 'n
blitt sterkt fordømt av FN's oppført
mange
bunkere
at Orkenøye~e har væ~t n:~ sikkerhetsråd. Det skulle væ- langs elvebredden i Nittedel av Skottland for lenge til re interessant å se på hva d~lss~ogen og selvsa~t måtte
at noen tilbakevenden til høyesterettssakfører J. C. VI fk~;gSfdangerbd~dlta l det foNorge kan bli aktuell. Deres Mellbye i sin tid uttalte, som re a en e ~r ~I e hva det
hovedoppgaver er å få et aktor i «rettsoppgjøret» i enn besto~ 1. VI.felte trær og
større ord med i laget når Norge etter krigen, om sa- gravet ut Jord tll fundamendet gjelder deres egne anlig- botasjehandlinger.
Sitat:
gender.
«Sabotasje er fullt lovlig
som kampmiddel.» hevder rettssakfører må anses for å
.aktor i F.-saken. _ land- ha større juridisk og folkekrigsreglementet sier for ek- rettslig innsikt må vi vanlige
sempel at det ikke er tillatt mennesker bare godta at det
å bruke giftgass, men det blir drevet sabotasjehandlinNeger, du forbilde for hvite mann. sier ikke noe om at det er ger mot Israel. Man skal
Neger, din hud gir hvite kvinner forbudt å drive sabotasje el- med andre ord kaste all sunn
blod på tann. Du skapning i hvis ler oppfordre til reisning fornuft over bord og holde
bilde hz'ite mann er skap,t.
mot okkupanten. Dette er seg til hva en toppjurist meNordmenn, hvis hender ttl denne fullt lovlige kampmidler.» Si- ner om disse spørsmål. Av
skapning nå er rakt. 'A skjendsel, tat slutt. Så nå vet vi hva en den grunn skal vi ikke bry
du dreper dine ,egne og bruker
aktor i rettsoppgjøret i Nor- oss om hva den «fargede»
vold og makt. Og Nordmenn lar det ge etter krigen mener om sa- norske presse skriver.
skje, vi har skyld i dette folkebotasje. Siden en høyesteBjørn Jernside.

BJARNE STENDAHL

er ute og går igjen, denne
gang med en stensilert sak
han kaller «Folkeforførerne
i Stortinget og LO». Som det
fremgår av orienteringen vi
har fått tilsendt, skal skriftet gi ~var :på bl. a. hvor~a~
man far mmdre skatt, billIgere yarer, færre offentlige
funks~on~r~r etc.
HVIS VI kjenner herr Stendahl r~tt, fremkaster. han
temm~hg h~ytflyvende Ideer,
men VI skal Ikke dømme ham
for hardt før vi har lest hans
publikasjon. Tanken bakom
er nok god, men å gjennomføre den i praksis blir en
annen sak. Hittil har ikke
Stendahls forsøk på å reformere det norske samfund
ført frem, men kanskje han
har lykken på sin side denne
gang?
«TILBAKE TIL NORGE»

er dagens slagord på Orkenøyene. Det er i sommer 500
år siden den dansk-norske
konge, Christian I, pantsatte
Orkenøyene til kong Jacob
III av Skottland. Innbyggerne holder i denne anledning
en minnefest for å huske fellesskapet med Norge.
Slagordet er vel mer ment
å skulle fremme deres egne

mord, det er velopplagt det.

Vi må verne om vår sorte bror som
innerst i den afrikanske jungel bor.
og hl/is kultur har gitt oss tam-tamtromme-Iomme-Ioml;z, og heksedoktormediJin Jom fjerner rasehat og
gir OH hjerterum for hver en Neger,
Jøde som i verden er. Som våre egne
mødre vi skal ha dem kjær.

Biafra-Ibo, er det stolte folk i syd,
som slaktes ned for fote, og hvis
kvinner voldelig blir frarøvet sin
dyd. Vi lar det skje, det som blant
våre egne har skjedd. Men se, den
gang sto ei en sølle neger på geledd
med skjold og spyd, for å forsvare
Norge og hvite kvinnerJ dyd.

Araber, din skabbete bastard, hvis
navn med spott blir lagt på
alles leber. Araber, hvis land man
sk/dle overtatt. Araber, til hvis
hild de værste parasitter kleber.
Dit er ei verdig til å eie dette
land, med olje, ørkensand og Nilens
vann. Nei, kom igjen, la jøder
overta.
La dette folk, hvis fete bak på vestens pengesekker troner få gjøre
hva de vil og slakte ned arabere i
milioner.

Galskapen går videre. Et kvart århundre efter at Hitler og den tyske
nasjonalsosialisme gikk /mder i ild og blod beslaglegger tysk politi 39
flasker romspray som bar den tåpelige påskrif.t «Anti-Nazi-Spray»
fordi flasken også var forsynt med et hakekors! Begrunnelsen var at
flaJken viste frem forbudte symboler. En får være glad for at norsk
poli.ti har bedre vett, ellers ville sannelig Oslo Lysverkers hakekorsport
komme i faresonen. Kanskje vi får en diplomatisk henvendelse fra den
tyske sendemann? Ellers ble de tyske flasker frigitt efter at hakekorset
var blitt overklebet.

ter for bunkerne, som vi derefter oppførte. Dertil ble det
bygget tilfluktsteder for biler og krigsmateriell. I løpet av vel en ukes tid klarte
vi å bygge flere slike bunkerfestninger. Vi bodde sammen med tyskerne i skogen
og lå i telt eller i lastebiler.
Om søndagen fikk vi fri
også her. Og allerede første
søndags eftermiddag fikk vi
istand en slags underholdning som var ganske bra for
alle bataljonens tre kompaner. I anledning heray henvendte tyskerne seg. tll ~eg
~e~ spørsmål om. Jeg v~lle
gl tllbeste et av mme artlstnun;me:e, da de hadde hør~
at Jeg Ikke skulle væ.re sa
r~nt ~)Q.rte. Jeg hadde mgentmg ~ mnvende mot det og
ga mItt samtykke. Tyskerne
hadde. selv lagt opp et g~ns
ke v~rIert program ved hjelp
av sme egne am~tør~UI:stnere :>om var dyktlge tll a lese
lYrIkk og å. synge tyske ballader. Dertli hadde de klart
å få o~p fra Tyskland et par
profeSjonelle kunstnere som
både sang, danset og kunne
tra~tere trekkspill. De fikk
ogsa en ganske bra mottagelse, takket være deres fremragende opptreden.
Da turen kom til meg, tok
jeg med meg en av våre
krigsfanger, en armenier fra
byen Armavir i Nord-Kauka-.
sus, hvis navn var Grisja
Mikhaeljants. Han var vårt
kompanis frisør, men kunne
adskillig utover barberfaget,
han spilte blant annet fremragende mandolin. Han anvendte jeg til å akkompagnere meg under min oppvisning, da ingen av tyskerne
kunne spille armenske melodier. Jeg danset et par forskjellige danser og ga til beste noen tryllekunster. Mine
beskjedne tryllekunster fikk
den alminnelige begeistring
på topp, og selve sjefen for
bataljonans tre kompanier,
en oberstløytnant, ga ordre
om at alle de tilstedeværende
tyskere hver skulle gi meg
en sigarett som belønning
for mine «storartede» prestasjoner. Imens kom selve
kompaniSjefen opp på scenen og talte meget rosende
om min opptreden da det
var første gang jeg opptrådte for vårt kompani.
De tyske artister var forresten de første til å applaudere og til å gratulere meg.
Selv kunne jeg ikke gjøre
annet enn å bli stående på
scenen mens jeg noe forvirret mottok applausen, det
var scenens strenge lov at
den som gjør det best seirer,
og det var en form for tysk
(POI'IS. sid, 6)
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Churchills «militære geni»
blekner i England

Små kulturportretter post mortem
XVI

Fra vår Londonkorrespondent.

CHRISTIAN SINDIN6

Anekdoter i to offisielle
bøker som nylig er utkommet i England om krigen
1939-45 viser at Winston
Churchill ikke helt var det
militære geni som llan selv
og hans beundrere har hevdet.
Andante.
Donald McLachan, den tidligere redaktør i Sunday Telegraph, som innehadde en
viktig stilling i British Naval
Intelligence under krigen,
påviser at Churchills kjennskap til forholdene i Norge
var like dårlig som hans militære omgivelsers:
con ",Sj.>.
«Churchill spurte vise'd' f
'dd
t d F "hl'
h
d kk
't M'k
d
b "h
statsminister Clement Attlee
~n ti ll~ Orr~l1 agss un 1« ru !ngsrausc en.» u er I ml
USI von e~ . eru
om grunnene til manglen på
befmner VI o~s l en av byens, opp pa de merkellgste ste- t~n Professor ChnstIan Sm- opplysninger om Norge _ _
rabattforret1!mger. D.et er d e r . .
dmg....
Idet han pekte på et omslag
bare noen fa kunder l.lo.ka- . Engang l 20-årene ha?de
O~ VIrkelIg, de fIre blek.e fra
forsvarsdepartementet
let, O? de unge ek~pedltnse- Yl sam.men med en k~ent ~usl~ere som ~lar sett ut til merket SFA, spurte premiern~ gjesper og kjeder seg. JourI?ahst~ollega
forVIllet a befmne seg l en døs. hel.e ministeren: «Hva kan dette
VI nærmer oss. kasserer.sk~n, oss, I~n p~ en obscur natt- 8:ften~~, komme! tydelIg til bety?»
et purungt pIkebarn l lar- kaf~ l Be:r:lm.
.
• lIve Igjen. MUSIkken t(;mer Visestatsminsteren svarte:
kort, for å betale. Hun ser ut
VI er nadd frem tIl de sma frem, og den er slett Ikke «Jeg antar det betyr Sweet
i luften uten å ense oss og timer, og et nokså uopplagt ilde.
Fann Adams» (Vakre Fannynner «Frtihlingsrauschen». publikum gnisser frem og tilTeppet går til side på den ny A~amS) .
-; Hva v~r det De nynnet b~ke på dansegulvet. Fr.a 10- lille scenen. Der står n?en
«Jeg håp~r oppriktig», beder. spør ~l.
.
sJ~ne høres enkelte kvmne- skran~lete, forsultne ~)lke- merket premierministeren,
- Aner Ikke. Noe Jeg har hvm og brummende mann- barn l Evadrakt, kun Iført «at det ikke er noen annen
hørt et eller annet sted.
folklatter - det. er den så- vår stammors noe unyttige bet dnin av disse boksta~ V~t De ikke at det va! ka~te «Berliner Gemtitlich- pynt, fikebladet: De holder verY» (I~et han mente det
«F.'ruhh~gsra~schen av Chn- keI».
.
snorer med paplr.roser over uanstendige engelske utstian ~ l n d \n??
. Orkesteret, fIre bleke Yl?-g- hode.t og ser apatIsk ut over trykk «Sweet F __ k All)>>.
- Kjenner nIkke.
lInger, avbryter dansemuslk- publIkum.
Sagt rett ut så visste BriHun ser forurettet ut. ken, og en fetladen fyr i en «Der Herr Professors» mu- tish Intelligen~e (Secret SerHvorfor spør den gamle stu- medtatt .kjole og hvitt. som s~kk lyder opp ,mot den: ..Så vice) og Churchill intet om
ten nå~ han vet det?
øyen~ynhg for anledmn~en gar fo~henget sam~en.lgJenl Norge på dette tidspunkt
Akk Ja, kunstneres berøm- var lant ut fra en forretmng og skjuler barmhjertIg de
meIse kan ofte synes å være for brukte klær, trer frem forhutlede Madels beskjedne
noe flyktig noe, kanskje især på gulvet. Han ser høytidelig yndigheter.
når de moderne massepå- ut og hever høyre arm:
- - - Tankene går så til
virkningsmedia hjelper til Meine Herrschaften, en dag i begynnelsen av de
med å glemme.
jetz kommt eine grosse Sen- fem lange og tunge. Vi sitter
Men en genial melodi som sation: «Frtihlingsrauschem) på en benk i Slottsparken og
ser over mot det lille portnerhuset som har fått det
prangende navn «Statens
Æresbolig» .. Nå ja, det kan
forsåvidt være typisk nok for
kunstens stilling i dette land,
d.v.s. dengang det virkelig
var kunst til og ikke som nå
mere eller mindre forskruet
svindel i venstreradikal regi.
En eldre mann kommer ut
av huset. Han er liten og uanselig av skikkelse, og går
langsomt og forsiktig. Han
ser opp i trærne og holder
hånden bak øret for å lytte.
Hva lytter han etter? Ganske
sikkert fuglenes triller. Men
han hører ingenting, og med
en resignert mine lar han
hånden synke. Det var vel
slik også B e e t h o ven
gikk og lyttet forvillet etter
den verden av lyd som var
borte for ham.
Christian Sinding kommer
mot oss. Vi reiser oss og hilser, og han hilser vennlig
igjen. Med en litt trett mine
setter han seg på benken.
Skal vi skvaldre løs om et

Valmu i vange.

SN
O
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Sinding og den kjente dirigent Arthur Nikisch.

(Forts. side 6)

Det mislykkede geni.

slik som det mislykkede britiske invasjonsforsøk 8.-9.
april 1940 først antydet og
det ulykksalige norske felttog 14. april til 7. juni bekreftet.
(<<Room 39. Naval Intelligence in Action 1939-1945»
av Donald McLachlan, Weidenfeid & Nicolson, London).

*

Enda mere forba~sende
var C.hyrchills ignorermg !lv
de mIlIt.ære forhold ved Smgapore l 1942:
Noel Barber, som er redaksjonelI leder i Daily Mail
og en kjent utenlandskorres(Forts. side 6)

Christian og Augusta Sinding på verandaen i Asgårdstrand.
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(Ponl. jr. lide 5.)
var den 1ste mars 1879 i en rik produksjon å se· til- (Forts. fra lide 4)
'eller annet likegyldig på Christiania.
bake på, en produksjon som høflighet overfor oss krigsnordmenns vis? Nei, det er I 1882 reiste han påny til hadde skaffet ham en ube- fanger, som var ment å skultydelig at han ikke er særlig Tyskland, først til MUnchen stridt plass blant de helt le gi tilkjenne deres tilbakeopplagt, og dessuten er han og deretter til Berlin. I 1887 sto r e tonediktere, på linje holdte sympati for oss. Så
jo blitt mere og mere tung- bodde han i Leipzig hvor han med Grieg, Johan Svendsen fulgte belønningen idet hver
hørt i de siste år. Hva tenker sluttet et varmt vennskap og tidens mestberømtenavn. av tyskerne la en sigarett i
han forresten på? Hans blikk med Edvard G r i e g, Johan Etter Reidarsons mening be- min lue, som jeg holdt i henfølger en høy skikkelse som H a l vor sen og den en- tød ekteskapet et markant dene mens jeg gikk rundt
forsvinner mellem trærne. gelske komponist Del i u s. skille i hans kunstneriske blant tilskuerne for å inn_ Det finnes to grener av Hans store gjennombrudd skapen, han kom aldri helt kassere de fortjente «Ersatzfamilien Sinding, sier han kom i 1888 med fremførelsen opp mot hva han tidligere sigaretter», men da jeg aldri
har røkt ga jeg dem bort til
plutselig, jeg regner da ikke av klaverkvintett opus 5. Fra hadde komponert.
med noen folk som er duk- nå av steg hans berømmelse Det får stå for Reidarsons mine fangekamerater i komket opp i det siste og hvis stadig og snart sto han i aller regning. Sikkert er det at paniet, som var ytterst takkadgang til navnet synes meg første rekke av tidens tone- hans berømmelse steg sta- nemmelige for denne uvenperifert. Jeg tenker på E. A. diktere. Det var typisk at i dig, og det var derfor ikke tede tyske oppmerksomhet.
H. Sinding, direktøren for 1892 sikret den kjente rriu- annet å vente enn at ameri- Det var omtrent 300 sigaretChristiania Tekniske Skole sikkforlegger P ete r s seg kanerne kapret ham. I 1921 ter så det ble noe mer enn
som utdannet våre ingeniø- retten til utgivelsen av alle overtok han professoratet i en til hver.
rer før Høyskolen i Trond- Sindings verker.
komposisjon ved Eastmans Og midt under denne festheim ble til. De aner ikke Men til tross for all sin Music School i Rochester, lige
underholdningsaften,
hvor ofte jeg har misunnet fremgang hadde han det øko- U.S.A. Der var han i to år, hadde en av krigsfangene, en
ham og hans etterkommere. nomisk meget vanskelig. men vendte så tilbake til ukrainer ved navn Kostenko
Og vet De hvorfor? Jo, del Som mange kunstnere var hjemlandet hvor man som forstått å lure seg ut av skovar alle sammen så deilig han såre upraktisk og uøko- et synlig tegn på den takk- gen uten at noen av oss hadhøye.
nomisk. Både i 1889 og 1900 nemlighet man følte for den de oppdaget noe mistenkeHan ser bortover mot ble det søkt om komponist- glans han kastet over Nor- lig. Hele bataljonen ble alarKunstnernes Hus.
gasje for ham med varme ges navn stilte «Statens mert så snart tyskerne fant
_ Vi kunstnere blir ofte anbefalinger av Edvard Æresbolig» i Wergelandsvei- ut at en av oss var blitt bormisunt, sier han, men er ik- Gr i e g, Johan Sve n d - en til hans disposisjon. Enn-l te. Bataljonens tre kompanike de triumfer vi oppnår ise n, Bjørnstjerne B j ø r n-' videre ble han bevilget en· er ble øyeblikkelig satt til å
vårt liv lovlig dyrekjøpte? De son og Ga r bor g, men æreslønn på 6000 kroner pr.: lete efter den forsvundne
mener kanskje at jeg har all først så sent som i 1910 ble år.
j fange. Sammen med tyskergrunn til å være takknemlig. ansøkningen innvilget.
I dag i Katzenjammermu-' ne beveget vi oss i små grupDet er vel så, men allikevel I 1898 giftet han seg med sikkens tid lyder det nesten per i forskjellige retninger.
har det av og til slått meg om Augusta G a d e, og vi ser at som en vits at Sinding enikke stort sett den enkle bok- kronikører betegner dette gang ble ansett som noe a v .
holder eller bankfunksjonær ekteskapet som en velsignel- en revolusjonær innen mu- den . nasjonale kulturfront
får mere ut av livet allike- se for komponisten idet hun sikken, faktisk som en slags versus den so~ var ledet av
vel. Kunstneren lever jo bare med sikker hånd overtok al- forløper for «Ny Musikk». de venst~er~dlkale. Nå heter
i sin kunst, den besetter ham le de praktiske sider og fun- Det fortelles med krav på på- det ~eg .nktIgnok at Hamsun
helt. Er det livet? Mon tro gerte både som han sekre- litelighet at da den store' og f?1?dmg handlet ut fra ren
det ikke er noe aven tragedie tær, forretningsfører og im- T s j a i k o v ski så igjen- semlItet, ~å stakka!s, man
å være dømt til å være kunst- pressario. Fra musikere som nom partituret for kvintet- får ta det I betraJ:ttmng. Men
ner. Og hvis så alle slags ytre sto ham nær har vi imidler- ten for klaver, 2 fioliner, freIIl:dele~ er de I~ke funnet
vanskeligheter kommer til . . tid fått et noe annet inn- bratsj og cello så utbrøt han: ve~dlge til å få sm~ «æresI mange, mange år den umu- trykk. En mann som Per «Her vrimler jo av trykkfeil. skjold» opphengte I kunstlige økonomien. Og så poli- Rei d a r son uttalte såle- Det kan ikke være riktig.» nernes dnkkebule Blom. Det
tiske vanskeligheter. Ingen des ved en leilighet at han Men da han var til stede ved er nesten !or morsomt.
er så ømskinnet som kunst- anså dette ekteskapet som en. en offentlig fremføring av . Uo:ektelIg verre er det for
nere, ingen kan lide dypere: ulykke for Sinding som I kvintetten omfavnet han Smdmgs vedkomm~nde at
Jeg. . .
kunstner. Hun var altfor komponisten etterpå og rop- d~t er helt påtage~lg hv~r
Han holder inne. Det er hard, altfor viljesterk, Ogl te begeistret: «Det klang al- Sjelden ~ans mUSikk blIr
som han med ett blir klar hadde liten forståelse for en deles storartet!»
fre~ør~ I vårt ~tore ma~seSinding hadde en kraft og påvI~knmgsmedlUm, Krmgover ~t han h~r sagt forme- fintfølende, sart kunstnerget til relativt fremmede. natur. Hun virket stor og ru- monumentalitet i sin musikk kastmgen. Har den røde
Han reiser seg brått, sier far- vende i forhold til sin mann, som fullstendig tryllebant og I over~ege. mon tro en finger
vel, ,9g rusler tilbake til sin og det hendte at hun opp- maktstjal tilhørerne. Det med I spillet her? ~ller er det
portnerbolig . . . unnskyld, trådte på en lite tiltalende kom ikke minst frem i hans d8;,gens «komp<;>mster» s~m
æresbolig.
måte. Det ble sagt at det fo- symfonier hvorav særlig star bak? Det siste ~kulle Ik*
rekom hun slepte den ulyk- Symfoni nr. 1 er det uover- ~e undre oss, for VI har s.ett
Christian Sinding var født kelige komponist til klave- trufne mesterverk. Men han: I en famlende unnskyldmng
11. januar 1856 i Kongsberg. ret, plantet ham ned på pia- hadde også en innsmigrende I for behat;tdlingen av vår stoHan tilhørte en rikt begavet nokrakken og kommanderte: ynde som f. eks. særpreget I re tone~lkter nevnt at den
kunstnerisk familie. Hans «Komponer, Christian!» Selv den praktfulle Andanten i' 0?lst~ndlghet at hans .mubror ~tephan oppnådde in- var vi engang vitne til et in- samme symfoni. Og så alle slkk Ikke lenger hø~es sa of~
te skyldes ~t den Ikke er I
ternasJonal berømmelse som termezzo vi ikke satte sær- hans deilige sanger.
billedhugger, broren Otto lig pris på. Ekteparet sat vis- Vi håper det ikke lyder pakt med tId~ns sm~k, den
som maler. Allerede tidlig a-vis oss i en trikk. Augusta blasfemisk når vi sier at Vil hører mere hjemme I en besto <:let ~lart. at ~hristi~n vil- rotet i sin store håndveske, h~dde inntrykk av at kompo- stem~ epoke. Altså. det samle vie Sitt lIv til mUSikken. fant frem to lO-ører og rakte msten fikk en slags Indianl me vis-vas som nylIg ble beHan ~egynte som fio.linist, de.m til ektemannen med en Summer etter den noe mek- nyttet overfor professor ~ilmen gikk snart over til kla- mme og en stemme som en tige Augustas død, selv så! heIm Ras mus sen s Eldsveret. Ganske ung kompo- kommandersersjant: «Betal, vi ham engang oppe i Teater- vollsøyle.
nerte han tre fiolinkonserter, Christian!» Stille tok han cafeens 2. etasje i selskap Da vår store komponist
en serenade for to fioliner imot lO-ørene og rakte dem med to søte unge damer døde 3. desember 1941 ble
og klaver og en rekke mind- frem mot konduktøren.
Han strålte som en liten sol' han som rimelig kan være
re fiolinverker. 19 år gammel Skal en kunstner nå de Våre fiender har aldri kun~ stedt til hvile på Æreskirkereiste han til Leipzig og ble helt store høyder må han fø- net forstå _ eller tilgi _ at gården i Vår Frelsers gravelev på Musikkonservatoriet le seg fri og uhemmet. Alt- kunstens giganter som Knut lund. I dag leter vi forgjeves
etter m'
t
.
h
·
f or ofte har et uheldig
d er.
ekte- Ham sun og Christian
Innes enen over am.
Det første verk komponis- skap hatt en bremsende virk- Sin din g sammen med en I Finnes d~t ingen grenser for
ten fikk offentl~g fremført nirig. Nå hadde jo Sinding rekke fremragende kunstne-I stakkarshgheten?
var klaversonate I f-moll. Det. allerede før han giftet seg re fant sin naturlige plass i
Relator #
I

'l'

Iyi ble så samlet på en plass

I skogen og vaktholdet ble
fordoblet for å holde øye
med oss. Me~ noen tid seo:ere ven~te VI alle sammen
tilbake ~Il vårt faste standkvarter I skogen uten at man
hadde oppdaget den rømte
fange. Den smarte ukraineren hadde handlet raskt og
var og ble sporløst forsvunnet.

Churchlll
. -(ParIS. fra side 5.)

pondent, skriver om den
«utilgivelige uforberedthet»
slik:
«Alle kanonene pekte den
gale vei, og det var mot sjøen. Churchill var forferdet
da han, så sent som 19. januar 1942, oppdaget gjennom general Wavell hvor naken (ubeskyttet) øyen var.
På den tid var japanerne,
som ingen hadde ventet skulle lande i Kota Bharu (nordøst for Malaya) og skjære
seg sydover gjennom jungelen med kompass på håndleddene, allerede syd for Malaeca. Det var truffet foranstaltninger til å sprenge Johoreveien, men der var intet
forsvar i det hele tatt på
nordsiden av Singaporeøyen.
Senere innrømmet Churchill sin feil: «Jeg burde ha
visst.» Han hadde tatt for
gitt det som burde ha vært
elementært i en verden med
rasjonell strategi: muligheten av at Singapore ikke
skulle ha noe forsvar mot
landsiden falt meg ikke mere
inn enn at man sjøsatte et
krigsskip uten bunn». (I)
Det øvrige rot og tåpelighet i tillegg gikk så langt
som det overhodet var mulig
uten å være et udugelighetens geni - intet luftforsvar,
ingen stridsvogner, ingen
klare direktiver for noe forsvarsområde - - vår egen
inkompetanse hører tilenkategori som ligger hinsides
anstendig moralsk sensur.»
(Anthony Burgess' anmeldeIse av Noel Barbers «Sinister Twilight - the Fall
and Rise again of Singapore», Collins, London, i Sunday Times).
*
Kommentar: Intet under
at Vidkun Quisling hadde lit~n tillit til Englands evne
til å hjelpe Norge.
ph.
__# ...##_.,..,..,..,..,..,.#.,.##.,._#...
KR II T NE VEN N ER
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ar . u ys I
t:~: gam; :venI et åpent ~IlJØi - ~rl~ne
h enn er. møt~s en ørste re ag
ver mlaneddl COblletsga~e 43. Etter
en ta e er et evertnmg og anId"l
.
e nIng tI ~elskapehg samvær.
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SIDE 7

POLK OG LAND

LØRDAG 7. SEPTEMBER

«Europas farligste mann»

De utrolige hendelser - - -

(Forts. fra side 2)
1. mai erklærte han på alle anstrengelser ikke få
siven: Skorzenys komman- spørsmål fra de allierte re- istand noen anklage, falske
søkeisekommisjonen opply,
(side 96-97):
doer skal som fortropper i portere: «Hadde jeg fått i vitneutsagn måtte tas tilengelsk-amerikansk forkled- oppdrag å bortføre Eisen- bake. 25. juli 1948 erklærte
Marinens skip var - bortning bak de fiendtlige linjer hower og å overfalle det al- Skorzeny overfor leirfunksett fra Ofotenavdelingen forvirre de alliertes opp- lierte hovedkvarter, så ville sjonærene at han ville forikke samlet i operativ~ enStor tydligere kunne det marsj gjennom falske ord- dette oppdrag også blitt ut- late leiren. To dager senere
heter,. men. utførte vanlIg be- ikke godt være, men intet ble rer, forfalskning av meldin- ført.» I 1946 presenterte den fant han uten bestikkelser
v<;>ktnmgstjeneste. Ky~tfest- gjort, for Koht erklærte iføl- ger, omdirigering av de mo- amerikanske oberst som eller taustige veien ut i frimngene var bare delVIS be- ge vitenprov av UD's vakt- toriserte enheter, og deri- hadde ansvaret for sikker- heten.
satt, fra 1/4 til 1/3 av full havende fru Gudrun Ræder gjennom lette den tyske of- heten til det allierte hovedstyrke. Miner var ikke ut- at han ikke tok dette alvor~ fensiv. Skorzeny fikk hver- kvarter seg for Skorzeny og I Spania.
lagt. Det utgikk ~lle~s hver- lig. Skipene skulle vel ut i ken tilstrekkelig med våpen medgav hvilken forlegenhet
Spania gir ham asyl.
ken ~. eller .9: ap~Il noen ord- Atlanteren, og da fruen pro- eller spesialister for dette bare navnet Skorzeny hadde Skorzeny begynner på bar
re tI~ mobilIsermg av kyst- tester te og hevdet at det jo oppdrag. Trass i hemmelig- bragt ham og hans stab i.
bakke og uten midler fra
festmngene.
. gjaldt transportskip, svarte holdeisen verserte det snart
En ny ordre fra FtihreI(- nytt av, som rekrutt i det
For Hær~ns vedkommen- Koht at «det i grunnen ikke ved fronten og hos motstan- hauptquartier sendte Skor- sivile liv. Det lykkes ham å
de v.ar 6. br~gad~ (et forste~- var noe å gjøre, for enten var deren de tåpeligste paroler zeny som divisjonskomman- bli herre over de indre og
~et I~fantenreg~m~~t) ~o~~ meldingen uriktig, og da var om
«Mussolini-røverens» dør til østfronten for å byg- ytre anfektelser og å sikre
.Iser ,.noe som a es .je
det best ikke å bringe den neste aksjoner: Alarm i det ge ut et brohode mot den seg en ansett posisjon som
l fOr?~del~e tm~d. denI fI~Sk- videre, eller den var sann og allierte hovedkvarter i Paris, røde storm ved Schwendt ingeniør og entreprenør. PåruSSIS e vm er ng.
ør- da kunne ikke vi stanse den Skorzeny kommer for å ved Oder. Månedsvis for- ny blir han omgitt aven staNorge var det spredte nøy•.
'
t rt t
t k'
. lt tyske flate allIkevel.»
overfalle oss De elendig ut- svarte han brohodet mot dig større krets av venner,
la
ra ~ ~ sve~~~;r er mnri.
Det får en si var noe til rustede . «te~ms» til Greif- overlegne sovjetiske krefter nye og gamle, likesinnede,
or :m1å å kmann . l Isse utenriksminister i en skjeb- foretagendet oppnår efter og tok seg av de endeløse blant dem mange tidligere
s yrt.ler . IP e serserp asse- nestund!
begynnelsen av offensiven jammerens tog av flyktnin- motstandere, allierte offine l øve se.
E
i 'JO, som nevn,
t 16 desember 1944 forbau- ger fra øst. Hans kommando serer, forfattere, politikere,
erslvar
.
t k
l
D
t
« e 'lvart'd
mgen s yr er p a- dette ikke det eneste varsel sende
.
.
. f orente en sann europeisk historikere, personligheter
resultater'. SpIOnaSjet t l s n sva kth o Id ve d
ser
f'kk
U
d
k
i
k
k t
lå U d
k l
en l . n ersø e ses om- frykt og angstpsykose for- overnasjonal hær: kosaker, fra det kulturelle og polik~~:~ij~n:n f~ster~; Je~ees; misjonen nevner således en uroliger de allierte, den ene ukrainere, romanere, nord- tiske liv, journalister, film.
r d d 'd
henvendelse fra den danske arresterer den annen som menn, dansker, nederlen- folk. Hans første livs avsnitt
~o m~ Ig • ent e.~~e m~~e~ utenriksminister og en mel- angivelige Skorzeny-menn dere, belgiere, franskmenn, endte med diplom fra den
Pla emeVdi dlg
EI'senhower rna· forlate Sl·tt· fl amI
d
'
. k e h øys k
faorPbe.medese
en pom
mang-l ding
rt som ddet britiske
k Admib
en ere,
spanIere,
sveI·t- t e k nIS
o el 'l 'v len,
lende beredskap: dette at en radl y gav t enknork~ e atm fas- hovedkvarter og flytte over sere, svensker, grekere, ita- det annet med forfremmelse
ventet en britisk invasjon og sa e ko~
e s IPd u e~ or i et annet, strengt bevoktet lienere - frivillige for et til oberst i reserven, det
ikke ville legge hindringer norsd e ys en
me
urs hus. En dObbeltgjenger må fritt Europa. Ikke en eneste tredje med sikringen av
iveien ror den.
nor ove~.
daglig reise til Paris i hans av disse 20000 soldater og hans økonomiske eksistens
NOEm annen forklaring kan I forbmdelse m.e~ det Un- uniform for å narre de far- offiserer deserterte.
i det fri yrkesliv og aner•
.
'kk dersøkelseskomml~jO~en an- lige agenter til «Europas
I mars 1945 gav Hitler kjennelse fra omverdnen og
d e t eft er var
memng l e fører kan det ha sm mteres.
. • .
gis på den manglende mobi- se..å nevne et skrift sornden farlIgste mann», Skorzeny.Slwrzeny ,l ~~p~rag ~.~I~!~ samfunnet.
lisering som lortsatte selv ok' t b 't' k h' t' 'k J
den såkaltearperestmng. -Etantarr oetydelige 'menri
.
e n nylig
IS e har
IS on
er ut.
Un d ~r e t l y~b esøk 'l W'len og k vmner
.
h
efter at den tyske landsettmg
F.jen
Taylor
sendt
ar 'jeg lært å
~adde begynt. ~or en k~n da på et tysk forlag under tittel
lertidig satte det heldige utfall for a hente sm. mor, sa .d~n kjenne i hans hus, fra alle
Ikke . - ..
selv nar det gjelder «er
D
20 . J u l'l 1944 _ Ana _ av landsettingen i fare. Denne daværende
nasjoner
på denne
k
. RelChsverteldlgB Id
'd
t J og hin
partIpolItIkere av denne ka- tomie einer Verschworung». allierte innsats skjedde uavhen- ung~ om~lssar a ur von Sl e av oseane . eg nevner
liber - regne med en slik Forfatteren
understreker gig av de forberedelser som ble S~h~rach. tIl Skorzeny: «Her noen her fordi de allerede
avgrunnsdyp naivitet og dår- forskjellen mellom forsøk på truffet av de allierte selv til den VII Jeg kJe~pe og falle.»
er døde: Victor de la Serna,
skap . s?m Undersøkelses- å redde Tyskland fra den de- av dem likeledes planlagte beEfter Hltler~ .dØd dro den spanske adelsmann,
ko~mlsJ~nen treffende be- finitive undergang gjennom
setteise av Norge.»
Skorzeny opp l fj~llet;e. ~g våpenkamerat i øst, trofast
skrlv~r slIk: «- - m~n d~t- attentatforsøket mot Hitler i
oyergav ~eg 15. mai fnvlI.lIg venn, sønn av den. mes~ bete er Ikke pafallende, Idet m- juli 1944 og det målbevisste
tIl amenkanerne. I utallIge rømte spanske dlktermne.
gen av de sivile statsråder sy- og årelange krigsforræderi
Som våre lesere forstår er forhør, avhør m. v. blir det Den fødte russiske prinsesnes å ha hatt nærmere viten som ble begått av tyskere fra forfatteren litt på jordet når forsøkt å påføre ham «for-I se, vakker, klok, fascinero~ mobiliseringsterminolo- krigens første stund.
de~ gjelder dette med «Bltich- b~yter~ke handlinger» .•Sta- ende, fyrstinne Doria B<;>rggIen.» Hvorledes det nu erl I forb'ndelse med omtalen er s» undergang, for den tys- dlg fIkk han spørsmalet: hese. Forfatteren Hemmgmed dette, så gjenstår iall- av dette lsiste skriver DEUT- ke tunge krysser ble som «Har De bragt Hitler ut av way. Ønsket om en samtale
fall den ubestridelig militæ- SCHE WOCHEN-ZEITUNG kjent senket trass i at det ik- Berlin? Ville De drepe Eisen- kom fra ham efter at Skorre s~kky~dige, oberst og bl. a.: «Således skriver Tay- ke. :var truffet noen norsk~ hower?».
zeny h~dde pekt på. svakstatsrad Ljungberg. Hvem er lor om foretagendet «Weser- mIlItære forberedelser for a
Skorzeny blIr anklaget for heter l boken og fIlmen:
det denne ellers så anstendi- tibung (besettelsen av Dan- møte den tyske invasjon man mishandling, torturering av «For hvem klokkene ringer».
ge offiser og tidligere over- mark og Norg~) som gjen- hadde fått så mange meldin- og drap på amerikanske fan- Hemingwal mente at han
adjutant hos .kong Haakon nom Canaris og hans hjelpe-, ger •om. Men ~et bekreftes ger under Ardenneroffensi- ingen innflytelse hadde hat~
VII forsøker a dekke? Han re via Vatikanet ble forrådt altsa her at en l England var ven. En USA-oberst overtok på utnyttelsen av boken l
er jo viden kjent i offiser.s- til den norske attache Ha- godt underrettet om det som forsvaret av ham. !::I. septem- filmen.
kretser !r~ dengang for sm raId Gustavsen såvel som til fc;>restod og hadde «truf~et ber 1947 blir Skorzeny og
Skorzeny hadde og har
sto~e lOjalItet.
..
den danske gesandt i Berlin, VIsse forholdsregler». ~t dlS- hans stab frifunnet. EngelVI nevnte det utrolIge l den kammerherre Herluf Zahle se bL a. omfattet yarslmg av ske og amerikanske Secret mange slags ambisjoner,
manglende norske bered- følgende:
' det norske utennksdeparte- Service-offiserer vitnet fri- yrkesmessige,
tekniske,
skap på bakgrunn av de varsment ut over det Undersøkel- villig overfor retten: Oberst sportslige, samfunnsmessiler
utenriksdep~rt~mentet
«Riktignok skjenket man _ seskommisjonen be~kj~fti- Skorzeny og hans offiserer ge, men har aldri hatt krigmottok fra forskJell!g. hold.
slik det idag er slått fast _ ger seg me~ (Admiralltys har alltid opptrådt som gen- erske, han ville ikke bli noen
U:ndersøkel~eskommlsjonen
ikke denne melding tilstrekkelig varsel 8. apn~ om oper!1sjo- tl~men.» Den ame.rikanske «helt». Hans ærgjerrighet
gIr en o.vers.lkt også over det- tillit, idet foretagendet syntes så ner mot ~arvlk) synes a: væ- plIktforsvarer: «Mme her- søkte ikke
«stålregnet»;
te og gjen~lr bl. a. telegra~- usannsynlig. Likevel var det i re overveIende sannsynlIg.
rer, hvis jeg i en frontenhet «heltedøden»,
men
det
mer .som ~nnløp fra legasjo- England for alle tilfellers skyld Taylors anførsler eriallfall som jeg ledet noen gang ublodige resultat av over~en 1. Ber1m. Det het således
blitt truffet visse forholdsregler, meget interessante og gir vis- skulle få offiserer som disse legen åndsnærværelse, koldl et SIste telegr.am derfra om
som riktignok ikke i tide kunne se perspektiver også når det anklagede, så ville jeg være blodighet og - besluttsomkvelde~ 7. apr~l (altså fremomsettes i praksis for å hindre gjelder Norge og den tyske stolt av det.» Også en ny pro- het til det siste. Han stod
deles tIdsnok tIl. å treffe mot- besettelsen, men gav motstande- okkupasjon. Betegnende er sess endte med hans frifin- sin mann som student, som
forholdsregler) .
ren mulighet for meget snart å det således at han går ut fra neI sen eller med at anklagen ingeniør, som soldat der
levere de tyske tropper hårde og at varslene fra de tyske for- ble oppgitt. I Darmstadt rykket opp til oberst og ble
«Det opplyses fra pålitelig tapbringende kamper, som endte rædere måtte ha ført til mi- blir han arrestert av de tys- utmerket med ekeløvet til
hold om troppetransport nevnt i med tilintetgjørelsen av alle inn-1litære forholdsregler i Norge ke Entnazifiserere. Proses- ridderkorset, gjennom full
min rapport 611 at 15 li 20 skip satte jagere og slagskipet «Bliich- og at det var derfor «Bltich- sen ble stadig forhalet personlig innsats - gjenpå en samlet tonnasje av 150000 er's» undergang, og således mid- er» kunne senkes.
(ForIJ. J;de 8)
«ovenfra». Man kunne trass

iS

O

tonn har gått ut fra Stettin med
vestlig kurs natt til 5. april. Det
opplyses videre at bestemmelsess,ted skulle nås 11. april, stedet
ukjent.» (Uthevelsen av oss).

(Forts. fra Jide 1.)
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kansleren og nevnte at Globmilitære tjenestlige forskrif-I Isomme~ l?-ar vår gamle Ikke anerkJenn~ staten BIa- MUSSOLINI-DAGBØKER
ke hadd~ skrevet kOI~menter - han måtte selv finne" venn og tidlIgere. NS-mann fra av hensyn til England!
Det gjelder fremdeles å tareI.1e t!l raselovene l Det
oppfinne, utvikle egne ideer i Otto ~alkenberg l en alder
*
fortsette den gamle hetspro- tredJe RI~e og dermed skapt
og gjennomføre dem innen' av 84 ar påny tatt svø~mepaganda mot de forlengst av- forutsetmngene for ~orbrymulighetens ramme. Derfor Imerket. for Gud vet hVIlken UNDER STRIDEN
dø~e ~a~cistiske og nasjonal- tel ser begått mot Jødene.
valgte han bare frivillige til gan~. VI tror det er trede~te! som er oppstått i den kom- sosIalIstiske leder og falskne- «:ute~. Globkes kommentarer
sine kommandos. Mange Og l DAGB~A?ET leser VI at munistiske verden som følge re har benyttet seg av d~tte. til. Nur.nberglovene~), sa han
foretagender innstillet han en annen tidlIgere NS-mann, av Sovjets (med lydstaters) Således har en s~art svmd- «vIlle mgen a.v ElChmanns
av egen beslutning, også i den 5.7 år gamle Olav Rep- angrep på TSjekkoslovakia ler snytt det bntIske SUN- drabanter ha VISSt hvem ~om
strid med ordrer fra en ~e~ sIkret seg ~nQgullmedal- kan det ha sin interesse å no- DAY TIMES for over halv- k~m'på tale for ~usehwItz.»
Himmler, når ugjennom- Je l slegg~.kast I arets nord- tere at det er 88 kommunis- annen million kroner. ~el~- KIes~nger hadd~ .1 eg~nskap
førligheten syntes ham klar norske. frndrettsmesterskap. tiske partier i verden og de pet ble utbetalt for angivelI- a!' sm høye stillmg ~ Utenog meningsløse menneske- Hans vInnerkast var.på 40,28 har makten i 14 land. I de ~e . Mus~olin~dagbøker, som nk~depa~temente~ tIlstrekofre bare den eneste «rett- met~r. Reppen har I~ke del- øvrige land er de dels legale, ImIdlertid VIste seg å være kellge mforma~Joner ~m
ferdiggjøreise»: Av moralsk tatt l ko~kurranser sIden .fØ r dels tolerert og dels forbudt laget aven 84 år gammel hvorledes det gIkk med J~.
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Han var en 'mann som aldri våpen til Nigeria slik at det
*
å ha deltatt i krigersk «aggre- SIS
N e arElvII merble t~gltsalt l
.
( . t t
t) å't
orge
ers
e l a e
ønsket ~rig, .men som forble ri.ktig kan tyne og utsult~
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mens 'Iesmger
ve:- Innsamlmg for. a skaffe LEVER VIDERE
mISJon sammen e er l ove~ fortsetter i sitt høye embete.
kngsofrene mat, fmner en I DEUTSCHE WOGHEN- tyve år å ha forsøkt å .defI*
Gamle og nye venner.
Verdenshistoriens scene anledning til ogs~ å avlevere ZEITUNG leser vi: I en for- nNere bdedgrlepetd t«agtgrebsJ?dn»t'
d ' t passende spark til Skorzeny
t·
. B
bl
k
urne e es e a ar el e
h ar l. meIlomt'd
l en
reIe som kom i skade for å for~ re mng l oz~n. e 50 st r. skal fortsettes for om mUligl ENGEL~KE TERORISTPASS
videre. Andre står der oppe telle ,at han var stor aksJ'e- såpe som angIvelIg st~mmet å komme til en løsning innen
Ifølge DA!LY EXPRESS
på de skrå bredder og spil- . . d fl l k
b
fra annen verdenskng be- årets utgang Og efter Sov- har hundrevIs av svarte terler nu, hovedrollen. Nu er- eler l e y.se s a:p som rag- slaglagt av politiet. Beslaget .
.
o rorister som opererer mot
farer også de som i hatefull te maten ~Idere. tIl de sulten- måtte gjennomføres fordi Jet~ og lydstat~nes angrep ~a Rhodesia britiske pass!
.d
. d' k
TSJekkoslovakia har man JO
. b·tth t b k' t å t f Ik de. En aVlS skrIver om ham f
mn l e e nge v r o som «Hitlers yndlingsspion»! ~rman.nen l en Jø IS e ~e- fått nytt materiale. I Ntirn*
hvorled~s ?et har seg me? og synes at hans innsats i mgI:et l Meran, Dr. Freden?o berg visste man allerede i
de.t angn~elIge heltemotet til Biafrahjelpen «gir grunn til Stemhaus had?e ytret m~s- 1946 hva «aggresjon» var og NYE AVSLØRINGER OM
felg~ smks~y~tere: bombe- stygge anelser». Når det el- tanke om at sapen var blItt hengte tyske ministre og ge- KENNE~Y .'
kastmg på SIvIlbolIger langt lers gjelder Biafra, så leverer l~get a!' fett fra ~onsent~a- neraler for å ha gjort seg PublIkaSJonen «!hunderbak fronten. og bakholds- Sovjetsamveldet våpen til sJonsleirfanger. (.) SteI!l- skyldig i det man fremdeles bolt», ~avannah, b:mger den
mord. De allIerte har skapt N'
. f d' d t
k haus forsøkte å begrunne sm ikke kan definere
sensasJonelle meldmg at promyten om partisanen. Gjen- Igetna l.orbl åk ~d øns etr mistanke med at såpen bar
.
kommunistiske budhister i
o f bl ' å d
l mes mu 19 r
l e svar e f b 'kk
k t
R'f
*
.
o .
om
ndotm ar or ff~r n
~reds so - statene og egyptiske flyvere a otrtl bmte r eR .« ~ .'>d)' sh
VIetnam for syv ar SIden krea er og o Iserer l enne fø
d
. k fl
E
rna e e y « em JU Ise es
vet av den amerikanske re· f
rer e rUSSIS e yene. ng- F tt
I
. k l' h t
. .
.
n åd e l øs~ k amp. K ngs o.r- land leverer vå en fordi de e. ».
Vir e Ig e en var ZIONS VISES PROTOKOLLER gJermg. at Dlem-brødrene
bryt~rtnbunalene, som så 11- svarte statene Pi Common- «RI!» }letegneisen på alle «en- lever fremdeles_ Nå har den skulle f~ernes. Den daværenferdIg bl~ konstruert av an- wealth ønsker det og fordi he~ssaper» som på gru~m av saudiarabiske kong Feisal fi- de presI~ent John .F. ~enne
glo-amenkanere omot tys- britene er interessert i ol'e i kngen v~r nesten fettfne'oEl- nansiert et nytt opplag av bo- ~y gav sa CIA anvlsmng om
kere, venter nå pa dem selv. Nigeria og Biafra. Det J er lers er JO løgnen om «sape ken. Det skal trykkes 200000 a understøtte ~et budhisti~
Tauet som ble .lagt om hal- sannelig en nydelig verden vi av menneskefett» av gam- eksemplarer på fransk og k.e opprør og.a sørge f?r a
sen på tyske offIserer, mann- lever i Vår berømmelige melt godt engelsk merke, la- fordeles i den fransktalende fJerne de regJerende Dlemskaper, marskalker, s v e v e r '
ge~ under første verdens- del av Afrika. 100000 eksem- brødrene.
nå over deres egne hoder.
kng.
plarer skal trykkes og for~ppstan~, rev<;>lte, sabot~*
deles på engelsk, spansk, ___________~
sJe, partIsankng - amen- PORE SUNDAY TIMES helitaliensk og arabisk. Som utkanere,
engelskmenn, sides artikler om «Mussoli- MEN FOR Å HOLDE OSS TIL giver står et muhamedansk FO LK OG LAND
franskmenn, israelere blir ni-røveren». Oberst Eisen- noe mere aktuelt i samme institutt i Beirut.
Kierschowsf{t. 5, Oslo 4
nå selv ofre for denne hower, sønn av presidenten, genre, så ser det ut til at vis- '
*
Telefon 377696
skrekk.
innhentet råd og dom fra se av de nye svarte innvånerBoks 3214 - Sagene
På 25-årsdagen for hans Skorzeny i forbindelse med ne i London holder på å falEkspedisjonstid: Tirsdag til
innsats ved Gran-Sasso vill en krigshistorisk publika- le tilbake til gamle vaner. GROVT SKYTS
fredag fra kl. 10 til kl. 15.
det italienske fjernsyn 12. sjon. Den tidligere under- Iallfall har politiet funnet mot bundeskansler Kiesin- Mandag og lørdag holdes konseptember iår bringe en om- statssekretær i USA for- deler av mennesker i et koke- ger og Globke ble rettet av torene stengt.
fangsrik sending. En deputa- svarsministerium under Ei- kar og i sylteglass i et hus til- forsvaret i den siste tyske Redaktør Melsom ka~ bare
sjon på åtte mann har alle- senhower,
Perkins
Mc. hørende en svart ny-engelsk krigsforbryterprosess, mot påregnes truffet efter forutgårede oppsøkt ham i Madrid. Guire, tilhører idag hans familie.
den tidligere tyske diplomat ende avtale.
Abonnementspriser:
Skorzeny er stadig aktu- venner.
*
von Hahn, som var tiltalt for
ell. Charles Foley fra den
De 60 år legger ingen
å ha medvirket til transport Kr. 40,- pr. år, kr. 20,- pr.
halvår i Skandinavia. Utlandet
tyskfiendtlige DAILY EX- bremse på Skorzeny: Så LANGHÅREDE
av jøder. Hans forsvarer, kr.
25,- pr. halvår. I nøytralt
PRESS forfattet en' bok om lenge svømming, dukking, bør være forsiktige med å Joachim Ktigler hadde tidli- omslag
innenlands: Kr. 50,ham, John Tolland innhen- skiløping og motorsport er reise til Jugoslavia hvis de gere medvirket på aktoratets pr. år, kr. 25,- pr. halvår.
tet opplysninger til sitt ut- en del av hans liv, trass i at setter pris på manen. En side i krigsforbryterprosesLøssalg kr. 1,50
merkede verk «The last 100 han har vært alvorlig såret gruppe innfødt ungdommer, ser, men fikk nok av det og
Days», slik han selv bekjen- og utstått strabasser av en- som kalles «frisørbanden» deltok altså nu som forsvaBruk postgironr. : 16450
ner i forordet. For kort tid hver art, har han fremdeles gjør nemlig jakt på langhåre- rer. Han pekte på Kiesinger Utf{iver AlS Folk Of{ Land
siden bragte BOSTON GLO-I noe å stille opp mot ung- de og forvandler dem til og Globke, den tidligere
Viking Boktrykkeri
BE, og 13. mai iår SINGA- dommen.
korthårede.
statssekretær hos bundes- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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