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SIEGFRIED: 

Ny bok om den udødelige Quisling 
Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. 

MEN MED GLIMT AV FORSTÅELSE INNIMELLOM 

Så er det kommet en ny ne engelske historikers nor-I Ser man videre på hva 
bok om Vidkun Quisling ske veiledere og kilder måtte denne historiker ellers har 
igjen og atter i det England man vente det verste. Det er brukt av kilder, så slår det 
som naturligvis ikke kan be- aen norske legendes torden-. en at det nesten utelukkende 
gripe «gåten» QUisling. For skjold-soldater som marsje- dreier seg om materiale som 
den er jo både uløselig og rer opp igjen. Vi noterer fra belaster Quisling og nesten 
udødelig hvis man tar som! boken: I intet av. det som ~ir et helt 
utgangspunkt alt vrøvl som I «Jeg vil først gjerne takke de annet blIde. Når. VI pek~r på 
er sagt og oskre~et o.m ham mange nordmenn som på for- det, så. er odet JO f?rdl det 
fra .l?an tradte mn l norsk skjellige måter har vært meget er mulIg a fremstille om
pO!ItIkk ve~ starten ay tred- hjelpsomme _ med å gjøre do- trent hvert en~st~ menneske 
vearene, gjennom krIgspr~- kumenter tilgjengelige, diskutere med en offentlIg Innsats bak 
pagandaen som norske em~- ideer og tilby kritikk (!). Dr. seg s?m I?-0e av ~n forbryter 
granter nørte opp under, YI- Olav Riste, fra Krigshistorisk Av- og kJeltrmg hVIS man ut~ 
dere under den -farceaktIge deling i Oslo ga meg ikke bare lukkende. holder seg til 
«rettssak» som endte med uvUrderlig råd, men er også an- svartmalmgeI?- hans mot-
dødsdommen og senere 'l!ll- svarlig for å skaffe meg tillatelse standere og fIender har pre-
der alt det som de ansv~rlIge til å arbeide med statspapirer. stert og presterer. 
og deres, m~re eller mmdre Riksadvokat Andreas Aulie og Det er riktig nok så at 
!Jet3:lte lakeIer har p~st ut politiinspektør Lars L' Abee Hayes også oppgir noen gan
l aVIser og ?øker fo~ ~ dul- Lund var ytterst hjelpsomme når ske få skrifter som kilde 
me den dårlIge samvIttighet. det gjaldt å gjøre viktige doku- som kan betegnes som pro-
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11i ønsker atle våre lesere en riktig go;' jut! 

Det er den, såvidt vi for- mentel' tilgjengelige. Professor QUisling, men også her drei
står nokså ferske engelske Magne Skodvin, fra Universite- er det seg om sterkt om
samtidshistoriker Paul M. tet i Oslo, og oberstløytnant diskuterte bøker. Vi nevner 
Hayes som nå har sendt ut Nils Borchgrevink fra Krigshisto- H. Franklin Knudsen sterkt 
en bok på hele 368 sider risk Avdeling sparte ikke på subjektive bole «I was Quis
med tittel: «Quisling. The I hjelp (!) . Staben ved kriminal- lings Secretary» hvis frem
Career and Political Ideas of I politiets hovedkvarter og Uni- stilling av personer og hen
Vidkun Quisling 1887-1945.» versitetsbiblioteket i Oslo var deIser ofte avviker sterkt fra ):uUt.rv-lJ\..r'-.r\.J"'-JV'-""'V"\..I'\..r\..r.r.J\.J"..rv-v-v.....,...,~'V"\..r\.J'\..rv-IJ\..rvv-'-JV"-"-'MJ\.r...r>..r.. 

Efter å ha kikket på den- utrettelig tålmodige og høflige. hva andre har oppfattet. Vi-
dere Ralph Hewins' bok med samt den såkalte retts-I il V inn ho Ide t · 
«Quisling - prophet with- sak mot ham som boken be- • 
out honoun>, som dels er I ~andler. Den ~omme~ ikk~, ALEXANDER LANGE: 
~terkt preget av den samme; IJ:?-ll på I.ands~vlkoppgJøret 1 Stalin trodde ikke på 
LåranklIn Knudksten og dels fsmh~lmd Inne~lkgkhet, tmeHn det noe tysk angrep s. 5 
') mange pun er er mere or m rer l e a ayes 
iournalistisk enn egentlig uten noe slags bevis en rek- ERICH KERN: 
'1istorisk. Ellers oppmarsje- ke steder slynger ut beskyld-
rer jo også her alle de gamle ninger mot NS-folk i sin al- Den skjebnesvangre 
kjenninger fra felttogene minnelighet for medvirk- «Krystall-natten» s. 6 

Da Adolf Hitler gav Na
poleon hans sønn til-

'TIot Quisling, bøkene til ning i Quislings påståtte 
Sverre Hartmann, Benjamin forræderi før 9. april. Bare 
Vogt, Magne Skodvin og der- det viser hvilke tvilsomme 
m UD's «motbolo> til Hew- rådgivere han har hatt. 

bake ' s. 7 

i.ns under redaksjon av O. Vi skal ikke her komme G.K.: 
R.iste. nærmere inn på det som fo-

En må i denne forbindelse regikk av drøftelser og kon- Okkupasjonstidens 
'rirkelig spørre om hva det takter mellom Quisling ---" likvideringer 
~r for slags «råd» og «vei- med samt Aall og Hagelin - ALF GLENG: 
1.edning» norske samtidshis- og tyske partifolk og mili
~orikere med prof. Skod- tære før 9. april. Vi har før 
rin i spissen har gitt en ut- understreket her i bladet at 
'ending som beskjeftiger seg det vel neppe er tvilsomt 
ned en omstridt norsk poli- at Quisling var så siklr-
~iker når de har unnlatt å at NygaardsvoV 
'1envise ham til også å sette I med slo..,.lo ....... 

,eg inn i hva f. eks. FOLK den 
')G LAND har skrevet og kring 
iokumentert opp gjennom med 
'\rene, dels innlegg fra NS- Fran: 
·olk som selv satt midt oppe norskE. 
t det, og dels virkelig verdi- ha utlø~ 
~ulIt historisk materiale fra siske m 
~alph Hewins, stoff som på ville kG' 
3n ganske annen seriøs måte skjebne 
~nn boken behaI).dler Quis- å foreta 
Ung og okkupasjonshistori- dette, o~ 
3n. slikt kr 

Vel, det er altså Vidkun noe lar 
Quisling og hans forhold, 

Spredte reiseopplevel. 
ser og inntryld 
PnfP" 

s.7 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 2 FOLKOGLANn JULEN 1971 

Nybokom - !Island og svartedauen DØDSFALL I en artikkel av Oscar Aall _______________ 1-____ " _____ ,,. ___ #_ 

(forts. fra side 1) I norsk suverenitetsutøvelse. i vårt nr. 18 står det at Is-
tyder på at kupet ikke skulle' Ikke på noe tidspunkt under land ble spart for denne 
settes igang før det var helt Terbovens redselsstyre i enorme samfunnskatastrofe I 
sikkert at vestmaktene holdt Norge var det stagnasjon i takket være et mindre in-I 
på å starte sin aksjon. Un- denne evige kamp, for ikke timt forhold til Verdenshan
der slike omstendigheter vil- å snakke om noe direkte delen. 

Ilesere kanskje vil huske, i 
sin tid flere artikler i vårt 
blad og han var helt til det 
siste en trofast venn som vi 

Rektor Bing 

vil savne dypt. 
O.M. le imidlertid Quisling med samarbeide, slik Hayes har Vi er, bl. a. fra en islandsk 

sine dengang svært få parti- latt seg forlede til å tro. Hel- leser av vårt blad, blitt gjort 
medlemmer ikke kunne hol- ler ikke har han oppfattet oppmerksom på, og er enig i, M· E H 1 
de stillingen efter et kup noe av det spill Terboven at dette er en sannhet med aj or . oe 
med de invandrende briter drev i det skjulte, sammen modifikasjoner. Det er riktig Så har også vår gamle 
også mot seg. Han måtte ha med visse J'øssinger, for å at Island ble spart for den . '1 • venn major Egl Hoel gatt 
tysk hJ' elp til å opprettholde motarbeide og skandalisere epidemi som raste over Eu- bort, 4. november sistl. Vi 
norsk nøytralitet. På den Quislings regjering. Et spill ropa mellom 1345 og 1355, traff ham første gang i det 
annen side har det visselig som naturligvis foregikk i med enkelte lokale utløpere , fjerne år 1918, da vi som 
aldri streifet Quislings tanke all hemmelighet og under en til litt ut i 60-årene - særlig 
at dette skulle føre til en maske av velvilJ'e overfor i Øst-Europa. Men ett eller 

førsteklassing på Krigssko-
. len fikk en dragelse av Hoel 

tysk okkupasjon av hele lan- NS. annet sted må sykdommen som tredjeklassing. Og også 
det og til tysk innblanding i Saken er jo nemlig den at ha gått over fra å være epi- senere hadde vi leilighetsvis 
utøvelsen av norsk suvere- Terboven efter sitt første demisk til å bli stasjonær, kontakt med ham under 
nitet. Det var altså om denne store. oppgJ' ør me, d Quisling endemisk, som man kaller . hans virke som garnisoner-
tyske hJ' elp i tilfelle av bri- i forbindelse med riks råds- det. For plutselig - ca. 50 • ende ofiser i Ingeniørvåpnet 
tisk landgang og eget stats- forhandlingene kom i så ar senere - nærmere be- Atter er en av våre gamle, d b'd t d d • . .. t t 1402 04 t k .. og me ar el ss e ne e pa 
kup i den forbmdelse han stor miskredit hos Hitler at s em -=- opp rer sy - gode venner, rektor PhillIp Festninuen Han må vel nett-
snakket med tyske myndig- han for alltid måtte oppgi' dommen pa Island og raser Bing, plutselig revet bort. På opp ha fylt 74 år. 
heter. Ikke om en tysk ok- håpet om forflytning til noe med sa~me. voldsomhet grunn aven smertefull og Mange vil også huske Hoel 
kupasjon av Norge. annet og større enn å være som .den 1 1349-50 hadde plagsom leddgikt har Bing som en fremragende idretts-

Man kan naturligvis mene Reichskommissar i Norge. rast 1 Norge.. de siste år vesentlig oppholdt mann spesielt som fotball-
hva man vil om berettigel- Og da det hadde gått opp for I de.n forbmdelse d~t er seg i Spania, men imellom spille~ - han spilte til og 
sen aven slik handlemåte ham klamret han seg også nevn~ 1 Oscar Aalls artIkkel har han dog oppsøkt sitt med på landslaget i sin tid 
og om .hvor mere eller min- til Reichskommissarstillin- h8;,r JO ?ette, so~ man for- gamle fedreland og unnlot Og også ellers viste han sto; 
dre livsfjernt det hele var. gen og skydde intet middel star, :nmdre å Sl, men ret~ da aldri å besøke dette blads interesse for idrett og for 
Men derfra er det.io et langt for å sikre den. Men hvis skal lIk~vel væ:r.:e rett. Og VI redaksjon. Så også nylig da sportsjournalistikk Såvidt 
sprang til påstanden om et I Quislings bestrebelser på en retter gjerne pa det som u- han efter en mindre opera- vi husker hørte h~n til de 
forræderi mot fedrelandet faktisk gjenopprettelse av korrekt er,. eftersom FOLK sjon skulle reise tilbake til faste og mere kjente med
diktert av ren og skjær norsk suverenitet, den som OG LAND JO er. et blad som Alicante, hvor han bodde, arbeidere i «Sportsmannen» 
maktlyst. gikk tapt da administra- beEitre~e: seg pa en korrekt I fast. Han døde plutselig ef- i hvor han bl a laget en rek: 

.• fremstIllmg t' k t t'lb k ' . . Forstår man ikke dette, sJonsrade~ ble opprette, før- . ~r a v~re <?mme 1 a. e. ke fremragende tegninger. 
så kan man heller ikke for- te frem, VIlle ogs.a Terbove~s .,.-".------".------- I tIl Spama. Bmg ble 78 ar I Han var i det hele tatt en 
stå noe av QUislings handle- dage.r som RelChskO_n;tmIS-

1 
VI ER MEGET GLADE FOR! gam~~l. . . I ypperlig tegner, kanskje sær

måte og at han kanskje s~r 1 Norg~ være form. Da den store økonomiske hjelp. Phllhp Bmg var født 1 New llig når det gjaldt portretter. 
handlet overilet da alt skjed- VIlle han blItt erstattet med i tillegg til de ordinære blad-I York av. norske forel~re og I Efter den norske kapitula
de uventet og på en annen en tysk a:nbassa~ør. A~ ~et- penger som så mange av vå- s~artet sm utdannelse 1 ame:- I sjon i 1940 kom Hoel inn i 
måte enn han hadde ment te v~r I?alet la JO QUIslmg re abonnenter har betenkt r~kanske .skoler, men kom sa politiet og senere fant han 
og tenkt den 9. april. Da for- aldrI skjul på. oss med. Vi takker hver især tIlbake. tIl ,~orge, h.v0r ~an veien til østfronten, hvor 
blir Quisling den uløselige Vi må ellers være enig på denne måte. Og samtidig tok artIUm 1 1911. FIlologISk tyskerne snart ble oppmerk
gåte. me~ Berit Nøkleby i at er det oss kanskje tillatt å emb~tseksamen fullførte so~ på hans .. fre~ragende 

Aftenposten og Morgen- «Gjennom hele boken fin- minne de mange som ennu han 1 1923 med fagkrets eng- mIlItære kvalIfIkasjoner og 
bladet, som begg~ har. om-, ner man unøyaktigheter, feil ikke har sendt inn bladpen- elsk, .tysk og. fra~sk efter f~n~ ~nvendelse for'ham i en 
talt ~oken,. synes l~ke a væ- og fo~ ras~e. konklusjoner. gene for 1972 om at det også først a ha arbeldet.I den høy- dIVISJ0I!-ssta~, h~or han tok 
re sa særlIg begeIstret for Man SItter Igjen med en føl- er av vesentlig betydning at e:e ~kole, med pr.IVatu~der~ seg av mgemørtjenesten. 
den eftersom den ikke helt else av at opplegget har så mange som mulig av dem vlsmng og med aVIsarbmde 1 Som oss andre havnet Egil 
sverger til magisterens .ord. yært for stort, Hayes har følger det gode eksempel. flere år. Hoel. i norsk fengs~l i 1945 
I forbindelse med det VI an- Ikke klart den oppgaven han Så glem ikke postgiro- Storparten av hans skole- og VI husker speSIelt med 
førte like foran om bakgrun- har satt seg. Han har gjen- blanketten vår i all julestri- arbeide foregikk ved Sarps- glede samværet med ham 
nen for Quislings handlinger nom hele boken i stor grad den. borg høyere skole, tilsam- i konsentrasjonsleiren på 
før 9. april kan det ellers ha bygget på de kilder som fin- __ ". ____ .,. _____ "._". __ men 14 år, hvorav 10 år som Bjørkelangen i siste halvdel 
sin interesse å peke på at nes i Straffesak mot Quis- .. lektor. I 1934 ble han ansatt av 1950. Hyggelig og glad, 
AFTENPOSTENs anmelder ling og Domsarkivet (alt MIJ?TVINTERHALSNING som lektor og skolestyrer en munter selskapsmann og 
av boken Berit Nøkleby, sammen aktoratets stoff. I FRAN SVERIGE: ved Øvre Eiker kommunale en god kamerat. 
nok har f~rstått noe av det- Vår bemerkning), mens res- «Yvs doc~. eLav fa.drel!s ara, høgre almenskole, og høsten Han gikk såvisst med ære 
te. Iallfall skriver hun: ten av materialet ofte er hen- kan?u eJ".~Jalv Dm bage 1941 ble han utnevnt til rek- i sin grav. Og vi, hans ven-

(Forts. side 14) .. spanna.la~a, tor ved Bergens katedralsko- ner og kamerater fra både 
«Quisling var patriot, på sin 

.. L .. lf! måte. Hans tragedie 
lo.tete å påkalle 

___________ . _ ar han eJ Dm.» le. På grunn av fremskreden I f~r, und~r og efter. okkupa-
'" leddgikt søkte han seg 2 år I sJone? VII b~re mmnet om 

I dag er vår sivilisasjon i en NordIsk .solvandsfest .?ch senere tilbake til Østlandet ham 1 våre hjerter. 
krise som det i historien bare fin, ~t !ramgan~ens 1~72 fo~ alla med dets gunstigere klima, O.M. 

~l1este parallell til. Det er arhga nordIska kampar. 'Og ble 1943 ansatt som rek-
f,.,,,te til at kristen- Eder .. tor ved Askim høgere almen-

'·IA tradi- SVEN A. LUNDEHALL . skole. To år senere ble han Grev Hamilton 
tro er (<utrensket» i forbindelse 

med «retts»oppgjøret. «Manniskor kommer oeb går . .. 'r ennu 
t uhyg
,ns hi-

Laskog 
fJ.d 1951) 

)ffiser jeg 
Han sier 
. are fordi 

øre. 

Patton) 

Bing nedla et verdifullt ar- varldens kyrkogårdar ar fulla med 
beide i og for den norske benen av oumbarliga manniskor.» 
skole, ikke minst under ok- (Sardar Part et) 

kupasjonen. Han ga aldri Återigen har en oumbar
opp troen på at sannhet og: lig manniska baddats ned i 
rett ville seire tilslutt også' den Nordiska jorden: f. 
når det gjaldt okkupasjons- I kommendorkaptenen greve 

I 
tiden, men han skulle altså Percy Hamilton, Stockholm. 
ikke selv oppleve at det ble Nar hjalpinsatserna gjor
rådet bot på uretten. des fOr de baltiska flyktin

Fra oppholdet i Spania garna, stod han i tjanst. Nar 
skrev han, som noen av våre i (Forts. side 3) 
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JULEN 1971 FOLK OG LAND 

FOLK OG LAND IHåp for Hitler likevel? 
"' I Den beryktede vesttyske 

! «historiker» Golo Mann, 
I som i en årrekke har bedre
r vet den mest håpløse svert
, ning av sitt lands fortid, har 

UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Redaktører: 

ODD MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

.... ____________________ 1 __ : nylig uttalt seg stikk i strid 

'med hva han tidligere har 

G t · tf "I b d 1944 hevdet. Han går nu for fullt ene r ø s s O V J e I U . ~(~ei~Ofa~~f)~g~~f fr~:~~e~: 
Ikke så rart at man i USA i femtiåtene forsøkte å fra-' skriver i den anledning at 

iman bør behandle Hitler 
legge s~g ansvaret ~or ~en berykte~e. Morgentha.uplan, som Lenin uten å gjøre hans 
som hVIS den var blItt gJennomført I sm helhet vIlle ha i historiske betydning ringere 
kostet millioner på millioner av tyskere livet. Det ble hev·· enn den virkelig er. Se det, 

1 

«et at Morgenthaus plan i virkeligheten var Stalins verk, i vi siterer videre fra Golos 
og dette at den jødiske finansminister Morgenthaus nær.: nye toner: 
meste medarbeider var sovjetagenten Harry Dexter White 
gav vel også en viss indikasjon på at Sovjet ikke hadde 
vært uinteressert i planen. 

Det tør kanskje ikke være så kjent at det var under ut· 
arbeidelsen av Morgenthauplanen det f.ørst ble reist et 
seriøst krav om i nådeløs forfølgelse av tyske «nazister» I 
og de retningslinjer som da ble trukket opp ble fulgt til I 
punkt og prikke både i Niirnberg og også ved efterkrigs· 
forfølgelsen i de enkelte tyskokkuperte land. De retts· 
komedier - hvis man da ikke heller skal si rettstragedier 
- som ble utspilt overalt, og med blodhunden Stalin som 

«Det viser seg å gjelde det 
samme for Hitler: det nyttet ikke 
mens han levde, og det nytter 
ikke nu efterpå, å forsøke å re
dusere ham til en blott og bar 
marionett for den tyske kapi
talismen eller den tyske mili
tarismen. For når alt kom til 
alt var han jo alle de gruppene 
som ville utnytte ham ·fullsten
dig overlegen, både hva. angår 
politisk list og energi.» 

b~kgrunnsfigu~, betegner vel de størs~e ~e~ts~rudd i histo. i Som en av grunnene til at 
rIen. Ikke fordI man var mere lemfeldig I tIdligere århund· II han ville frigi «Mein Kamp!» 
rer når det gjaldt å utrydde og ødelegge annerledes tenk· angav Golo Mann at det for
ende og overvundne, men fordi man nå lot det skje under I budet som hittil hadde. her-
skinn av lov og rett. sket, snarere hadde vIrket 

. I som en reklame og forsynt 
Det har ofte her I bladet vært hevdet at det norske lands· boken med den attraktive 

svikoppgjøret også var iscenesatt efter sovjetdirektiver og Men selvsagt måtte ikke fri
at det derfor rettet seg mot de nordmenn som hadde mar· givelsen kobles sammen 
kert seg som antikommunister. me~ ~oen form for «neo-

Som et av bevisene på dette har det vært anført at eksil. n:=tzIstlsk» propaganda. Det 
.. T· W Id d d li . t· .. VIlle derfor være påkrevet å 

regJermgens erJe o - ens ny e ge JUS IsmmIster - utstyre boken med de nød-
og Trygve Lie - dets ditto utenriksminister - avla besøk vendige kritiske bemerknin
i Moskva og der notorisk drøftet det norske landssvik· ger og fotnoter, og det for
oppgjøret med Molotov. Blant annet pekte man på den står vi jo så godt! 
klassiske beretning om da den røde Molotov hevdet at 
man fikk spare Knut Hamsun eftersom han var så inter· 
nasjonalt kjent og eksil·Wold svarte «Don't be soft, Molo· Siste nummer før jul 
tov!» Med dette nummer avslut· 

Man har forsøkt å bortforklare dette, men med lite hell ter vi denne årgang av FOLK 
OG LAND, den tyvende. Nes· 

l'ftersom Trygve Lie i en av sine bøker uttrykkelig for· te nummer kommer 8. janu. 
teller om besøket i Moskva. Og nå foreligger det et nytt ar 1972. 
bevis, ikke bare på maskepiet mellom Sovjet og eksil· Våre kontorer holdes 
Norge når det gjaldt «retts».oppgjøret, men på et direkte stengt fra og med 18. de· 
tilbud fra Molotovs side om aktiv sovjetdeltagelse i det. sember 1971 til og med 4. 

D t å ml k·· f F d C tb januar 1972. e er v r ga e Jennmg pro essor re e as erg G d . l o JU - og vel møtt i 
som røber dette i sin bok av året «Minner». Selv har vi i det nye år. 
ikke lest boken, men vi går ut fra at SAMHOLD jVELGE. 
REN på Gjøvik gjengir riktig når bladet 11. november 
1971 skriver dette, som en vel må si er sensasjonelt: D d f Il _ 

«Den sovjetiske utenriksminister Molotov kom på Slut., I øs a. -
ten av den annen verdenskrig med tilbud til Norge om å. (Forts. fra SIde 2) 
.. .. . det var aktuellt med Hjalp-

stille sovJettropper. t~l rådIgh~t dersom de trengtes til å kommitten fOr Tysklands 
foreta henrettelser I Norge. Tilbudet ble fremsatt overfor barn, fanns den ridderlige 
utenriksminister Trygve Lie under et besøk han avla i mannen också dar. Alltid vid 
lUoskva, opplyser professor Frede Castberg i sin bok sin hustrus sida, den fram
«Minner» - Universitetsforlaget I følge Castberg fortalte sta samariten under och ef-

. . . . . ter det andra varldskriget i 
LIe dette under et engere selskap I London I Januar 1945.» de nordiska breddgraderna, 

Det var vel nærmest et slags hyggelig juletilbud Molotov Lili Hamilton. 
kom med da. Hva Trygve Lie svarte vet vi jo ikke, men 
han har vel kanskje sagt at det var nok av norske blod· 
hunder til å ta seg av det Morgenthauplanen i forståelse 
med Sovjet fastsatte? 

Inom nationell politisk 
och kulturell verksamhet, 
var alltid greve Hamilton ett 

I aktat namn. Han var en tro
fast van och god kamerat. 
Han ha de lart sig lyda och 
leda - och darfOr vagde 
hans kortfattade ord hagt. 

i Vi får instamma med S. 

SIDE 3 

I brennpunktet 
Som et apropos til det vi I 

tidligere har skrevet om den 
norske Nobelkomites freds
prisutdeling, som påny fikk 
en politisk og venstreradikal 
slagside, bringer vi idag en 
gjengivelse av hva vår sven
ske kollega FRIA ORD skri
ver om Svenska Akademiens 
utdeling av Nobelprisen i 
litteratur. De nordiske sosi
aldemokratier, med velvillig 
støtte også av de såkalte 
konservative, er da også en 
kvalmende, rødmusset ka
marilja. Her er hva bladet 
skriver i norsk oversettelse 
ved Politieus: 

retten (som oppvigler). 
Han forsvant da fra Chile 
og dukket senere opp noe 
og hvert sted i østblokk
statene og i Sovjet. I 1952 
vente han tilbake til Chi
le efter at han var blitt 
medlem av det Moskva
styrte «Verdensfredsrå
det» og hadde ·fått «Den 
internasjonale 'fredspri
sen» for et kommunistisk 
revolusjonsdikt. I 1953 
fikk han Stalinprisen for 
sitt arbeide for «folkefre
den». I 1968 ble han slutte
lig utnevnt til æresdoktor 
ved Karl Marx-universite
tet under herr Ulbrichts 
beskyttelse. 

Ved de siste president
valg i Chile i 1970 stilte 
Pablo N etuda opp som 
kandidat for kommunist
partiet, men trakk tilbake 
sitt kandidatur (til fordel 
for Salvador Allende). Ef
ter dennes valgseir ble 
han av Chiles nye folke
frontregjering sendt som 
ambassadør til Frankri
ke.» 

«Svenska Akademin har 
iår besluttet å gi den chilen
ske dikter Pablo Neruda no
belprisen i litteratur. Det 
var unektelig et tidsmessig 
valg. Hvem er nå denne Ne
ruda? La oss først fastslå 
at navnet Pablo Neruda er 
et pseudonym. Hans opprin
nelige navn har knapt vært 
nevnt i svensk presse, men 
det betyr intet all den stund 
nevnte navn er gjemt og 
glemt for lenge siden. Ner-
unda har hett Nerunda i Ifølge Nerduas svenske 
minst 30 år. (Slik som freds- oversetter og politiske tros
priskandidatens navn også felle Arthur Lundquist er 
er et pseudonym. Vår be- den «diplomatiske» nye no
merkning). belpristager en av vår frem-

Den israelske avis YEDI- tids største diktergenier. Om 
OTH CHADASHOT kons~a-, den sak kan vi på grunn av 
terer. k<?rt at «Neruda er Jø-! vår ytterst Ubetydelige span
de, ~Idhgere motsta~der . av ske sprogkunnskap ikke ut
presIdeont Allende I ChIle, tale oss. Vi får vel stole på 
men na dennes beste venn Svenska Akademins poetis
og. av Allende ut~evnt. til ke dømmekraft og herr 
ChIles ambas~adør I ParIs. I Lundquists sakkunnskap. Så 
~redveårene kJempet N~ruda meget er iallfall sikkert, at 
l ~en rø?-e In~ernasJonale Akademin har gjort et yt
BrIgaden I Spa,ma mot Fr:=tn- ! terst tidstilpasset valg, som 
co.» (Hvor også W.Illy . vil kunne få Sovjets kultur
Brandt o deltok som skrIve- diktatorer til å lyse opp og i 
karl. Var bemerknJ nåde glemme bort fjorårets 

Om !'J~rudas ungdomsår svenske fadæse, å utnevne 
leser VI I BERLINER T A- den stivnakkede for Kreml 
GESSPI~GEL .at .dik~er~n I uutholdelige Sol~jenitzyn til 
allere~e I 1.927 gIk~ m~ I dIP- litterær nobelpristager.» 
lomatlsk tJeneste l ChIle: Såvidt FRIA ORD. Det var 

som kjent den danske sosi-
«Ved utbruddet av den al demokratiske statsminis

spanske borgerkrig var ter som foreslo Willy Brandt 
han chilensk konsul i Ma-til fredspristager (efter for
drid .og delto~ sel.v P~ re- utgående sosialdemokratisk 
pubhkansk SIde I krIgen vedtak i Harpsund) og de 
mot ~ran?o. I 194:'5 gikk I norske røde brød;e med 
han mn l det chIlenske samt den berømmelige høy
~ommunis~parti og ble remann Ingvaldsen lystret 
mnvalgt I parlamentet, straks His Masters Voice. 
men sna~t efter ble han Hvem som har foreslått den 
~rata~t sm. parlam~ntar- mørkerøde jøde Neruda til 
lske Immumtet og stIlt for litteraturprisen vet vi ikke. 

Men det skulle ikke forund
RoI. Rasmussen i «Fria re oss om forslaget stam
Ord»: mer fra lignende kretser. 

«Percy Hamilton var en For det er jo tydeligvis et 
sann adling i tanke, ord och I· mønster i hele dette politiske 
garning. Så minnas honom spill med misbruk av No-
hans gamla vanner.» beIs navn. 

S. Lundehall I Politicus 
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KAMPSANGER FRA DENGANG: 

FOR UNGDOMMEN 
Red.: Per Borge 

Vi har før nevnt at også NS·kvinnene - i første rekke 
da naturligvis Kvinnehirden - også hadde sine kamp. 
sanger. Her er: en av dem: 

34. 
Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, Kvinner AV Hirlfen og born; spring pti tun att og tindrar i sol 

og nye bjørker syng sin song kring huset. 

Kørkømdl 
Vi har fått forfatteren 

JENS BJØRNEBOEs tillatel. 
se til å trykke opp igjen hans 
dikt under ovenstående tit· 
tel. Vi synes det fremdeles 
er like aktuelt som da det 
ble offentliggjort første 
gang. 

U glad trell Kark 
sprang ved jarlens side 
over myr og mark. 
Jarlen skal få angre 
tungt med sorg og kvide 
at han ikke drepte 
trellen sin i tide! 

Olaf lå ved fjorden, 
veidet jarlesønner, 
hærpil sendte bønder. 
Trell grov hull i jorden. 

Jarl var uten glede, 
Kark var kold i bringen, 
da de lå der nede 
under grisebingen. 

Jarlen nødig rømmer. 
Trell har onde drømmer. 

Hvergang søvnig jarl 
viser trell nakken, 
griper hurtig hånd 
dypt i trellestakken. 
Hånd finner kniv. 
Kniv tar liv. 

Jarlens tid var over, 
Håkon måtte falle. 
Resten kjenner alle: 
Der hvor jarl sover, 
handler trell tappert, 
trellen meget vover! 
At først neste morgen 
Olaf drepte trellen, 
trellen ille lønner, 
avler Karkesønner, 
alt den samme kvelden. 
Over Olafs land, 
tett som løvetann, 
trellens store bleike 
svarte avkom vokser 
opp så seint som kveike. 

Olaf skal få angre 
tungt med sorg og kvide 
at han ikke drepte 
trellen sin i tide! 

Hver gang mann av byrd 
viser trell nakken, 
griper hurtig hånd 
dypt i trellestakken. 
Alle skal vi angre, 
tungt med sorg og kvide 
at vi ikke drepte 
trellen vår i tide! 

grep, kan dominere et folk og I Men ellers har bladet na
påvirke en opinion, skape en turligvis rett i det som skri
stemning. Det som vises «på ves om den uhyggelige makt 
skjermen», det merker folk. Det til påvirkning TV har. Det 
husker alle, det vet alle har hendt, er vel derfor man også så 
det tror alle. Det som ikke vises omhyggelig passer på at det 
i fjernsynet, det eksisterer knapt. ikke slipper til noen der som 

Det er nok litt overdrevet, I ikke sverger til magisterens 
men vi er nesten sikre på at vi ord når det gjelder okkupa
kan stille den oppvoksende ge- sjonstiden og landssvikopp
nerasjon to spørsmål: Hva hend- gjøret. 
te 9. april 1940? - og Hvem er 
Festus? - vi vil få flere riktige 
svar på det siste enn på det 
første.» 

Bladet synes å overse at 
hele «den oppvoksende ge
nerasjon» helt fra starten av 
er innpodet med beretnin
ger om den norske heltedåd 
å la seg ta på sengen 9. april 
1940. Så det kan vel knapt 
være noen med normal ånde
lig utrustning som ikke kjen
ner den norske versjon av 
skandalen 9. april 1940. 

Hallgeir Horde: 

Så hvis Sjøfartstidende 
hadde stilt følgende to 
spørsmål opp mot hverand
re: Hvilke seriøse anklager 
har det vært reist mot det 
norske landsvikoppgjøret? 
og Hvem er Festus?, så er 
det vel absolutt ingen tvil 
om hvilket det ville fått flest 
riktige svar på. 

Men slik spør nok ikke en 
norsk dagsavis eftersom 
pressen jo er et vesentlig 
ledd i historieforfalsknin-
gen. 

'The gasskammer story' 
ELLER MYTEN SOM SPREKKER 

Selv om vi personlig til-I Hvorom allting er, vi gjen
hører den «uforbederlige, I gir nedenfor hva «Washing
hårdkokte typen nazister» ton Observer Newsletter» 
som aldri har hatt særlig til- har å fortelle om saken. 
tro til historiene om de seks Mannen som først skapte 
millionene De vet, så må det myten om de seks million
jo innrømmes at det hele, ene, het Pat Frank og var 
propagandistisk sett, har forfatter og reporter av pro
vært en formidabel suksess. fesjon. Han jobbet en tid 
At man har fått selv overbe- hos noe så fint som Demo

r, I $~ ~_~ ~_. ~~-J~-t== ~t3 J) $~j 
glod. rødt som i kam-pens liv og død, 

~Jsr Q d,~ Mr V jJJ 
Sol· kor-set ly-ser hvor vi går, det er det gam-lo Nor-gos 

IJ 
ny· e vår. Sol - kor -set ly -ser hvor vi 

2. Frihet og Orden, 
Rettferd og Fred, 
Hirden skal så den nye sæd. 
Gi var vår vilje og vår tro, 
da skal i folkets hjerter- gro, 
: j: Samhold og styrke hvor vi går, 
det er det gamle Norges nye vår.:/: 

3. Heis så vårt merke, 
gult, rødt, hvitt 
la det så vaie høyt og fritt. 
Under det merke vil vi stå 
under det merke vår frihet få. 
:j: Samhold og styrke hvor vi går, 
det er det gamle Norges nye vår.:/: 

viste og reflekterende nasjo- cratic National Commitee innreisetillatelse. Men Frank 
nalsosialister til å godta fan- (som vi ikke vet hva er for lot seg ikke avfeie (så lett. 
tasteriene, gjør jo ikke num- noe, vår anm.) hvor han be- På egen hånd «skapte» han 
meret mindre vellykket. I drev sin virksomhet som fiktive reportasjefolk og 
årenes løp er denne myten «fright peddler» - en slags begynte å skrive historier. 
dessuten blitt så iherdig ut- psykose-spreder skulle vi , Under pseudonymer gav han 
nyttet til pplitisk terror og I anta. I de skrekkeligste skildringer 
ikke minst' økonomisk ge- Senere var han ansatt i av grusomheter og forfølgel
vinst, at det ikke bare ville Times-Herald i Washington se - og, selvfølgelig, «øyen
være en sensasjon, men in- hvor han fikk ry som en sær-j vitne-dokumentasjoner» om 
nebære de frykteligste kon- lig fargesprakende skribent, I masseutryddelse efter hvert 
sekvenser for en lang rekke som aldri lot fakta ødelegge' som krigen nærmet seg sin 
personer og institusjoner, en god historie. Han drakk. slutt. 
om man en dag via masse- nokså tett og mistet fører-I Da propaganda av dette 
mediane skulle få seg med- kortet på grunn av fyllekjør- slaget var forholdsvis spar
delt at «det var jo slett ikke ing. En gang rotet han sin sommelig på denne tiden, 
sant!» arbeidsgiver opp i en ska- men ellers passet veldig godt 

gjeringens penger og gunst. 
Efter krigen skrev Pat 

Frank en bestseller, «Mr. 
Adam», hvor han gir et bilde 
av jorden efter at alle mann
lige individer så nær som 
bokens hovedperson, Mr. 
Adam, er blitt sterile som 

(Forts. SIde 15) 

For den som har anled- deserstatningssak som kos- inn i Roosevelts og Morgen
ning til å følge litt med i tet avisen tusenvis av dol- thaus kram (de omgikkes jo 
ikke-norske media, vil det lars. Hans eskapader var ganske åpenlyst planer om å 
være kjent at man på en rek- ! gjennomgangstema i presse-I utrydde 30 millioner tyskere 
ke hold ikke gir fem øre for' klubben. efter krigen), fikk Franks 
historiens sannhetsgehalt. I Før krigen brøt ut, ble skriblerier alminnelig og of
Og når et amerikansk blad Frank agent i Washington fisiell anerkjennelse. Ameri-

TO SPØRSMÅL kan navngi den person som for Jewish Te.legraph Agen- kas «frie presse» var tro mot I 
Vi leser i Sjøfartstidende: fant på alt sammen, så bur- cy. Han forsøkte herved å sin store tradisjon med å 

«Enkelte ganger kan man gripe de det jo være en interes- komme til Tyskland, men de prostituere amerikansk jo
seg i å bli litt forferdet over sant nyhet. Men her stopper tyske myndighetene, som urnalistikk, og gav eventy
hvor totalt en institusjon som' tydeligvis selv VG's «infor-, dengang ennu kunne kjenne, rene en enorm spredning, 
NRK, eller televisjonen som be-, masjonsplikt». lusa på gangen, nektet ham grådig som den var efter re-
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I ~NIN(;H.-\Il \VFNEH.lASI 

ALEXANDER LANGE: 

Stalin trodde ikke på noe tysk angrep 
Selv da generalene fortalte ham at tyskerne stod langt inne i Russland. - Hevder Har
rison E. ~alisbury i sin kjempebok om beleiringen av Petro grad «THE 900 DAYS» 

Ja, - mine damer og her- ningrad i våre leirgraver og gjaldt tyskerne. Svært man
rer - nettopp fordi vi lever ante lite om hva som fore-. ge ting tyder på at Stalin 
i den av «demokratiet» be- gikk hos våre tapre motstan- I kunne ha tenkt seg å stå i 
dragerisk uensede, men syn- dere. (Som kjempet mot dø- krig med Hitler mot hvem
lige ankomst av et ragnarok den både bakfra og forfra!) somhelst. Stalin var realist. 
som er blitt tilrettelagt av Om dette skal berettes fra Som sådan tok han sikkert 
herskapene gjennom årtier Salisbury i en senere art ik- ikke for god fisk alt i den 
- må vårt av smarte små- keI. høytflyvende hitlerske «ide-
politikeres dulmende søt-I ologi». Han kjente jo selv 
snakking desorienterte folk I Hvem er Harrison E. innholdet - realiteten i pla-
nu i livredningens tjeneste I Salisbury? katordene «Marxismen» og 
b~vilge s~g tid til studium av Det er en mann som har «Det arbei?ende folk». Nytti
sm samtId, selv om dette ba- I brukt 25 år av sitt liv med ge sa.ker ~ komme opp på; , 
re skulle ytre seg i at man i å studere dagbøker, memo- men Ikke a lev~ og dø med. 
rullet opp de mentale gardi-I arer og arkiver. Han har ~ordmenn er JO f<?ret med 
ner kun et kvarter midt på korrespondert med og inter- dISS~ fraser og om SI~ «helte
dagen . . . • I vjuet overlevende ... Liston modIge motstand» tIl over-

o Går man herunder løs pa M Oak skriver i THE NEW metteise. 

SIDE 5 

HAUS~ 
Nå daler det lauv. 
Som fivreld det kvervler, til bjørka er snau. 
Det sukker i lunden når lauvristarn drar 
igjennom den og røver de gulnede blar, -
en operasjon som helt enkelt må til, 
- en vind som er snill. 

Sin plikt har de gjort 
hvert eineste blad - både lite og stort. 
Nå får alle sammen, når de takker av, 
rundt tuvene og stråa ei tilfeldig grav. 
Så blir de til gjødning for vekst neste år. 
Det er deres kår. 

Ei hengebjørk står 
og helser: «Godt mot!» når i porten du går. 
Med mot konstaterer den: «Nå er det haust». 
Tross såra etter lauvet - den står der så traust. 
For såra, de gror. Den beholder sin saft, 
sin stolthet og kraft. 

S. 
sin uvitenhet og vrangfore-I LEADER: Harrison E. Salis- I begynnelsen av april -41 
stillinge.r, som er livsfarlil?e, bury er kommet til å forstå gjor.de Stalin noe viktig som 
er et hVIlketsomhelst gardm- og er blitt glad i det russiske I nmlIgens kan antyde gehal
opptrekk gavnlig, hvis d~t folk, og til å hate stalinis- ten ~v. re~tsoppgj~ret i Nor: 
for vedkomme~de fører tIl mens forferdeligheter. Han· ge VIS a VI~ front.kJemperne 1 

~et endog al!ermgeste sam- har lest alle beretninger om Nor!Se. DIsse kJeml?e~ som I. um, Greece, Yugoslavia, Nor- mi, skaffet russerne i utlan
lIv med rea:,lItetenes verden beleiringen av Leningrad bekjent mot Stal1msmen, way, Denmark) and even I det og var naturligvis be
bort fra tr~dtrekke~nes .og som overlevet den strenge som russerne ~a~ tatt av- gave dipomatic recognition stemt til å brukes av de tys
telegrambyraenes Jugglmg sensur. Han har talt med de stand fra efterpa. tII~els. Be-I to the fleeting pro-nazi go- ke stridskrefter i deres an
med den almenhet som be- fleste av de betydelige per- grunneisen for ~ nbbe o~ I vernment of Rashid Ali in grep på Russland. 
taler p~kke~ .. :. . soner som forpurret Stalins dømme f~ontkJempere 1. Iraq». - Ja, det var jo kje-

Da hlstonen IdelIgen gJen- forsøk på å drepe dem : Norge var JO blant annet at. delig for den emigrantiske I 
tar seg og igrunnen maser . . .! vi hadde kjempet ~ot e~ stat· legende at Stalin gå pokker SPION SO~GE SIER sant 
med de samme f?rmer for Stalin trodde ikke at tysker- som Norge. var .1 ~lhanse i de tysk-okkuperte stater). for SIste gang 
folk~bedra~, fOrvI!I~lser og ne ville bryte sin ikke- : me~. Dette VIsste J~ VI at de~ I Nå er det jo så at man ikke Fantomspionen for bl. a. 
for~Ielser sa skal VI Idag ven- angrepsavtale med Sovjet. : kapItulerte Norge I~ke var. skal legge allverden i diplo- Sovjet før den annen ver
de oppmerksomheten mot Flere hundrede russiske ~or~e hadde tvertIm?t re- matiske geberder. Men hva denskrig, Richard Sorge had
en forfatter. s<;>m beh~ndler militære sjefer samlet seg i gJermgsbefalt kapItulert sier man om følgende: Ja- de hatt mye sorg i sine for
et uhyre VIktIg avsmtt av St. Georges hallen i marmor o;rerfor. Tyskland og avtalt pans utenriksminister Mat- søk på å bli hørt av Stalin 
den anr:en. verd~nskrig som og gull den 31. desember vapenstIll~tan<;l 10.6. ~940. su6ka som nettopp hadde hver gang han sendte meld
det er JUgl og tIet mye om: 1940. General Kalinin, leder Hva ~t3:lm gjorde denmo.t. avsluttet en vennskapspakt inger til Stalin om det fore-

Den utrolig interessante, av militærdistrikt Vest-Sibir, var, VI SIterer fra bokens Sl-I med Molotov - skulle reise stående tyske angrep. Den 
amerikanske, dOkumenari- forteller at det alle sjefene de 83: . hjem fra Kazan jernbanesta- 12. juni 1941 hadde han mot
ske forfatter, HARRISON E. tenkte var: Vil Tyskland an- - «He ostentatI<;>usly cl?- sjon 13. apri 1941. Her om- tatt en melding fra Moskva 
SALISBURY's kjempepor- gripe og når kan vi vente se? . down the diplomatlC favnet Stalin den tyske am- som sterkt betvilte hans tid
sjon av historiske samtids-. dem? ~IsslOns of countnes occ~- bassadør grev von der Schu- ligere meldinger om tysker
fakta er utkommet på for-I De ventet at Stain ville gi. pled by the Germans (Belg!- lenburg og erklærte: Vi må nes forberedelser til aksjon. 
laget «Avon Books». A divi- dem et varsel. Han kom. forbli venner og du må gjøre Han syntes det var underlig 
si on of the Hearst Corpora- Ønsket sine generaler godt alt for det.» Det var ved sam- at Stalin kunne tvile på hans 
tion, 959 Eight Avenue, New nytt år og forlot dem. De var me anledning at Stalin om- informasjoner. Men det er 
York, New York 10019. - fulle av undring, og tenkte favnet Matsuoka og sa: «Vi spionens tragiske skjebne. 

Boken heter «The 900 dette er det ikke verdt å ma- er også asiater!» Tror for eksempel alle utlen-
Days» og handler om beleir- se om. De hadde lært at det 'k dinger på sine spioner i Nor-
ingen av Leningrad, men kunne være liVSfarlig! DE Det har muligens vært Sta- ge som ukentlig melder at 
først og fremst om det som russiske marsjaller som lins frykt for tiltagende tysk Ola nordmanns forsvar er 
FOLK OG LAND behandler i overlevet krigen mente at fiendskap som førte ham til uten verd, Ola som er utlen-
dag at Stalin lenge i k k e den store feiltagelse i januar å påskynde Sovjets lever in- ding sjæl. -
ville erkjenne at Hitler had- 1941 var at Stalin nektet å ger til tyskerne: I april 1941 Sorge lurte på hvordan 
de brutt ikke-angrepspakten tro at et tysk angrep var nådde de russiske leveranser Stalin kunne tvile på hans 
med Sovjetunionen og med nær forestående og at han nye høyder: 208000 tonn opplysninger. Sorge dikterte 
sine hærer stod langt inne derfor ikke beordret utar- korn, 90 000 tonn olje, 8 300 et nytt telegram, antakelig 
i Russland! beidelse av nødvendige til- tonn bomull, 6340 tonn kob- 17. juni: 

Ikke minst er dette beset- tak for å møte angrepet. ber, tinn, nikkel og andre 
tende lesning for dem i Den Det kom ikke av at Stalin metaller og 4 000 tonn gum- «Jeg gjentar: 9 armeer på 
Norske Legion, skildret i I manglet massive meldinger mi. For første gang begynte hver 10 divisjoner vil angri-
Svein Halse's klassiske bok, I og indisier på hva som fore- nu russerne å transportere pe på bred front i grålysnin-
og for oss som i POlitikom-1 sto. Men han trodde rett og gummi og andre varer be- gen 22. juli 1941.» 
pani nr. 1 (det var flere) slett at tyskerne ville holde stilt ~v tyskerne på den I Sorges melding var under-
som under Jonas Lie lå her sin ikke-angrepsavtale. Hans Da mesterspionen Richard Sorge transsibi.r. ske jernbane med I skrevet med hans sedvanlige 
høsten og vinteren 1942-431 vanlige mistenksomhet var meldte om det forestående tyske spesielle. ekspresstog. Meget kodenavn «Ramsey». 
foran Pulkovohøyden ved Le-' gått helt til hvile når det angrep trodde ikke Stalin på ham. av dette, også inkludert gum- (Forts. SIde 1.5) 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 6 FOLK OG LANn JULEN 1971 

Den skjebnesvangre ((Krystallnatten» Synger historieforfalskningen 
på siste vers? Som ble satt isc .. ne bak Iliil .. rs ry;:;: 

Et utdrag fra Erich Kerns nye bok, bind Il i hans Hitlertrilogi Den kjente britiske historieprofessor Alan J. P. Taylor fri
kjenner påny Hitler for å ha skylden for annen verdenskrig 

);():{);{):{ i Fiehler hadde innbudt til. 
I Erich Kerns trilogi om Adolf Hitler er nå bind Il ~ Hitler hadde allerede gått. Som alle vet er den norske rike slipper man til motfore-

kommet: «Adolf Hitler und das Dritte Reich/Der Staats- ~ Dr. G:0ebbels holdt efter legenden om hendelser un-! stillinger, mens en her med 
mann». Kerns hensikt er hverken å rosemale eller å o:: avtarmI.enlndlIøngent omtRlaths dØdt der annen verdenskrig bare: hård hånd, med trusler, øko-

• o. •••• pe en a e prege en lokal gren av den alm ene nomisk press og presseter-
sverte Adolf Hitler, men a gl en objektiV sklldrmg av av den alminnelige forbitrel- historieforfalskning som ror effektivt hindrer enhver 
person og hendelser. Men eftersom praktisk talt alt se som hersket både i NSD- krigens 'seierherrer har lan- oppklaring av de faktiske 
som hittil er skrevet om Adolf Hitler efter 1945 er den AP og i vide kretser av be- sert og holdt levende opp forhold. Bare tenk på den 
groveste svartmaling, vil boken nok bli kritisert for å folkningen over Grynszpan- i til denne dag .for å .ha et fiol gem~ne behandling Ralph 

. . attentatet.! kenblad å skjule sme egne Hewms har fått skjønt in-
bryte med denne o ensldlg.e fordømmelse. For .all~ s~m Den tidligere Gauleiter og' forbrytelser og overgrep gen jo kan få sagt at han 
kan lese og forsta tysk VII nok boken være midt I blm- Reichsstathalder i Magde-! med - ikke minst utryddel- taler for sin syke mor. 
ken og med de.n politikk de norske forlag følger kan i burg-Anh8;lt, .Rudol~ JO~dan,.: sen av motstander~ns leden- Når ~et e~lers gjelde~ den-
man vel heller Ikke regne med noensinne å få se den forteller Isme ermdrmger de menn efter krIgens av- ne histOrIeforfalskmngen, 
i norsk oversettelse. om hva Goebbels dengang. slutning. Forskjellen på Nor- som er så seiglivet, så kan 

I sa: I ge og Europa forøvrig er vel det ha sin interesse å gjengi 
Men, a oss gi en smakebit her og gjengi i norsk over- «Tallrike meldinger fra Ri- nærmest at andre steder, efterfølgende fra vår danske 

setteise utdrag av kapitlet om den meget omskrevne . ket lar erkjenne at det tyske iallfall i Britannia og Frank- kollega REVISION: 
«Krystallnatt»: ~ folk gir uttrykk for sin opp- «Kjøbenhavn hadde i sep-

o:: rørthet over det skjendige . tember måned et fornemt 
.rv<J-V-VV~"-K..rt.K.x..x..KJ<J-V-VV~"-K..rt.K.JU'...J-\.P,J\J'lJVVUUCfUlJZAAAAAAA attentat. Denne spontane for- første meldmger om sam- besøk. Det var den kjente 

De fire skudd som den 17- Meldingen om hans død inn- svarsaksjon fra befolknin- menstøten~ og synagoge- historiker Alan J. P. Taylor, 
årige polske jøde Herschel- traff fra Paris da parti spis- gens side vil i de nærmeste brannene mntra~f, og ?~r- professor i historie i Eng
Feivel Grynszpan 7. novem- sene og Blodordensbærerne timer «sikkert stige ytterli- under om hvorVIdt poh~Iet land. Han talte som· gjest i 
ber 1938 hadde fyrt av i den var samlet i MUnchen for å gere». Parti og stat må ikke ?g brann~esnet skulle grIpe Dansk-Engelsk Forening for 
tyske legasjon i Paris mot minnes novembermarsjen av stille seg mot den med rette mn eller Ikke.· de historiestuderende ved 
legasjonssekr. Ernst vom 1923. Storparten var samlet ytre de opprørthet. I forstå- Hverken dr. Goeb,?els eller Kjøbenhavn Universitet. 
Rath var dødelige. Rath dØ-j til en bespisning i Altes Rat-I else med sjefen for det tyske andre. oppfor~ret tIl å øde- Emnet var «Hvem var skyl
de 9. november kl. 17.30. haus som overborgermester I politi gjør jeg kjent det som legge JØd.ISk eIendom eller å dig i annen verdenskrig?» 

allerede er formidlet til de tenne pa synagoger. Men Forelesningen er referert i 
ansvarlige tjenestesteder: som følge av de goe,?belsk~ Berlingske Tidende 15. sep
Ved spontane utskeielser fra uttalelser ble stemmngen I tember samt med en artik
befolkningens side mot jød- salen meget opphiset (man keI dagen før med en mere. 
iske forretninger, jødiske or- var på alle hold oppbragt alminnelig omtale av feno~ 
ganisasjonssentraler eller over. mor~a~slaget) og noe~ menet Taylor. 
også synagoger har politiet. speSIelt hlssl.ge og overradI- I sin forelesning slår han 
å forholde seg reservert. ~al~ styrt~t tIl ~elefonene. for en pel gjennom den historie
Man kan i disse timer sanne- a Kjøre sme hJemgau kjent forfalskning at Hitler var 
lig ikke forlange av oss at vi med hendelsene.» den egentlige opphavsmann 
stiller oss imot en berettiget Herr Jordan erindrer: til 2. verdenskrig og derfor 
folkeopprørthet.» «Gauleiterne var til å begyn- Europas forbryter nr. l. Han 

Den daværende SA-Ober- ne med fullstendig overras- benektet også at Tyskland 
gruppenftihrer Franz Bock ket. Mens vi satt her som hadde rustet opp fra 1933 til 
husket nøyaktig disse ord av passive tilskuere hendte det 1936. Hitler kom inn i kri
Goebbels:. «Det skulle ikke kanskje der ute i våre høy- gen. med Polen, fordi Polen 
forundre meg om jødedom- hetsområder noe som vi hit- aVVIste Tysklands krav på 
men fikk seg en huskeseddel til ikke hadde noen anelse de av tyskerne bebodde om
efter denne gemene forbry- om og ikke kunne gjøre oss rå.der i Polen (Danzig). Både 
telse.» noen forestilling om». HItler og den tyske befolk

I den alminnelige tumult Hitler talte imens ved ning anså dette krav å være 
og opphisselsen sprang noen: Felderrnhalle til rekruttene legitimt. Hitler førte lynkri
spesielt radikale opp og styr-I ved SS-Verftigungstruppe gen nettopp på grunn av den 
tet til telefonen. Herr Bock I som ble tatt i ed. Han kou{ mangelfulle opprustning -
beretter om det: «I salen ble ikke med et ord inn på til- særlig efter Englands krigs
det en livlig diskusjon da de feIlet Grynszpan. I erklæring. Hele denne prob

Ilitler alam~r .. r politi ... 
lemstilling er historisk sett 
meget belærende. men slett 
ikke ny, idet Taylor allerede 

Derefter begav han seg til I Schaub med Gauledeisen i i 1961 utga sin bok: Arsaken 
sin bolig ved Prinzregenten- MUnchen og senere med Ber-I til 2. verdenskrig, også over
platz, hvor det foruten ham (Fors. s. 16) satt til dansk. Den gang had
bare befant seg hans mili
tære adjutant Nicolaus von 
Below, Julius Schaub, en le
ge og en tjener. Da det ble 
telefonert fra «Vier Jahre
zeiten» og meddelt at syna
gogen i Herzog-Rudolf-Stras
se stod i flammer, og at jød
iske forretninger ble plynd
ret i Neuhauser Strasse, 
meldte Schaub denne jobs
post til Hitler. 

Nicolaus von Below sier 
om hans reaksjon bl. a.: 
«Hitler lot straks ringe til 
politipresidenten Frhr. v. 
Eberstein og bad ham kom

l den såkalte Krystallnatt ble mange jødiske forretninger og synagoger me til hans bolig. ytterlige- SA fikk ordre om ikke å delta i slike utskeielser, men de demonstrerte 
ødelagt. Det var begynnelsen til den senere så skjebnesvangre utvikling. re telefonsamtaler førte dog utenfor jødiske forretninger. 
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JULEN 1971 FOLK OG LAND SIDK '7 

Da Adolf Hitler gav Napoleon hans sønn ti/~ake 
ALEXANDER LANGE: 

Okkupasjonstidens 
likvideringer 

Napoleon lI's - hertugen av Reichstadts lik bragt fra Østerrike til Invalidedomen i Paris 
midt under verdenskrigen 

Den 14. desember 1940 
sendte Deutsches Nachrich
ten Buro ut følgende mel
ding: «I anledning av hun
dreårsdagen for overførin
gen av Napoleon fra St. He
lena til Paris, har der Fuhrer 
underrettet marskalk Petain 
om at han har besluttet seg 
til å utlevere til det franske 
folk Napoleons sønn, hertu
gen av Reichstadts jordiske 
levninger til bisettelse i In
validedomen. Overfor der 
Fuhrer har marskalk Petain 
gitt uttrykk for sin og det 
franske folks takk for denne 
edelmodige gestus. Tyske 

. rikes og Italias trone for seg 

. og sine etterkommere. 
Under begivenhetene som ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove 

soldater bar kisten til gitte- Hertugen av Reichstadt - «Kon
ret ved æresplassen foran gen av Rom» - Napoleons sønn. 
Invalidedomen, hvor den i 

innfant seg i Wien som bei
ler, og overrakte Marie Lu
ise et briljantinnfattet bilde 

de tidlige morgentimer den 
15. desember høytidelig ble 
overgitt til Nasjonalgarden. 
Under orgelspill og ledsaget 
av fakkelbærere bar denne av N~poleon, festet hun det-
_ under dempet tromme-' te pa brystet, og bare tre 
hvirvel- kisten forbi Napo-! dager senere ?le hun for
leons grav og stilte den opp mælet med. seIerherren fra 
foran høyalteret.» Wagram ~VIS stedfortreder 

Dermed hadde det Stor- for anlednmgen var erkeher-
tyske Rikets fører, Adolf tug Karl. .. 
Hitler, midt i krigens hete, Napoleon va.r e~ helt IgJen
bidratt til å bilegge et gam-' nom øm og kjærlIg ektefelle 
melt tvistemål mellom det for henne. Da hun den 20. 
tyske 00" det franske folk mars 1811 fødte ham den 
som gje~om sin regjering etterlengtede t~onfølger, sve
to ganger tidligere _ men v:et hun selv I d.en stø~ste 
forgjeves _ hadde begjæret lIvsfare. Men Pans ~ar I en 
liket utlevert av habsburger- eneste. gledesrus. KeIsersøn-
ne nen fIkk navnet Franz Jo-

. seph Karl. 
Men historien begynner 

meget lengre tilbake, så tid
lig som da Napoleon i 1809 
vendte tilbake til Paris etter 
å ha sluttet fred med øster
rike i Wien. To måneder se
nere meddelte han et fami
lieråd, at han hadde beslut
tet å oppløse sitt barnløse 
ekteskap med Josephine, at 
han ønsket seg en tronarving 
og forbindelser med et gam
melt dynasti. Den 18. febru
ar mottok regjeringen i 
Wien en meddelelse fra sin 
minister i Paris om at korsi
kaneren aktet å gifte seg 
med hertuginne Marie Luise. 
Keiser Franz våget ikke å 
underrette sin datter om 
denne beslutning, så hun 
fikk først høre om den av 
andre, men av hensyn til 
statens interesser føyde hun 
seg. Da marskalk Berthier 

Den «lille konge» ble pari
sernes avgud. Og Napoleon 
selv viste seg fra en side som 
alltid hadde vært ukjent for 
Josephine og vel også for 
ham selv: som familiemen
neske med rørende omhu og 
tålmodighet. Selv mens han 
arbeidet fikk barnet lov til 
å leke omkring ham, hvor 
det tumlet med treklossene 
til hans strategiske oppbyg
ninger. Napoleon mistet al
dri tålmodigheten. Og han 
bar alltid bildet av den «lille 
kongen» med seg på slag
markene, over Russlands 
stepper og i Moskvas flam
menatt. 

Men vanskelige tider fore
sto keiseren og hans rike. 
Den 26. juni 1813 uttaler -
iPalais Marcolini i Dresden 
- Metternich i sitt iskalde 
dødsfiendskap: «De er for-

~ .... --.. _._-.-.--~--~--- tapt, Sire»! Så fulgte dagene 
de Taylor mange motstande- i Leipzig som innleq.et kei
re, men ifølge artiklen i Ber- serrikets undergang. I feb
lingske Tidende av 14. sep- ruar 1814 stiller Napoleon 
tember har bladets korres- sin hustru og sitt barn under 
pondent Frank Esman Jen- Nasjonalgardens beskyttel
sen fastslått at Taylors posi- I se før han atter må reise til 
sjon som historiker nå så fronten. Tidlig om morgenen 
godt som er urokkelig. Hans går han inn i barneværelset 
dyktighet er uomtvistelig. log med den inderligste kjær-

Moral: Historiske løgne lighet betrakter han sin sov
kan leve lenge, men de blir ende sønn, som han aldri 
dog avlivet efter en viss år-I mer skulle få se. Den 5. april 
rekke!» må han gi avkall på Frank-

fulgte reiste Marie Louise forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under
med sin sønn til Wien, hvo.r ; søke i offentlig-rettslige former - ennsi å søke å bøte på. 
halve byen valfartet tIl 
Schtinbrunn for å ,få et glimt EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER 
av den store konskanerens 
sønn. Hennes eneste tanke 
var nu å sikre seg regentska- Juleartikkel fra vår spesielle «lusete kjøteren aven NS-
pet over Parma, slik det var medarbeider G.K. mann». Kolbjørn Bråthen 
blitt henne lovet. En likvidasjon som allere- var vel ansett i trakten av 

Da Napoleon vendte til- de har stått i «Folk og Land» både NS-folk og «jøssingen, 
bake fra Elba, var hun eng- kan jeg bringe tilleggs opp- og derfor vakte mordet en 
stelig for at han skulle seire, lysninger om. Det gjelder det bølge av forferdelse og av
og etterpå kreve at hun og overlagte drap på Kolbjørn sky. Motivet var ukjent ~i~ å 
barnet skulle komme til Pa- Bråthen i Årnes. Han ble ~egynne .med, men polItIet 
ris igjen. Men Napoleons drept våren 1942 (torsdag I f~kk et tips som førte dem 
nederlag ved Waterloo be- 26. mars 1942) med nakke-I til Oslo. 
fridde henne for dette mare- skudd. Gjerningsmannen het En ~a~ ble arrestert: 
rittet. Napoleons annen R ... K ... ; og det skjedde Selve gJernmgsman~en va.r 
tronfrasigelse inneholder or- mot betaling. «Honoraret» det. ~om ga opplysnn:;tger til 
dene: «Jeg utnevner min for ugjerningen var kr. 100, ~olItIet om meds.kyldIge! En 
sønn til franskmennenes kei- hvorav kr. 40 gikk til R.K., til ble. tatt og sa. rullet det 
ser under navnet Napoleon for som denne sa i retten hele VIdere. Det VIste seg at 
den IL Hvis man ikke aner- «Jeg måtte ha penger til e~ det var en profesjonell gjeng 
kjenner min sønn som kei- ny hatt». Bakgrunnen var som var de utførende i kOl?
ser, er min tronfrasigelse u- politisk. En gruppe «gode» plottet. 9 navn ble OppgItt 
gyldig». Men så vendte altså menn kom sammen en kveld og alle ble arrestert. Disse 
bourbonerne tilbake - og i 1942 for å diskutere hva fortalte om sakens fulle 
den fire år gamle gutten, man skulle gjøre med denne sammenheng. Bl. a. viste det 
Napoleon den IL, hadde kun seg at det var folk fra Årnes 
vært franskmennenes keiser som var de virkelige organi-
i ti dager. . . i alt og ett, å ligne ham - satorene: En advokat, en 

Den 22. juli 1832 døde Na- og var overbevist om at en løytnant og en skogsarbei
poleon den IL eller oberst- dag ville også hans tid kom- der. 
løytnant i kavaleriregimen- me, da han skulle fylle et Da de fengslede samtidig 
tet Wasa, Franz.Joseph Karl, høyt kall.' Men det gyldne hadde øvet sabotasje mot 
hertug ,av Reichstadt. Han bur som Metternich hadde Wehrmacht tok det tyske 
var da bare 21 år gammel og smidd for ham, umuliggjor- sikkerhetspoliti saken. 
dødsårsaken var lungetuber- de enhver flukt, og en tidlig Det forelå tilståelser fra 
kulose. Med «den unge ørn i død fullendte så dette livs samtlige impliserte, så for
lenker», som samtiden kalte ulykkelige tragedie. såvidt var saken klar. Men 
ham, tok også en høytflyv- Først på hundreårsdagen motivet og detaljene var så 
ende drøm slutt - en drøm for sin fars hjemkomst ble. kyniske og rå, at Polizeige
som gjennom to årtier had- den unge Napoleon atter richt Nord ga tillatelse til 
de fylt verden med ubeskri- forenet med sin far. Det var offentliggjøring. De tiltalte 
velige forhåpninger og eng- Adolf Hitler som åpnet Wie- tilsto seg skyldige i dette 
steiser . Helt til det siste' nerkapuzinerkryptens por- overlagte drap, men samtli
ho~dt den unge hertugen av i ter og gjorde slutt på «den ge nektet å v~re. hovedmann. 
RelChstadt fast ved sin fars; unge ørns» habsburgske En kommunIst I Oslo ble ut
testamente. Han la an på,' fangenskap. I :pekt s~m «boss»: Det var 

Napoleons sønn vender hjem - båret av tyske soldater. 

mgen rmgere enn «Osvald». 
Han utøvet et regime over 
sine menn. Det dikterte 
blind lydighet, Uansett hva 
saken gjaldt. 

I 
Det var han, som på an

modning fra løytnant S. -
formidlet av serisjant Th. A. 
1- sendte R.K. for å utføre 
drapet på K.B. 

I Årnes var det en illegal 
gruppe som ble ledet av løyt
nant S., advokat S. og ser
sjant Th. A. 

Denne gruppen forsøkte å 
rl!ste seg til å øve dåd, med 
hjelp av attentater. (Dette sa 
en av de skyldige.) 

Disse tre fryktet at den 
dyktige K.B. skulle krysse 
deres planer. Dette ble drøf
tet på et møte i Årnes etter
vinteren 1941-42. Bud ble 
sendt til Oslo, og «Osvald» 
sendte R. K. ut til Årnes. En 

I av de arresterte pekte ut of-

li feret og R. K. skjøt ham ned 
fra bakhold. 

(forts. s. 15. 
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SIDE 8 FOLK OG LAND JULEN 1971 

ALF GLENG: ALEXANDER LANGE: 

Spredte reiseopplevelser og inntrykk fra Polen 
Mange lesere husker kan- daget inne i en skog ved et 

skje min artikkel i årets før- vann og senere er blitt ut-
ste nr. fra «Det nye turist- gravet og rekonstruert slik 

Er ung-Ola nordmann 
allerede delvis kaputt? 

landet Polen.» en mener at den har sett ut 40 prosent av ungdommen på grensen av tjenesteudyktighet? 
Reisen ifjor ga mersmak. i steinalderen med vakttårn 

De som er interessert i histo- og pallisader. Mye redska- DAGBLADET for 10. no-! arena, som Philby-kopi for 
rie, husker nok at general per er gravet fram. vember, anno Domini 1971 i' eksempel. 
Smuts i Versailles i 1919 f" Distriktslegen var en kjekk en firespalters overskrift på I Det fortsettes fra Dagbla-
pekte på «Den polske korri- mann. Han viste oss syke- første side: det: 
dor» og sa at den ville bli huset m.m. Legens sønn og «En bataljon dimittert av _ «Aven innkallingsstyr-
årsaken til neste verdens- svigerdatter Maria satt sam- psykiske årsaker» ke på ca. 16 000 mann re-
krig. Vi vet jo så godt at slik men med oss ved middags- Dersom det som står i presenterte de psykiske lid-
gikk det også. bordet. Det er synd at ung- denne tilsynelatende saklige elser 43,7 prosent av alle 

Tyskland, som var blitt dommen ikke lærer tysk på artikkel av Olav Trygge sykdomstilfeller».-
delt i to adskilte deler, for- skolen, så en må holde seg Storvik er riktig og ikke Fra sjefslegen for Hæren, 
handlet med riksstyret i Po- til den eldre generasjon hvis godt jugi _ bør Norge ta oberst Udjus, siteres fra 
len om adgang til å få bygge en vil ha skikkelig kontakt konsekvensene som blant Dagbladet: 
en høybro tvers over korri- med folk. Selv juridiske stu- annet består i å melde seg - «Vår innstilling er at 
doren, slik at en kunne reise denter forstår ikke tysk. som passivt medlem av den- soldatene må prøves i d~t 
uhindret til øst-Preussen Maria var jøde og en me- ne barske verden og anrope militære miljø før man kan 
uten tollhindringer . Vi vet get vakker pike. Distrikts- FN om «stønad» til å bygge si noe sikkert om de vil kla-
også at England ikke ønsket legen fortalte at hennes mor asyler for en halvpart av be- re de påkjenninger de ut-
en slik løsning og oppmunt- hadde sittet i Auschwitz. folkningen. Ti vi leser i Dag- settes for, sier oberst Udjus. 
ret det polske riksstyret til Moren og hennes 2 søstre bladet: . . .» Det er imidlertid helt 
å si nei. Ble det da krig, kom til Sverige ved krigens - «De nervøse lidelser re- på det rene at de psykiske 
skulle England og Frankrike slutt med grev Bernadottes presenterer et meget alvor- lidelser representerer et be-
hjelpe Polen på alle måter. hjelp. Vår polske venn Al- lig problem i forsvaret. Tal- I tydelig problem, og under 

Krigen kom og Sovjet an- fred fortalte at hans' far lene forteller en uhyggelig innrykk og tjenestegjøring 
nekter te hele Øst-Polen. Så hadde sittet i Auschwitz i 51 historie. Undersøkelser som representerer disse den stør-
vidt jeg vet har England al- Fra den gamle tyske by Posen - år 00' at han- også kom til er foretatt over en lengre pe- ste forfallsgruppe vi har.» 
dri lagt 2 pinner i kors for å nå Poznan. Sverige i 1945. Men han had- rio de viser at 25 p~osent. av Dette nøyer. obersten seg 
hjelpe Polen, hverken da el- de ennu ikke orket å besøke dem som møter til sesJon med? Det er Ikke hver dag 
ler senere, og Sovjet er idag Universitetsbyen Poznan Auschwitz konsentrasjons- må regne med betydelige man blir oberst. _ 
hersker både i Randstatene (tidligere Posen) ble veldig leir. Selv hadde Alfred som psykiske plager. 40 prosent Vi må si at Dagbladet, 
og hele Øst-Polen. ødelagt under krigen og en polsk soldat klart å stikke av de vernepliktige er på som driver med mange 

Som erstatning skulle Po- ser overalt arr etter dette. seg unnavog han hadde grensen til å bli kjent tje- skumlerier, dog atter har bi
len få forsyne seg fra den I Det meste av keiser Wil- vandret gjennom hele landet nesteudyktige, og de påvirk- dratt til det søtt slumrende 
tapende part: Tyskland. he~ms.tidligere prektige slott fra øst for å komme seg ninger (uth. av A.L.) disse Norges opplysning ved å ser-

Det er ingen tvil om at I mIdt l byen, står dog ennu hjem til Poznan uten å bli; møter under militærtjene- vere ovenstående tankevek-
germanerne ved sin arbeids- med sotsvarte murer. arrestert.' I sten kan bli en utløsende år- kende sensasjon i vårt «ski-
somhet og dyktighet i år- Vi stod utenfor og så i sak i den ene eller andre bakkeløpets skinnende land» 
hundrer har skapt store ver- vinduene til en forretning, Ja, dette var interessant. retning. I 1969 som er det med sin nu angivelige store 
dier av kulturell og økono- hvor det ifjor stod en stor Fra ifjor husker vi at jødene· siste år man har klare tall ungdomselendighet. 
misk art til store deler av skulptur av Lenin, men nu i ghettoe? i Warzawa gjorde for, ble godt over en batal- Dette land som vi kjemper 
Sentral-Europa. Jeg vil her var fjernet, da en gammel opprør l 1944, og det ~le jon soldater, 690 mann, tapt for, og hvor efterhvert dikt 
bare nevne Meonittene, som mann kom og spurte om vi sagt. at 300000 av dem mlS- for forsvaret på grunn av og svikt er kommet for å er-
kom fra Nord-Tyskland, og var fra Tyskland. Mette, som t~t lIvet, Ir1:ens russerne st<?d psykiske lidelser.» stat te dåd. -
&om kultiverte og dyrket sto- er født i Sønder-Jylland, og pa andre s.lden :=tv elven Wls-I Man må uvilkårlig spørre Men man kan jo spørre: 
re landområder ved Volga I følgelig snakker flytende la uten ~ VIlle h~elpe ~em. De om disse lidelser på det ån- Skyldes disse ovennevnte 
på slutten av 1700 tallet. En- tysk, svarte at vi var fra h~rt.e saledes Ikke til de ~ delige plan når det gjelder fæle minusprosenter i ung
nu før siste krig talte de Norge. Den gamle mannen I mIllIonene som .ble sendt l verneplikten, overhode dem- dommen ikke fortegning? 
tysk dypt inne i Russland. sa bl. a.: «Under keiser Wil- gasskamrene, slIk det for- per disse priviligerte herrers Det hele skulle vel ikke 
Om det finnes noen igjen der heIm hadde vi det godt her telles. I livsutfoldelse i pengejakten, stamme fra intens innsats 
idag er vel høyst usikkert, i byen.» ~lfred hadde noen dagers i arbeidslivet og i det pri- fra forsvarsfiendtlige, kur
da de antagelig havnet i sla- Mette var iferd med å fene akkurat da, o~ han ble I vate? Eller på den politiske Isusutdannede testende psy-
veleirene til Stalin under knipse et bilde av etpar hus (Forts. Side 12.) kologer med karrierebeford-
krigen, de som da ikke klar- med mengder av skuddhull rende, positivt, politisk for-
te å flykte vestover. Endel I og ellers sterkt medtatt fra tegn? 
av dem klarte å komme seg krigens dager, da en mann Er dette sant så er det 
over til Syd-Amerika, hvor kom flyvende og begynte å fælt ... Kan man nu lengre 
de fikk slå seg ned i ursko- skjelle henne ut for «for- kjenne igjen den norske 
gene i Paraguay, hvor de har dømt utenlandsk journalist heltenasjon, representert 
laget blomstrende marker I som vil rakke ned på Polen.» ved våre fantom-sabotører, 
hvor det før var urskog. Vi var selvsagt klar over at som i sin siste «krig» seiret 

Byen Lodz i Polen har en I mannen var kommunist. så storveies over djevelens 
blomstrende tekstilindustri, Han truet endog med å hen- makter - disse fæle germa-
skapt av tyskerne, som po- te politi. nerne. Norge mitt Norge 
lakkene villig innrømmet. Vi besøkte flere slott som sover så søtt ... 

Skulle jeg skrive om alt rundt byen, hvor grever og I 1940 greide ikke politi-
min kone Mette og jeg opp_! baroner hadde bodd til 1939. kerne å mobilisere. De bare 
levde under en reise i Polen Nu var de gamle slektene rømte. - Skal ved neste 
i oktober, ville jeg fylle avi-. borte og de var omdannet -korsvei en alminnelig, rett-
sen. Derfor må jeg innskren-: til museer. tidig mobilisering bli hind-
ke meg til å nevne ting som I En søndag ble vi invitert ret av' «psykologiske lidel-
jeg spesielt tror vil interes- til middag hos en distrikts- ser»? 
sere leserne. lege 7-8 mil fra Poznan Er det norske fjernstyrte 

Før krigen var Pommern I sammen med våre polske PHILBY'er som svekker 
et blomstrende jordbruks- venner fra ifjor. På vegen ung-Ola nordmenns fedre-
land med store herregårder., beså vi de kjente utgravnin- landssinn? Vi tror ikke at 
Det er sørgelig idag å se ger ved Biskupin. " han er så syk som han synes. 
ruinene av gå.rder og kirker I Det er ikke mer enn 14 år Vi ser kjekk ungdom idag 
og at befolkningen ikke for- siden at en større boplass allevegne. 
står tysk. ca. 3000 år gammel, ble opp- Kirkeruin ved riksveien i Pommern høsten 1971. Hvis det var et faktum at 
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JULEN 1971 FOLK OG LAND SIDE 9 

Vera Oredsson: SIEGFRIED: 

En Stockholmspromenad, 
høsten 1971 

Var Hitlers nærmeste mann sovjet-spion? 
Hvem var egentlig dEm Martin Bormann som general Gehlen retter denne beskyldning mot? 

Vera Oredsson, som våre lesere nok vil huske' fra 
tidligere artikler i FOLK OG LAND, har sendt oss efter· 
følgende betraktninger i forbindelse med en "Stock· 
holmspromenad» ihøst. Den vil sikkert bli lest med 

Ill. 
Vi har tidligere nevnt at 

! Martin Bormann alltid gikk 
. inn for de mest ytterliggåen
i de og radikale tiltak, ikke 
I minst når det gjaldt tiltak 

interesse. rettet mot jødene og mot 
,.-,.----,.--,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.-,.,.,.,.,.,.,.-,.,.,.,. «undermenneskene i øst». 

-,.,.., Men også når det gjaldt til-
staden. Men jag gor det. Jag, tak mot de allierte terror
minns fOrsta gången jag! flyvere var han ypperste re
kom hit under dramatiska I presentant for den hårde lin
omstandigheter som flykt- je. 
ing vid 17 års ålder, med . o 

sliten kappsack med kla- Da Martm Bormann sale
der som skulle' passat en des 30. mai 1944 i et 
mycket gammal dam, men rundskriv t~l g~ul~iterne 
knappast en ung flicka. Kla- oppfordret dIsse til a med~ 
der det lyste «Roda Korset» dele Ortsgruppelederne at 1 

om. Håret hårt flatat, språ- de tilfeller da sivilbefo~kni~-
ket som fOrråde med den gen hadde øvet selVjustis Jo, Bormann kunne nok hatt anledning til å skalfe seg alle militære 
starka brytningen varifrån overfor nedskutte terrorfly- opplysninger Sovjet måtte ønske, Men gjorde han det? Bildet viser en 
jag kom. Och nu en nyin- vere «skulle man se bort fra «Lagebesprechung». Pra venstre: Keitel, Gorinl" Hitler, Bormann. 
kopt tunika, håret' lagt efter ~olitimessig. og strafferetts-

Stadshuset i Stockholm 

senaste 'modet, jag skulle IIg forfølgmng av de folke-I 
bort på middag i gamla sta- feller som hadde delt!1tt»: 
den. Jag skulle inte till nå- slo denylagede. b~folkn~ng 1 
gon adress fOr att soka ar- noen tilfeller Ihjel allIerte 
bete, jag har ett vackert hem flyver~ som hadde vær~ tvun
som jag återvander till, en ge~ til å hoppe ut 1 fa!l
make som arbetar for att skjerm. (Ker~: Von Vers~ll
jag skall gå ordentlig kladd, les nach Nurnberg»! SIde 
vanner, kamrater, i massor. 421). Dette var som.kJent et 
Forsta gången jag kom till hovedanklagep~kt .;not de 
Stockholm hade jag ingen- tyske !edere l Nurnl?erg. 
ting bara mitt liv och det Men hVIS nå Bormann vIrke
var 'inte mycket ~art 1945, lig var Stalins agent, hva så? 
som tyska. Men Stockholm Vi leser ellers et interes
gav mig mod, den gången, sant leserinnlegg i NATIO
då jag anlande sent på kval- NAL-ZEITUNG for 15. okto
len. De många ljusen som ber 1971, undertegnet O. 
speglade sig i vattnet spred Dicke Neuss. Vi gjengir: 
en fOrtrollande skonhet. ' 
Kaskader av ljus mot hela ------------
husfasader var något av ett då jag plOtslig hejdar mig. 
under for ett krigsbarn som «Har kan jag inte gå, som 
vant sig vid morklaggning" anstandig kvinna. Gatan ar 
dar ljus i detta betydde dod kand som Klara-Porr gatan, 
och forintelse. Staden gav dar skyltfOnstren aro fulla 
mig ork att leva vidare, trots av snuskiga bilder och jag 
hat, lOgner, forbannelser. vill ha en skon promenad.» 

Anblicken av Stadshuset Men nu skiner solen, och Med dessa tankar ~kyndar 
vid Malaren tJ'user' mig varje (Ports. SIde 10) 

jag befriar mig från de dys-
gång jag åker in med tåget tra tankarna dar jag går 
~ot St~ckholm. Varje gång langs perrongen, ner genom 
~anker Jag: Gud ske lov att tunneln upp till Vasagatan. 
mte Stadsh~set byggdes av Med ett ryck vacks jag till 
dag~ns arkItekter, utan, aV"l aktivitet, genom att några 
arkItekter s~m fortfarande I tyska pressbilar parkerar i 
h:ade kvar ~agot ay r?man- I stor brådska mitt framfOr 
tik OC? mjukhet I sm ut-I ogonen och lamnar av passa
formmng. ...' gerare och fOrare som 

Stockholm - Jag kanner skyndsamt beger sig till sta
inte många som tycker om tionsbyggnaden. Jag har all-

tid några flygblad som bo
nar om Hess-frigivning tm 

en stor prosent av ung-Ola hands, och de kommer nu 
er sprø - e,r han da egnet val till pass. Snabbt satter 
i det sivile arbeidsliv? Er jag fast några vid vindrute
han da skikket til å studere torkarna och promenerar 
på statens bekostning til- sedan langs Vasagatan mot 
dels - for å bli en av det le- Kungsgatan. Kungsgatan 
dende element i Norge? som fOrr var full av liv och 

Ett er sikkert: ett folk som rorelse ligger nastan ode, li
ikke kan bære sine eg~~ vå- te dyster, solen tycks inte 
pen til nødverge og mIlItært trivas dar heller fOr skug
forsvar - det folk kommer l' gan ar dominerande. Kalla 
til å bære andres. vindpustar skyndar på mi-

Det er kanskje det man' na steg fOr att nå en tvar-
helst vil. - I gata. Skall just vika in dar, 

«Denne melding (om Bormann faktisk spant vil man vel knapt 
som sovjetspion) kommer ikke noensinne kunne rekonstruere.» 
overraskende for meg. I femti-
årene besøkte Heider Heydrich Det har vært reist tvil om 
meg gjentatte ganger i mitt hjem. hvorvidt Martin. Bormann 
H.H. var sønn av den tidligere virkelig var så orIentert om 
Reichsprotektor i Bohmen og I militære spørsmål og avgjø
Mlihren, sjefen for SD, SS-Ober- reIser at han kan ha v~rt 
gruppenfiihrer Reinhard Heyd- selve toppspi~nen. som sør
rich. H.H. sa dengang til meg: get for at SovJet fIkk de tys
«Bormann drepte min far». Efter ke militære ordrer. før de 
hans fremstilling forholdt sam- enndog rakk frem til de tys
menhengen seg' noenlunde slik: ke avdelinger. Det har vært 
Bormann var Moskvas agent, pekt på at Bormann vanlig
men hadde ydet mange penger i vis ikke deltok i de L.age
NSDAP's første tid. Han hadde besprechungen som HItler 
dermed vunnet Adolf Hitlers til- daglig holdt i sitt hovedkvar
lit. Sammen med Bormann had- ter. 
de en annen viktig agent sneket På den annen side hadde 
seg inn i NSDAP: dr. phil. A. Gr. Bormann, som det bl. a. 
Leibbrandt. Denne var spion for fremgår av Hitlers testamen
både Vesten og østen og hadde. te, rikskanslerens absolutt~ 
et meget beveget liv' bak seg. tillit. Og Alan Bul~oc~ skrI
Leibbrandt var senere fremtred- ver for eksempel 1 sm bok 
ende medarbeider i Ostministeri- om Hitler (side 519): 
um. Den underlige virksomhet «Det hendte det ble holdt en 
Leibbrant drev ble SD-sjefen på- annen mere begrenset militær
fallende. . konferanse (med begrenset me-

Ved de tyske troppers inn- nes med færre deltagere. Vår 
marsj i Warzawa var Leibbrandt bemerkning) sent på kvelden, og 
der før SD. Han hadde da ladt det forekom ofte private møter 
dokumenter forsvinde. Dette mellom Hitler og hans viktigste 
hendte påny i Paris. I østområ- nestkommanderende - Himm
dene hadde han så systematisk ler, Bormann, som var den mek
hisset den russiske befolkning tige leder for partiets kanselli, 
opp mot den tyske Wehrmacht. eller Goebbels som kom med fly 

Hevdrich lot så Leibbrandt ar
rester~. Da sjaltet Bormann seg 
inn og hadde presset igjennom 
hos Hitler at Leibbrandt igjen 
ble satt på frifot. Det virkelige 
motiv fortiet han for Hitler. 

I London så man i arrestasjo
nen av Leibbrandt en fare for 
agentringen i NSDAP. Det kom 
ordre om at Heydrich måtte for
svinde: Selv henvisningen til at 
Gestapo ville gripe til uhyrlige 
represalier, bragte ikke London 
til å oppsi sitt forehavende. Re
sultatet var mordet på Heydrich 
og gjengjeldelsen i Lidice. 

Fra nå av kunne Bormann & 
«Co» arbeide videre uforstyrret. 
Hvilke intriger og renker han 

fra Berlin.» 

Det er vel all grunn til å 
slå fast at Martin Bormann 
kunne skaffe seg alle de mi
litære opplysninger han øn~ 
sket umiddelbart efter -
eller enndog før - Hitler 
hadde gjort sine generaler 
kjent med sine beslutninger. 
Det er da også pussig å no
tere seg at på nesten hvert 
eneste bilde fra FUhrer
hauptquartier dengang sees 
Bormann sammen med Hit
ler og hans militære stab. 

* 
Martin Bormann ble i 1954 

erklært død aven Berliner 
, (Ports. side 10.) 
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SIDE 10 FOLK OG LAND JULEN 1971 

En Stockholtnsprotnenad - Var Hitlers nærmeste 
(Forts. fra s. 9) I Kungstradgårdens vackra bott i många hundra år. Det (Forts. fra s. 9) 

jag vidare till Hogtorget. blomsterutstallning gor mig finns ingen atmosfar som Amtsgericht, nok vesentlig 
Solen flodar igen och jag på gott humor igen. Jag sat- andas historia så mycket I på basis av et slags vitne

måste le når jag hor de val- ter mig en stund på en bank som Gamla Staden. Man kan prov av Axmann, som mente 
kanda falska tonerna aven och njuter av fargprakten. fortfarande ana sig till natt-I ~ 1;a se~t hans. lik. Det ble 
religos, sentimental melodi Några snygga, valvårdade vaktens rop dar han går ImIdlertId aldn funnet, og 
frambringas aven billig ungdom ar sjunger på estra- med lykta, knektarnas hog- de~ var ikke bare Simon 
flojt. Dar sitter hon, år efter den några valkanda folkvi- ljudda och mustiga språk, Wlesenthal som hevdet at 
år har jag sett henne har och sor. Jag skulle vilja stanna smygande konspiratOrer och han fremdeles var i live. 
var i Stockholm. Hon ser har - lange. Men middagen adelsmannens klumpiga for- Wiesenthal hevdet at han 
nastan ut som min barn-: i gamla staden skall borja sok att stalla in sig hos fol- oppholdt seg i Sør-Amerika 
doms haxa, med sitt huckle' om en halvtimme, så jag ket. og det var vel det den hes
och sin kutiga gestalt. Ansik- I lamnar med saknad banken En konsthandel vacker siske generalstaatsanwalt 
tet ar nastan oskonjbar.· efter mig och beger mig fOr- mitt intresse. En underbar bet på da han i 1964 utlovet 
«Lar hon sig aldrig spela?» bi den valkanda Karl den en belønning på DM 10000 havsmålning fångar mig. f 
tanker jag, så många år som XII-statyn mot Gamla Sta- Målnets formationer bådar or hans pågripelse. Ingen 
hon hållit på. Jag ser på den. Vid kajen mot slottet har dog, såvidt vi vet, før storm, havet ar redan i upp- G h 
manniskorna som dels fOr- lutar jag mig mot murer: fOr ror. «Den vill jag ha om jag e len nå, hev.det a~ han 
lagna, dels med ett medlid- att se KastelIholmen. Nagra vinner en ar nå on åna» kom seg over t:l SovJet og 
ande uttryck i ansiktet lag- fI?:ittrar;tde rost~r nedanfOr! Medvet~n ;m att gdett! s;~, har bodd .d~r t~l han døde 
ger sina slantar brevid den- gor .mIg up:r:marksam och I så mycket annat bara blir en for noen fa ar sIden. 
na vareise som i denna mo- de.t Jag. n~. far se kon::mer drom. Några flinande her- La oss da se litt på hva 
derna del av .~tade~ ser ?t ~ma har rotter att branna rar bakom mig fOr mig till- Hitlers sjefsflyver, Flugkapi
som en. kvarglomd.!Igur fr~n. t~ll. Sex sty?~en ungdomar baka till verkligheten. Jag tan Hans Baur, beretter om 
medelbden:. J~g lamnar m-I SItter .o?h ~Jalper varandra fOljer deres blickar och en utbruddsforsøket sammen 
gen slant, for Jag vet att hon med mJektlOner. Detta fa- jattestor modern målning av med Bormann efter Hitlers 
f~ampå kvallen k:ric~t ~?h, sa~sful!.a ~~ft sprids. allt~å obscenaste slag som val do- død. Baur har skrevet en 
dI~kret ka~tar av SIg s~~ for-: mItt for og~nen pa I?Ig. minerar over den annars ut- bok «Ich flog Machtige der 
~ladnad vId e~ av forvar-, N~RK~TIKA. ! .Jag kan mte sokta konsten skjuter upp I Erde», som forøvrig iår er 
mgsboxarn~ VId tun~elba-, slI.ta ~~Icken fran dem. Jag, en rodnad over mitt ansikte. kommet i nytt opplag. I den 
n.~n .?ch fo~vandlas blI en star lange paralyserad .. av «Bara de inte tror att jag første utgaven forteller han 
v:::l.kla;Id forortsfru som vanmakt, avs~y, hat, <?ch an- tjusades av den», tanker jag på side 275 noe som jo får 
~oJd aker. hem med da;g~~s I doch ett oerhort m~dlIda~de och går vidare. en dyster bakgrunn hvis det 
mkomst blI ett radhus :. for-; med u~?,domme? l ~venge. er riktig at det var Hitlers 
staden. Hon har det battre i Jag vander mIt bhck mot Så erinrar jag mig om en «mest trofaste partifelle» 
stallt an de som ger pengar' solen, och en sång ljuder i gång i Wien, nar jag gick Bormann som var den store 
av medlidande - kanskje' mitt omedvetna. så har. Men då hade jag in- forræder. Han beretter om 
av sin knappa folkpension. En sång som vi sjong get mål utan gick på måfå. avskjeden med Hitler i bun-

Hitlerjugend: Såg noga på allt i den harli- keren kort før Hitler begikk 
Nu kommer jag fram til ga staden. Till skillnad mot selvmord. 

en fontan. Jag alskar fonta- Och morgondagen år vår tid, Gamla Staden som nasten' I 
ner och kan se lange på de- når vindarna sus ar genom luktar krut, blod och um- «Da jeg kom inn i det lille 
ras vattenspel utan att trott- bergen. baranden, så var Wien fylld omkring to ganger tre meter sto- . 

'na. Jag går langs Hamnga- Solen gor dalarna stora, av musik, gladje och gemyt. re, trekledte bunkerværelse, hvor I 
tan, som visst aldri blir far- och livet, ja livet - Jag gick gata efter gata, då I hele utstyret var en liten sofa, 
digbygd och saknar trad. det tilhor oss . . . jag på ett mystisk satt drogs en beskjeden buffet og etpar 
VarfOr ar Stockholms stads- till ett hus med bakgård. Det stoler, kom Hitler straks bort til 
planerare så radda for trad? Ja, sannerligen, livet till- var fult, det agde inget som meg, grep meg med begge hen
Trad, som ger doft efter hor oss nationalsocialister'l helst intressant. i borjan. der og sa til meg: «Baur, jeg vil 
regn, trad som absorberar Jag vill sjunga den hagt som Men några skuggor på den gjerne ta avskjed med Dem!» 
avgaser , trad som ger vet- protest mot vad som utspe- vackte min nyfikenhet. Jag Sterkt opphisset svarte jeg: «De 
skap om årets skiftningar, las nedanfOr vid kajen. Men blundade och tittade igen, vil da ikke gjøre slutt?» Så Hit
trad som ger farg mot den jag antar att det ar jag som och nu fOrstod jag. Skuggor- ler: «Det har dessverre kommet 
ljusa betongen. V AFOR HAR bleve insparrad då och inte na harr orde sig ifrån något så langt. Mine generaler har for
MAN TRADSKRACK I de sex ungdomarna som fOr- som var avlagsnad och lik- rådt og solgt meg, mine soldater 
STOCKHOLM? Långsamt gifter sig. Samtidigt' ser jag nade ornen med hakkorset, vil ikke mere, og jeg kan ikke 
promenerar jag vidare mot en rubrik framfOr mig i tan- minnestavlor av olika slag. mere!» 
Kungstradgården, då jag karna, som protest, att leda- Jag gick in på gården och 
helt ovantat hor någon slags ren fOr Nordiska Rikspartiet fick plOtsligt en fOrnimmel
negerrytm. På trappan intill Goran Assar Oredsson fira- se av något heligt. En over
NK (Stockholms dyraste des av kameraterna i Sveri- tygad kristen måste kanna 
varuhus, Nordiska Kompa-' ges Radio, «Vi måste vara sig så nar han besoker en 
ni et) sitter några individer radda om de demokratiska kyrka, tankte jag. Men har 
och slår med flaskor mot vardena». «Ar detta de de- fanns ingenting påtagligt 
lådor i en jamn men fram- mokratiska vardena, så må som kunde inspirera mig. 
mande takt. Det ser full- I fon ta dem», tanker jag. Ett Soptunnor, flagnade fasa
standigt vansinnigt ut. Krop-. aldre par vander sig om der. Jag gjorde sedan efter
parna ryckes med i någon och tittar lite undrande på forskningar om vad detta 
slags spasmer. Vita negrer,. mig, så jag har visst uttalat var fOr hus, och fick reda på 
demokratins barn, jag ons-I de orden hogt. Med en upp- att Adolf Hitler bodde dar 
kar att jag har en visselpipa 'given gest pekar jag mot i sin ungdom. Jag funderar 
som vacker de unga doda kajkanten och skvndar vi-' fortfarande på vad det var 
Waffen-SS kamparna ur si- dare over bron mot Gamla som drev mig rakt på detta 
na gravar , att de kommer Staden, nastan halvspringer hus bland de många, många 
farande med sina transport- fOr att komma ifrån den sv- tusen i en så stor stad som 
bilar, tar dessa demokratins nen så fort som moUigt. Val Wien. 
barn i kragen, slanger dem inne på Va"terlånggatan fån- Ett par facklor vid ett kal

Om selve utbruddsforsø
ket forteller Baur på side 
282 o. flg.: 

«Henimot kl. 21,30 ble ut
marsjen fra Rikskanselliet i små 
grupper anordnet. Jeg selv ble 
efter ordre sammen med Reichs-
leiter Bormann. Vi var omtrent 
15 mann da vi kom ut av bun
keren ved utgangen til Volks
strasse - der hvor tidligere SA
postene hadde stått. Vi løp over 
til U-banesjakten fra Kaiserhof, 
den var fullstendig sammenskutt, 
skinnene helt ødelagt. Vi rutsjet 
på bakenden inn i sjakten. Det 
var helt mørkt, bortsett fra et 

på lastflaket, susar i vag gar skvltfOnstren mitt int- larvalv gor slut på mina min-, -----.
med dem till ett lager dar de resse. Modet har blivit fult. I nen. Jag ar framme vid må-I valk anda ansikten - en van
klippes, drill as , avgiftas och Inga svepande kjolar lockar let. Med en liten kuslig fOr- 'lig rost som sager: «Valkom
slapps ut som raska MAN. till kop. Allting verkar så nimmelse går jag den långa. men, fru Oredsson.» 
Men det ar bara drommar, likriktat. Men de gamla hus- kallartrappan ned men v{ill Min Stockholmspromenad 
och lite nedstamd går jag fasaderna daremot ar under- inom porten slår varme och ar slut. 
vidare. i bart tjusiga. Har har folk trygghet emot mig. Några i Vera Oredsson 

par steder hvor bomber og gra
nater hadde slått igjennom. Vi 
kunne ikke se noe og lommelyk
ter hadde vi ikke. Vi løp bort
over gangen, tvers over krysset 
ved Friedrichstrasse, som vi ikke 
kunne se i mørket, videre til 
Gendarmenmarkt, hvor vi kom 
ut. Da alt brente rundt Gendar
menmarkt, løp vi tilbake til Fri
edrichstrasse og derfra i retning 
Weidendammbriicke. Kort før 
den var det bygget opp en pan
ser sperring, hundre meter foran 
brente flere vogner - her var 
russernes linje. 

Russerne var helt klar over at 
alt som ennu ville redde seg ut 
av Berlin måtte over denne bro. 
Så konsentrerte de sin ild i alt 
vesentlig om dette punkt. Det 
var også grunnen til utallet av 
døde og sårede på dette sted. 
Bormann satt på huk på sten
trappen til en husinngang, nøy
aktig på hjørnet mellom Schiff
bauer Da;1m og Friedrkhstrasse. 
Foran ham lå en død russer. Selv 
forsøkte jeg hele tiden å finne 
en fremkomstvei. Fra Chausssee
strasse måtte vi gå frem i Ziegel
strasse og derfra til et stort bryg
geri. Dette bryggeri var av oss 
utsett til å være det første sam
lested. Men jeg måtte hver gang 
påny tilbake. Bormann rettet be
breidelser mot meg: «Bli dog her, 
Baur, De blir også skutt ned for 
meg. De ser da hvor mange såre
de det strømmer tilbake. Jeg 
trenger Dem fremdeles, bli dog 
her! » Jeg svarte ham at det var 
en uting å bli sittende, vi måtte 
forsøke å komme fremover da 
natten var kort nok og vi ennu 
hadde en lang vei å løpe.» 

Det som her berettes synes 
å kunne tyde på at Bormann 
for ikke å vekke mistanke 
måtte foreta et slags ut
bruddsforsøk, men at han 
slett ikke var så ivrig efter å 
fullføre det. Ventet han på å 
bli «tatt tilafnge» av sine rø
de venner? 

Baur fortsetter: 
«Jeg gikk fremover igjen, inn 

i et sammenskutt hus like over 
på den andre siden, det hadde 
vært hotell der en gang, nå en 
eneste ruinhaug - over denne 
haugen kunne man nesten nå 
hjørnehuset Chaussee- og Ziegel
strasse. Klokken var henimot 2 
morgen da Bormann og jeg løp 
over dit. Da russerne uopphørlig 
skjøt langs Chausseestrasse, 
sprang vi over ruinfeltene mot 
huset. Vi tok tilflukt i husinn
gangen og måtte slå fast at denne 
og kjelleren var full av sårede 
menn og kvinner, noen av dem 
hadde fått kroppen revet opp av 
granatsplinter. Jammeren var 
fryktelig, men vi kunne ikke hjel
pe. Stadig gikk jeg ut på gaten 
for å se om veien videre var fri. 
r gatene raste kamper mellom 
tvske og russiske stridsvogner. 
Flere av dise russiske uhyrer ble 
nedlagt av panzerfauster. Jeg 

(Forts. side 15) 
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Fra stålhjelmens historie « J ens e nis m e» 
DEN BLE SKAPT UNDER OG AV FØRSTE VERDENSKRIG I MODERNE RASETEORI STØTTER NASJONALISME 

I På et symposium nylig som -------------------------
I ble arrangert av Maudsley 
Instituttet for psykiatri, og 
stod under temaet «Human 
Differences and Social Issu
es» (Menneskelige forskjel
ler og deres sosiale konse
kvenser), vakte særlig fore
draget til den amerikanske 
professor Arthur Jensen stor! 

Fra «Afrika·Post» har vi hentet og oversatt efter· 
følgende artikkel som redegjør for den siste viten· 
skapelige utvikling på et område som vanligvis er 
tabu i vesterlandene. Den amerikanske professor 
Arthur Jensen hevder, med tilslutning av flere og 
flere kolleger, at det er en ubestridelig, genetisk be· 
tinget forskjell mellom ulike rasegrupper. 

oppsikt. Jensen, professor ~---~~~--~--~---~--~~~--~--~---... 
for pedagogisk psykologi .. " 
ved Kalifornias Universitet, ~oen~sIffe: ved videnskape-I' b~arbeidelseskapasIt~t er 
hadde allerede tidligere med lIge mtellIgenstester, mens rmgere hos amerikanske 
sin påstand om at intem-I negre og p~ertoric~ere ~ig- negre enn hos deres hvite 
gensforskjeller mellom sor- ger. lavest I o rasehierarkiet. medborgere, dr~ Prof. Jen
te og hvite mer har sin årsak SoslOlo~er ma nu ~anske en- s~n ut fra ?mkr~ng 400 stu
i nedarvede faktorer enn i kelt ta til efterretmng at den dIer, hvor mtellIgensen hos 
miljøet, utløst en storm i forholdsvis lave I.Q. til neg· begge rasegrypper ble målt 
USA. Denne raseteori es gjen- re har sammenheng med den og sammenlIgnet og ut fra 
opp dukken - som venstre- genetiske arv. eksperiment med amerikan· 
propagandaen har stemplet . Disse tanker som. har ført s~e skolebarn. Og sa:rlig vik. 
som foreldet - har følgelig til en helt ny teori,. ble hg: D~~ne l?etydellge for· 
utløst kontroverser ikke ba- uten å vekke særskIlt opp- skjell l mtellIgens fant han 
re innen fagkretser, men i li- sikt - første ga~g fremlagt og~å når han sammenlignet 
ke høy grad i en bred offent- f?r de? akad.emI~ke ?ffent- hVIte o~ sorte barn fra s.am. 
lighet, hvor diskusjonen er hghet I Amerika I maI.1~66. ~~ sosIale og økonomIske 
blitt ført med en heftighet Dengang fordret WIllIam SJIkt. 
grensende til fanatisme. Shockley, prof~ssor ved Denne Observasjon førte 

o St~nf?rd Umversitet (Nobe~- forskeren, som opprinnelig 
Prof. ~en~en fremholdt pa prIsvmner 1956), at det VI- bare hadde villet foreta pe

sympo~Iet. l L~md0J? at de dens~apelige Nasjona;laka- dagogiske undersøkelser og 
ub~strIdehge, ande!lge for· demI skulle sette Igang som forsikrer at han når det 
skjeller mellom ulIke rase· forskningsprosjekt om den gjaldt rasekomplekset ikke 
grupper må ans~es som noe genetiske innflydelse på in- hadde noen forutinntatte 
dyptgående, og Ikke kan. be· telligensen hos forskjellige meninger, inn på genetik-

Den første stålhjelm i første verdenskrig var en liten skål som den fran- , tra;ktes som overfladIske raser. Akademiet avslo hans I kens område. 
ske hærledelse lot dele ut til soldatene i skyttergravene. skjelnemerker som lett lar fordring _ og dermed ble . 

seg «korrigere». Til støtte det skjønt Shockley har Jensen n:ottok Impulser 
Den før,ste stålhjelmen i mentene. Det franske krigs- for sin konklusjon anfører gje~tatt sitt krav flere gan- fr~ ~n studIe ov~r eneggede 

moderne krig så dagens lys i ministerium lot derfor ut- han et større antall viden- ger. tVIllmger som SIden .fødse-
1915 på fransk side under dele til soldatene noen gan- skapelige intelligenstester,. len hadde levet adskIlt fra 
kampene på vestfronten i ske ]?rimitive hetter, eller som alle viser at hvite barn Først l begynnel~en av -69 hverandre. Undersøkelsen 
den første verdenskrig. Det snarere skåler av stål. Skå- har en større oppfattelses- ble denn.e akademI~ke k;on- var. foretatt av psyk?logen 
var efter at stillingskrigen len skulle bæres under luen evne enn negerbarn og at trovers :II et offentlIg strIds- CyrIl B?-rt og genetikeren 
hadde begynt og soldatene og levnet ingen beskyttelse forskjellen gjennomsnittlig spør~m~l, da Prof J~nsen of- J. A. Shields og dens offent
førte en lite misunnelsesver- for pannen, øynene, tinnin- er målt til ca. 15 I.Q.-poeng. fentlI~gJorde en artikkel un-: ~i~gjø.relse. ble møtt med 
dig tilværelse i skyttergrave- gen eller halsen, da den ikke Han nevnte også at lignende d~r tittelen ~(Hvo: mye ka~ i IhJeltIeIse l USA. Undersøk
ne. Under de hyppige «trom- var stort større enn hulnin- tester utført blant mexikan- VI forbedre mtelhgenskvosI-1 elsen ,viste at hvert .tvilliJ?g
meild»-angrepene fra det gen av to hender. ske barn fra de laveste sosi- enter. og skoleydel~er». Av- I par til, tross for SItt ulIk
tunge artilleriet var mann- Men så fikk man for seg ale sjikt gav resultater som handlmgen, som t~lsynelat- artede miljø alltid hadde 
skapene særlig utsatt for at man ville lage en stål- lå hØyt' over negerbarnas. ende bare hadde mteress~: nådd frem til omtrent det 
virkningene av splinter og hjelm efter modell av blikk- Dette beviser at der ikke be. for fagkretser, ~le trykt .11 samme intelligensnivå. Der
annet som kom luftveien ef- hjelmene til dragonene. Da står noen nødvendig veksel. «Harvard EducatlOnal RevI- I imot hadde. a:ve-ulik.e, dvs. 
ter de detonerende spreng- det het seg, at den franske virkning mellom fattigdom ew», et. gammelt og an~ett! tveeggede tvIllmger, til tross 
legemer. soldat var forfengelig, lot og åndsevner. Spurt om han ped.agoglsk kvartalstId~-. for at de v~: opp vokset i 

Man hadde lagt merke til man derfor et utvalg av lan- trodde at en sivilisasjons al- skrift. Som «New Yo'rk TI- samme f8:mIlIe, ~n g8:nske 
at skyttergravsbeboerne for- dets mest berømte billed- der har innflytelse på den mes» skrev, har ingen av- ~nnen var~erende mtellIgens 
søkte å verne seg ved å sette huggere og malere stå for personlige intelligens, sa handling siden Darwins evo- ~ forh?ld til hverandr~ - f?r 
gryter, panner og lignende formgivningen. Således opp- Prof. Jensen at kineserne og lusjonsteori utløst slike li- Ikke a snakke om tIlfeldIg 
på hodet under bombarde- sto den første, den franske japanerne når meget høye denskapelige diskusjoner og utvalgte personer oppvokst i 

Første verdenskrigs tyske stålhjelm 
efter utkast aven lege, professor 

Aug. Bier. 

stålhjelmen. Den hadde ve- fremkalt så uforsonlige mot- «samme miljø», deres intel-
sentlige mangler, men til- setninger. Et nytt følelses- ligens oppviste enda større 
svarte soldatenes krav til ladet ord gikk inn som en variasjoner. Omtrent 100~an-
stil og skjønnhet, selvom del av det amerikanske dre tvilling- og adoptivbarn-
både øynene og halspulsåren sprog: «Jensenisme». studier i de siste 25 år be-
ble liggende ubeskyttet. Men Jensen hadde tillatt seg å styrket Jensen i hans over-
den var pyntet med emble- oppsette en hypotese som bevisning om at en dominer-
met av den flammende gra- stod i direkte motsetning til ende del av intelligensen var 
nat, så poilu'en var fornøyd. den rådende likhetslære, og avhengig av arv og ikke kan 

De pickelhaube-kledte tys- denne hypotese gikk enkelt overbringes fra omgivelsene. 
ke landserne smilte litt over sagt ut på at de ubestridelige Dengang tilføyet Jensen for-
denne franske tilbakevenden forskjeller i gjennomsnittlig siktig at denne observasjon 
til middelalderen, men smi- inteIligensnivå mellom sorte som gjaldt enkeltindivider 
let gav seg fort da også det og hvite amerikanere ikke, ikke kunne gjøres gjelden-
tyske krigsministerium be- som likhets doktrinen hev- de for rasegrupper før en 
falte at en brukbar hjelm der, skyldes forskjellene i de vidtgående vitenskapelig 
hurtigst mulig måtte frem- sosiale miljøer, men tverti- forskning var gjennomført. 
skaffes for rikets væpnede mot er betinget av arvean- Jensen ville med andre ord 
styrker. leggenes egenart, som i høy sette et klart grense skille til 

Og tyskerne gikk til verket D;n tyske stålhjelm hadde ikke for- grad bestemmer den ånde- de tradisjonelle raseteorier. 
på sin måte. Det var ikke andret seg meget i annen verdens- lige yteevne. Den konklu- For det er nemlig ikke slik 

(Fors. s. 16) krig heller. sjon at oppfattelsesevne og (Forts. side 13) 
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som frjtt fikk husere med bo. Jeg måtte tenke på den S P re d te r e ,-5 e o p P I eve Ise r - - drap på fanger etter krigens gruvearbeideren fra K~to
slutt. Jødehatet ble stort i wice, som var av tysk av-
Tyskland i depresjonstiden stamning, og som først etter 

(Forts. fra side 8) I men jeg forstod selvfølgelig er mottagelsesrommet for før 1933 med stor arbeids- den 12. søknaden nu ivår 
med oss en rundtur i den ikke polsk, så jeg vet ikke fangene. Stort foto av Adolf løshet, da arbeidsledige fort fikk utreisetillatelse og som 
vestlige delen av Polen. I om han mente å nekte meg Hitler henger på veggen. vekk ble satt på gatene av ble intervjuet i samleleiren 

I byen Kepno ble vi vist å fotografere på gaten. Imid- Hvor fangene bodde, står de jødiske gårdeiere. Jeg har for immigranter fra Polen i 
den vakre kirken aven ung lertid gikk han videre. i sengene på rad og rekke slik et ferskt eksempel fra egen Vest-Tyskland og som ble 
prest og etterpå invitert på En stor svensk buss fra som mange av oss kjenner praksis som revisor. Jeg har spurt om hvorfor han ikke 
kaffe i prestegården. Stockholm parkerte ved si-, det fra Ilebu. vært revisor i 25 år i et en-! like godt hadde slått seg ned 

Hovedpersonen i Kepno den av min bil og passasjer-: I kjelleren var den cellen grosfirma, som hele tiden i Øst-Tyskland, svarte: «Der 
hadde noen år tidligere vun- ene strømmet inn i hotellet., hvor pater Kolbe døde fynt har drevet i de samme leide er det enda verre enn i Po
net en større pris for et vi- Jeg spurte en eldre mannlig med blomster. I nærheten' lokaler. Gården ble så kjøpt: len»! 
tenskapelig arbeid. Største- passasjer om hvor de hadde var det straffeceller, som aven jøde med et kjent I Før jul ifjor var det dår
parten av pengene hadde vært. Han svarte Budapest, just ikke så innbydende ut. navn. Firmaet ble oppsagt i lig i Polen med opprør blant 
han brukt til å forskjønne Praha og Berlin og at de no Synd vi ikke var der en dag til fraflytting. En ung inge- arbeiderne. Folk sa at det 
kirken. var på veg til Warszawa. Jeg senere, for da så vi i polsk niør, som nu er firmaets var blitt bedre etter at Go-

Allikevel ble den for intet sa at det nu var 5 år siden TV nyhetssendingen at den sjef, fortalte meg at jøden mulka ble styrtet. Ånei, det 
å regne mot kathedralen i i vi var i Praha og jeg spurte mann pater Kolbe gikk i dø- hadde opptrådt høyst ufor- er nok ikke bare herlighet i 
Czestochowa. Kathedralen, om hvordan det var der nu.: den for, sersjant Frank Ga- skammet i retten og selvføl- kommunistparadiset! 
med tilhørende kloster er Vi-I «Mycket, mycket samre, ant' jowniczek, var i Auschwitz, gelig vant jøden saken, så Så ble det å kjøre gjen
de berømt for sin skjønnhet fOrfaller!» var svaret. bl. a. sammen med den fin- firmaet må ut av lokalene. nom de gamle tyske områ
og store rikdommer. I Jeg nevnte i min artikkel ske president. At slike ting skaper hat der. I byen Opole, hvor Opel-

En prest viste oss rundt. fra ifjor at tiden den gang Utenfor kjøkkenseksjonen er opplagt. Men jeg måtte fabrikkene tidligere lå, kjen
i helHgdommen. Der henger i bare tillot oss enten å besø- stod galgen hvor angivelig undre meg over hvordan det te Alfred en kvinnelig barne
«Den sorte madonna», et ke de berømte saltgruver i fanger ble hengt. Kremato- måtte føles for sersjant lege. Vi ble invitert på kaf
maleri som er verdensbe- Wieliczka syd for Krakow, riet lå utenfor selve leiren, Frank Gajowniczek, Franci- fe. Hennes unge niese og 
rømt fordi en svensk offi- ikke langt fra Zakopane - ikke langt fra den tidligere szek Vlodaski, Nieczlav Ko- hennes mann bodde hos hen
cer en gang under tredve års- eller Auschwitz navngjetne kommandantbOligen, hvor scielnak eller en av de andre ne, men de forstod ikke tysk. 
krigen på 1600 tallet stakk I konsentrasjonsleir. Da valg- kommandanten ifølge gui- som opplevde hendelsen Videre bilte vi gjennom 
sin sabel inn i madonnaens: te vi saltgruvene, men nu la den hadde levd Herrens gla- med helten og martyren Wroclaw, som det tidligere 
høyre kinn og laget 2 flen-I vi kursen vestover mot Os- de dager med svømmebas- Maximillian. Kolbe somme- Breslau idag heter. Som van
ger. Det påstås at det er i wiecim, som det heter på seng i hagen, mens fangene ren 1941 og enda overlevde lig forstod de unge ikke tysk. 
gjort mange forsøk på å få· polsk. Byen ligger også ved I sultet. En stor plakat ga nesten 4 år som fanger i Mange tidligere tyske navn 
dekket over merkene etter elven Wisla i likhet med, opplysninger om komman- Auschwitz, å se på at 4 mil- må en nesten slå krøll på 
sabel stikkene uten at det har Krakow og Warzawa. Elven! dant Heuss inntil han hang lioner jøder etterhånden tungen for å uttale. Stettin 
lykkes. Merkene etter sven- renner ut i østersjøen ved l' og dinglet i galgen. Ja, det kom til leiren og plutselig heter således Szczecin. 
skens ugjerning trer da ty- Danzig. går gjerne sån opp og ned ble borte igjen, en stadig Mange har spurt meg om 
delig fram på alle reproduk- Opprinnelig var det en her i livet. En ting er dog uendelig strøm av fanger inn ikke polakkene er begeist
sjoner av «Den sorte ma- polsk militærleir her, som i, sikkert at makt står for fall. og som hokus pokus for- ret for forbundskansler Wil
donna», selv i miniatyr. begynnelsen av krigen ble I En kortere biltur bragte svant igjen mens de øyen- ly Brandt. Personlig tror jeg 

Presten fortalte og viste omdannet til konsentra- 'oss til kvinneleiren Birke- synlig fikk være ifred. Ja, ikke den vanlige polakk er 
oss et rom med en mengde sjonsleir med piggtråd og, nau. Leirens fleste barakker en kan undres. Det er nok så overbegeistret over å ha 
krykker, som skal være et- 'I vakttårn. I var jevnet med jorden, bare ikke bare Ole Nilsen og pro- blitt forskjøvet fra øst mot 
ter latt iårhundredenes for- Lederen av dette arbeidet: pipene stod igjen. Men noen fessor Rassinier som har vest. Men de minst 65 000 po
løp av krøplinger som er' het Heuss og han var kom-I hus var spart til omvisning. undret seg over disse ting. lakker, som takket være 
blitt .hel:t>redet under sitt be-' mandant { Auschwitz 1940-: Guiden hevdet at kvinnene Jeg husker godt at jeg Willy Brandts avtale I?e~ 
søk I kIrken. 1 1943. Ved krigens slutt hav-I hadde ~ått~t so:ve på tre- som ni-ti-åring leste i de nor- Pol~n, nu ~år tillatelse tIl a 

Kirkeskipet har en ufor- net han som krigsfange i i l~mme: I base:- I flere eta- ske aviser om at tyskerne emIgrere ~II Vest-T~skland, 
lignelig skjønnhet, skapt av England, hvor han jobbet, s·ler. Pa mel? VIrket det noe hadde spiddet småbarn på: er h~m SIkkert ~VIg takk
utallige kunstnere i seklenes som skopusser da han ble I eiendommeIlg. at . men.n~ne bajonettene i Belgien og at: nem lI/?, en~a de rna ~tterlate 
forløp. ,Presten sa at selveste avslørt. I Ntirnberg hevdet skulle .hatt tIl dISPosIsJon jeg derfor inderlig håpet at alle ~me eIendeler l Pole~. 
Adolf Hitler var betatt av han at han ikke kjente til at or<;lentlIge senger,. mens de fæle tyskerne måtte tape For I~tet er større enn fn-
skjønnheten da han besøkte det var forekommet tortur I ~vlrnene ble avspIst med første Verdenskrig, hvilket I hei;nci · t 
katedralen under krigen. Se- i leiren under hans komman- re emmer. o • de da også gjorde. Senere 1 • n er m~ne mange u:er 
ne re har både Robert og Ed- do. Imidlertid ble han dømt I :r:rær ved la noen rumer. ble jeg forbauset over å lese gjennom FInnland har Jeg 
ward Kennedy besøkt kate- til døden og hengt i galge Gmden fortalte at det v~r Winston Churchills bok: syntes at det er stor synd 
dralen og gitt gaver og sine like ved krematoriet visst-I gaSSka. m?1eret, som var blItt Verdenskrigen, hvori han a~ det svenske sproget er på 
emblemer, som er blitt inn- nok 16. april 1947. su~engt l luften av tyskern~. skrev at det bare hadde vært vlk~nde f!ont. 0I? en gene
lemmet i kirkens skatter, Alfred engasjerte egen gu- Gu~den sa at tyskerne angI- propaganda at tyskerne had- rasJ?n bIlr det SIkkert van
som vel ikke kan måles i ide for oss tre, en ung kvin-I velIg hadde sagt at fangene de spiddet småbarn på bajo- skelIg for oss nordmenn å 
penger. Presten viste oss og- nelig student som snakket skulle avluses .og bades. På nettene. Allikevel ble jeg for- føre. en samtale med. der; 
så skattkammeret, hvor det flytende tysk. Hun viste oss ?e!me måten fI~k de gasset bauset over at jeg under ok- va~lI~e mar;m der. Llke~a 
funklet i diamanter og juve- rundt i 3 112 time både i Ihjel 4000 O?O Jøder, !!lest kupasjonen kunne sykle spar Jeg, hVIS grensene blIr 
ler og andre kostbarheter. manns leiren i Auschwitz og barn og ?ldmge:, son:: Ikke rundt i hele Norge i alle fyl- lIggen.de f8;st, at 0I? en ge
Den katolske kirke har i- den nærliggende kvinne lei- var arbeIdsdyktIge: Sa ba.r ker unntatt Finnmark, som ~erasJon VII det blI ,:an~ke
hvertfall vært flink til å ren Birkenau. Alfred sa et- det avst~d med lIkene tIl den gang manglet skikkelige lIg for en no:-d~ann a gjøre 
samle seg skatter på jorden. terpå til oss at hun var rød- krematonene, sa hun, og as~ veger - uten at jeg hørte et seg forstått l hJe~tet av Eu-

Så gikk turen til Polens glødende kommunist, så en ken. strø.dde ~ys~erne ut l ondt ord fra tyskerne. r?pa, d~ de slavIske. sprog 
tidligere hovedstad Krakow kan jo ta med en klype salt et lIte tJern l leIren. «~er Tvertimot fortalte folk meg V:Il dommere nesten tIl Ber-, 
med sitt gamle kongeslott en del av det hun fortalte. kan pere bare se, det hVIte at det var engelskmennene 1m. Me~ det spørs om ~uro-, 
fra Polens storhetstid i mid- Over inngangsporten til her l strandkanten er asken som hadde opptrådt som p~ ~r ~ent med en slIk ut-
delalderen. Auschwitz står med store etter mennesker.~) . plyndrere i norske hjem de vlklmg. 

Vi tok inn på det inter- bokstaver i jern: «Arbeit Nær ved var reI~c;t mmnes- korte ukene de skulle «hjel
nasjonale Orbishotellet, som macht frei.» Mange skole- merke og plater pa en meng- i pe» oss. 
har en ganske høy standard barn og andre besøkende de snrog om a~ tyskerne her Idag er det engelskmen
og har en imponerende stør- : var der da. En stor sal er ~addegasset Ih]81 4 OO~ 000 nene som har sitt å stri med 
reIse. Mettes fødselsdag ble fvnt med sko og tøfler i alle Jøder. Selvsagt manglet Ikke, i Nord-Irland med arresta
feiret i hotellets vakre res- størrelser, en annen sal er i platen på norsk. l sjoner uten lov og dom og 
taurant med mest tysk mu- fynt med kufferter og annen I At det under 5 års krig på beskyldninger om tortur 
sikk. Pussig nok feiret vi emballasje med navn og: liv og død skjedde mange mot fangene fra deres egne 
hennes fødselsdag for 5 år nummer på fanger. I grusomme ting i fangeleire- jurister. 
siden i Praha. Utenfor blokk 11 brente ne hos alle krigførende, er Det var ikke så langt til 

Neste dag stod jeg alene lys og der var en masse det vel ingen tvil om. Fange- de store gruveområdene ved i 
ute på gaten for å fotografe-: blomster. Det var i kjelle- voktere' er ofte ikke Guds Katowice. Byen var helt 
re hotellet. En. politimann· ren her pater Kolbe døde beste barn og jeg tenker da I svart av kull og røvk. så der I 
kom da og snakket til meg, 114. aug. 1941. Ved inngangen uvilkårlig på «Gulosten», måtte det være utrivelig å 
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menstøt ble unngått. HVil-\ et verdensspørsmål. Derfor 

Den skrieb,nesl'ang,re IIUr'ust,~Ilnattenl" ken hensikt hadde det også kan det bare håndteres og 
'I II 11'1 I I "Aj I' ull., II at man lot SA og HJ med løses av Riket, og ingen må 

stor møye samle staniol for- tilta seg å foreta noe annet 
(Forts, fra side 6) tillit til og aktelse for Tysk- di det var en del av folkefor- enn å medarbeide i Rikets 

lin. Nå fikk man litt efter land var borte. Narrene som muen, når man samtidig på anordninger. Løsningen av 
litt et bilde av hendelsene, bak Hitlers rygg hadde satt en natt meningsløst ødela jødespørsmålet lå først og 
nemlig at det dreiet seg om isving denne pogrom hadde millionverdier, og ikke bare fremst i utvandringen.» 
en større aksjon. Frhr. von levert Tysklands fiender .det jødisk eiendom, men også 
Eberstein kom og meldte mest virkningsfulle materi- verdier tilhørende arier og Erich Kern: Adolf Hitler und 
seg hos der Ftihrer. Denne ale. Det var bare et lite skritt utlendinger, noe vi nå må er- das Drifte Reich/Der Staatsmann. 
lot ham berette og gav Eber- ! fra den herskende frykt for statte? Ministeren nevnte så Kan bestilles giennom BOKTJE-
stein en ganske skarp ordre den tyske terror til bered- enkelttilfellet medWaren- NESTEN. Pris innb. kr. 60,-. 
om straks med alle midler skap til å tilintetgjøre dette' haus Schocken i Schlesien, I 
å gå frem mot brannstifter- Tyskland hvor slikt var mu- som tilhørte Reichs-Kredit- ------------
ne og marodørene, slik at det lig. «Krystallnatten» frem- Gesellschaft. At vindusrute- • 
«ble slutt på dette vanvidd». met kreftene om Winston ne måtte kjøpes i Belgia mot I (( Jensen'Snte .. )) 

I det videre forløp av kvel- Churchill og Franklin Dela- valuta var også kjent. Folket (Forts, fra side 11) 
den kom det fremdeles for- no Roosevelt mere enn noe forstår det ikke når tusen- at alle medlemmer aven ra. 
skjellige telefonoppringnin- annet. vis av dresser meningsløst 

t l f t t d Eft t It k · dd segruppe er i besiddeise av ger. En sam a e an seer a a var s Je 'blir brent. 
mellom Hitler og Goebbels. Herschel-Feivel Grynszpan som sendte dr. Goebbels 10. nov. mer eller mindre like arve-
Også overfor Goebbels be- med mordet på den tyske diplomat 1938 ut et opprop til det Alt kom nå an på å nå vårt anlegg - moderne raseteo· 
ordret Hitler straks å stan- von Rath utløste Krystallnatten. tyske folk: «Den berettigede mål, nemlig å skille tyskerne ri gjelder bare et flertall ei· 
se alle videre ødeleggelser. Grynszpan overlevet verdenskrigen og forståelige opphisselse i fra jødene, uten at alle disse ler et gjennomsnitt, mens 
Hitler var opprørt og ytterst i et fransk fengsel og er nå bOfatt det tyske folk over det feige vanskeligheter av ubetenk- unntagelser og avvikelser er 
misfornøyd med disse hen- i Israel. jødiske snikmord på en tysk somhet inntraff. Det er satt vanlige i begge retninger., 
deIser. Jeg hadde absolutt .. diplomat i Paris har forløp- igang forhandlinger med Enkeltindividet må derfor 
det inntrykk at han intet noe? ordre deltar l dIsse ut- ne natt skaffet seg luft i om- utenlandske stater som skal bedømmes og behandles ut 
hadde visst om det, for ikke. skeIeiser.» fattende utstrekning. I tall- muliggjøre en utvandring i fra sine spesielle evner uten 
å snakke om å ha anordnet I Da morgenen grydde var rike byer og steder i Riket stor stil. Riksbankpresident sideblikk til sin gruppes ge
det. det anrettet stor skade på ble det foretatt gjengjeldel- Dr. Schacht oppholder seg nerelle egenskaper. På den 

Efter krigen traff jeg vå-. jødiske forretninger, en rek- sesforholdsregler mot jødis- av den grunn for tiden i Lon- annen side vil det være u
ren 1948 i vitnefløyen i ke jøder var blitt mishandlet ke bygninger og forretnin- don. Hittil har utvandret mulig gjennom et særskilt 
NtirnQerg-fengslet sammen; og mange synagoger var ger. Det går nå ut til den 125000 jøder fra Altreich og skolesystem å «korrigere» 
med herr Eberstein. Jeg' blitt brent. Alt sammen had- samlede befolkning den 50 000 fra osterreich. Ytter- miljøet til en hel rasegruppe, 
spurte ham hva han husket II de skjedd praktisk talt for- strenge oppfordring til ligere må det utvandre, og og bringe intelligensen til 
om hendelsene 9. november I an øynene til verdensoffent- straks å avholde seg fra alle det så hurtig som mulig, om- alle svakere begavede farve-
1938. Det falt helt og holdent lligheten. Meldingene fra ytterligere demonstrasjoner kring 700000. Det er igang. de barn opp på det høyere 
sammen med det jeg husket utenlandske diplomater, og aksjoner mot jødedom- forhandlinger om gjennom: hvite gjennomsnitt. Det vil 
og som jeg har anført foran. skildringene fra utenlandske men, av hva art de måtte øket eksport å skaffe mulig-I ikke nytte fordi man går ut 
Også han bekreftet mitt inn- journalister, som atpåtil være. Det endelige svar på het for å skaffe tilside mot- fra en falsk premiss. 
trykk, at Hitler var blitt full- sterkt overdrev de beklage- det jødiske attentat i Paris standen fra andre stater, Fagfolkenes reaksjon over
stendig overrasket.» lige utglidninger, fremkalte vil bli tildelt jødedommen som beror på at disse under for Prof. Jensen minte i be-

Det er altså ingen tvil om en formelig panikkstemning 'gjennom lovgIvningen, hen- ingen omstendighet vil ha gynnelsen om inkvisisjons-
at de kriminelle, skjebnes- i verden. Den siste rest av holdsvis forordninger. jøder uten midler. Derav gir domstolen som gikk til felts 
vangre hendelser «Krystall- det seg at ved den sum det mot Galilei fordi han gjorde 
natten», som utskeielsene O t U-tl -,- er spørsmål om under alle ,seg til talsmann for den ko-
ble kalt på folkemunne, var pprørere mo I ers VI Je omstendigheter må regnes I' pernikanske lære. Jensen 
satt iscene med forbigåelse Som en sonestraff efter I denskaper. Hvis man betrak- med flere år. måtte forsvare sine offent
av Hitler. Alt annet er legen- Grynszpan-attentatet ble det tet hendelsene hin natt og Så talte innenriksministe- liggJørelser overfor et «sym
de, som savner ethvert his- pålagt jødisk eiendom i prøvet dem i alle retninger, ren om den kriminelle side poslUm» av kolleger, hoved
torisk grunnlag. Tyskland en bot på 1 million så kunne man bare si at de av jødeforfølgelsen: «DeSS-\ anklagen gikk ut på rasisme 

Det ville være en stor feil- Riksmark. Jøder med min- hadde vært meningsløse, ja verre hadde det også fore- - en forbrytelse som i dag
tagelse å tro at det i det dre formue enn 5000 Riks- vanvidd. Denne aksjon had- kommet utpressingsforsøk i ens Am~rika blir likestilt 
Tredje Rike ikke kunne skje mark ble unntatt. 16. desem- de ikke bare gått ut over jø- form av at jøder var blitt med mIddelalderens for
ting som ikke på forhånd ber 1938 ble det holdt en dene, men over det· tyske tvunget til å avstå sin for- bund med djevelen. 
var avtalt med Hitler eller konferanse, hvori deltok bl. folk. Egentlig var det bare mue for en brøkdel av ver- Jensens motstandere på
var blitt bekreftet av ham. a. Riksinnenriksministeren, en positiv gevinst, nemlig dien, faste eiendommer del- stod at det var «nytteløst og 
Den nasjonalsosialistiske be- Riksøkonomiministeren, den at jødenes trang til å vis mot overtagelse av no- ondsinet» å ville utforske 
vegeise var svært mangesi- Riksfinansministeren, Riks- forlate Tyskland nå var blitt tarial~ebyret. Alle disse om arveanlegg har noe med 
dig. Den omfattet ikke bare minister Dr. Lammers, Riks- så stor at man kunne håpe handlinger ville bli prøvet og intelligens å gjøre fordi sa
mennesker av den mest for- sportfører von Tschammer på at vi ville bli befridd for de skyldige trukket til an- kan lett «kunne bli rasistisk 
skjellige herkomst, men del- und Osten, politipresidenten dem i løpet av noen år. Dette svar. Det er selvsagt at slike utnyttet». Den ellers så høyt 
vis også de mest forskjellige i Berlin Grev Helldorf, samt var imidlertid også hensik- kjøp er rettslig ugyldige og prisede forsknings- og me
interesser. I førerstatens et stort antall gauleitere, ten med de lover som nå blir omgjort. Likeledes er ningsfrihet skulle altså ikke 
hierarki hadde de enkelte overpresidenter, regjerings- ville komme, og som skulle det forutsatt å pålegge de gjelde i dette spesialtilfellet 
høyhetsinnehavere og tillits- presidenter - deribant den bli utformet slik at utlandet tyskere som har beriket seg - fordi det som ikke kan 
menn vidtgående fullmakter regjerende borgermester ikke fikk noe å henge seg på jødisk eiendom, forret- eksistere heller ikke bør 
som det ble gjort bruk av på Carl Vincent Krogmann. opp i. Akkurat det samme ninger eller andre verdigjen- eksistere. Selv det enkle 
forskjellig måte. Riksinnenriksminister Dr. ville blitt oppnådd på det vis stander en skatt som i sin spørsmål om det likevel kun 

Det ville være uriktig å Wilhelm Frick uttalte bl. a. og det stod jo også for dø- helhet tilfaller Riket. Han -ne være så, bør følgelig ikke 
hevde at SA eller HJ (Hitler- om hendelsene Krystallnat- ren. Han' hadde allerede i bad om at det ble sørget for stilles. Efter første verdens
jugend) gjennomførte disse ten ifølge den offisielle pro- 1934 da enkeltaksjoner av at så skjedde. Hvis det oup- krig var den nye doktrinen, 
branner eller ødeleggelser, tokoIl som ble ført av se- meget ringere omfang fant trådte vanskeligheter, eller som gikk ut på at arveanleg
selvom - lokalt forskjellig natssyndikus Eiffe: sted betegnet, og det med statsinstitus,ionene ikke nåd- gene hos alle raser var full
- medlemmer av organisa- «Ministeren talte om en- der Ftihrers uttrykkelige til- de frem, bad han om rap- komment like, blitt den ene
s.ionene deltok i utskeielse- keltheter natten fra 9. til 10. lateise, lederne av denne ak- port. I slike tilfeller ville mi- ste godtatte oppfatning i 
ne. Baldur von Schirach for- november. Alle visste at det sion som opprørere mot der nisternresidenten sammen akademiske kretser. Og over
bød straks de første meldin- gikk en voldsom opphisselse Ftihrers vilje. Vi vet alle at med der Ftihrers stedfortre- alt hvor åpenbare ulikheter 
ger kom enhver deltagelse i gjennom det tyske folk som hendelsene natten fra 9. til der gripe inn, og noe han ikke var til å overse bre dis
di.sse demonstrasjoner av følge av jødernordet i Paris. 10. november var alvorlige- suesielt betonet: uten hen- se tilskrevet miljøets skade
HJ. Derom kunne det ikke være re, .ia, man kan bare takke syn til persons anseelse. En- lige innflytelse og man be-

Da SA-stabsleder Viktor noen tvil, men like lite kun-, et lykkelig tilfelle at det ikke hver ytterligere aksion. som gynte med alskens «refor
Lutze fikk melding om det ne det være noen tvil om at kom til svære sammenstøt medfører en ny skade for I mer» for å oppheve denne 
som hadde skjedd, beordret angrepene på jøder og jød- mellom politi og demon- folkeformuen, er utålelig og: innflytelsen. Denne innstil
han opurørt: «Vær så venn- isk eiendom hadde vært u- stranter, for det var umulig vil bli undertrykket på det I' lingen har siden vært be-
lig straks å foreta alt for å i lovlige. Ingen hadde rett til, å sørge for at politiets for-I mest energiSke. stemmende for den offisielle 
hindre at SA uten å ha fått i å la seg rive med av sine li- hold overalt var slik at sam- Jødespørsmålet er nå blitt (Forts, side 15) 
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dige lek med landets skjeb-! det forutbestemte mord 

Ny bok OIn den udødelige - - ne: .. Ilm~~n nye britiske boken 
.«~en ~orsk tradIsjonell frem-. om Vidkun Quisling er ingen 

(Forts. fra side 2) I ren hans her? For hva var den arbeidsgiverforening stllimg f~r ta sky~d~n for at. god bok, den yder ikke på 
tet fra andre fremstillinger. det ikke ifølge tyske doku- som hadde slik sterk tysk Hayes skIldrer Regj~rmgen Ny- i noen måte rettferd overfor 
- til dels fra typiske over- i menter fra utenriks dep arte- støtte fordi tyskerne frem- gaa.rdsvold som passivo og udu-I NS-føreren, det vrimler av 
oversiktsverker. Dermed har mentet dette Høyesteretts- for alt måtte holde norsk geltg, og for at Koht far skylden feil og vrøvl, men imellom 
han sannsynligvis hatt for, velsignede admini.strasjons- industri igang av krigshen- for forsømmelser og mangler ... » li er det altså visse glimt av 
gode kunnskaper om den råd gikk med på midt under syn og som også he?~ynsløst Det er også interessant å no- forståelse. 
ene part til å kunne gi en, kampene i Norge: I utnyttet denn~ PosIsJon. tere seg at forfatteren trek- .Ralph He'Yins har sorr; 
avbalansert fremstilling.» Det som star. om for e~- ker en sammenligning mel-I kjent gang pa gang pekt pa 

* «1) Administrasjonsrådet skal sempel lærerstnden er ogsa. lom Quislings militære kvali- I det . ~eningsløse . i at ?rdet 
Stort sett kan man vel si f?rplikte seg til fulls.tendig lola- helt f?rtegnet. Og det sam-I fikasjoner og general RU-I «qUIslmg» har blItt et mter

at det både er et korrekt og lItet overfor okkupasjons myndIg- me gjelder, som Aften;po:s- ges. Sistnevnte var en mili- nasjonalt ps~udonym for 
forholdsvis sympatisk bilde hetene. : tens anmelder ganske nktIg I tær av «lesser ability» slår Ilandsforræden og har ut
Hayes gir av Quislings liv 2) Hvert medlem av rådet skal peker på, en stor del av det I han fast' 'I trykt sin forbauselse over 
inntil han tok opp det poli- være personlig ansvarlig for opp- andre. Ik~e minst gjel~er I Sterk~st er vel imidlertid at det norske «Establish
tiske arbeide. Han avviser rettholdeise av ro og orden og det beretnmgen om aksJo- Paul M Hayes kritikk når I ment» kan se seg tjent med 
for eksempel de forsøk som for å utføre instruksene fra ok- nen mot jødene i Norge. Den det gjeider rettssaken mot i å sette alt inn på å opprett
har vært gjort på å omfor- kupasjonsmyndigh~te~e:. var ~om all~ ve.t bare et Quisling. Riktignok mener holde en slik nasjonal skam 
me Fridtjof Nansen til en 3) Høyesterettsjustlt~anus . ledd I en aksjon I ~lle tysk- han _ vel på bakgrunn av og verdensrekorden i lands
slags motstander av Quis- skal proklamere offenthg atQUls- okkuperte land og Ikke som rådgivernes syn _ at Quis- forræderi. Hayes er tydelig
ling eller til iallfall åha vært Hng 9. april. viste se~ selv. son: for~a~teren ~ier en spesiell ling ville ha blitt dømt til vis inne på det samme når 
skeptisk innstillet overfor en god patrIot ved a tre mn l QUIslmg-aksJon. Selvom døden aven hvilkensom- han avslutter sin bok slik: 
ham. vaeuumet og så i å gi avkall på. norsk politi, enten det nå helst norsk rett men han 

Men efterhvert som for- r~gjeringsmakten. (Berg har s.om I gjaldt folk som var medlen:- finner det fullstendig uak- «Major Quisling, i likhet med 
fatteren nærmer seg hendel- kjent sen~re erklært ~t han g]or- mer av .NS eller andre, pa septabelt at hans direkte po- dommer Lyneh og kaptein Boy
sene efter at Quisling trådte de dette l god tro. Var bemerk.) okkupaSjonsmaktens bud litiske motstandere slike eott, er blitt udødeliggjort ved å 
inn i politikken og ble ut- 4) Quisling vil overta visse måtte delta i arrestasjoner. som hjemmefrontiederen låne navn til et ord i det engelske 
satt for den gjennomførte plikter i sammenheng med av-I Det kunne være hundre- Paal Berg og Erik Solem sprog. Likevel, hvor underlig er 
bakvaskelse og forfølgelse slutningen av militære saker og, vis av andre ting å peke på. som hadde medansvar fo; ikke historiens tilskikkelser! Hva 
blir også Hayes fremstilling når han tar seg av slike saker i samme f?r1;>indelse, så vi I straffelovsendringene, satte nå enn Quisling kan ha vært, 
mere og mere preget av le- skal ~an ha rang som departe- synes ?ppnktIg talt det ikke I seg i dommersetet og avsa. så var han visselig ikke den mest 
genden og den ubarmhjer- menssjef.» egentlIg var ~oen grunn ~or denne dØdsdom. Han peker innlysende kandidat til denne 
tige ondskap og hykleriet i . . I forfattere.n tIl å tak~e s.me også på at loven ikke gav tvilsomme ære. Han var forvirret 
norsk politisk liv frem til Ikke. rar~ a~ QUIslmg, no.e I norske hjelpere og ra~g1Ve- adgang til anvendelse av mere enn gjennom fordervet. 
denne dag. Det vil imidlertid s?m gjengIS l b.o~en, s~ tIl re. Vel snarere tvert Imot. dødsstraff overfor Quisling. Han elsket Norge, men han var 
føre alt for langt ut på vid- s~efen for admmlstra~Jons- På den annen side er det Det eneste grunnlag var den uenig med flertallet av sine 
dene å komme inn på det i radet, fylkesmann Chnsten- vel ikke så greit for den evin- militære straffelov men landsmenn om hvorledes man 
d t l · h N° d t . Id sen' , best skulle beskytte fedrelandet e a J er. ar e gJe er . delige Skodvin heller med dødsstraff idømt efter den 
f k l Q . l' . k mot de farer som truet det i or e sempe UIS mgs Vir - all den rådgivervirksomhe- kunne ikke fullbyrdes efter 
somhet i Tyskland før 1940, «- - De har i disse tredve ten han i den «gode saks» fiendtlighetenes opphør, sier 1930-årene. Andre menu.-

o t' d t'dl' NS f Ik o 'lt . t f Seyss-Inquart og La~al,·-for ek-sa ve JO e l 1gere - o ar Spl patno og orsvarsvenn, tjeneste må prestere på in- Hayes. 
- og det gjelder vel både og nå viser det seg at De er vil- ternasjonal basis. Ikke før Og dette er jo en ganske sempel - spilte en langt mere 
de som den hele tid sluttet lig til å overta styret på tyske er han ferdig med medarb ei- I sterk kritikk når man be- destruktiv og uhyggelig rolle i 
opp om NS og de som kom betingelser som jeg har tilbake- derskapet i «motboken» og' tenker at forfatteren, vil- annen verdenskrigs historie enn 
t 'l ft d k k ·t l . t d f kt D h . t den norske kollaboratør. Hvor 1 e er en nors e apl u a- VIS me ora. e ar gJor sin tyske elev og QUisling-I' ledet av sine norske rådgi-
sjon - absolutt intet. De dem selv til et skjendig gissel skildrer Hans-Dietrich Lo- vere, overhodet ikke har ironisk det er at det er Quisling 
bl . l'k k t . W h ht h d D '1 bl' som huskes foran alle som den e JO 1 e overra~ e som lerrnae en er. e VI l ock før han må ta seg av: oppfattet at Norge som stat 
alle andre over det materiale tvunget til å være med på ut- briten Hayes. Det er ikke avsluttet sin krig 10. juni arketypiske forræder.» 
som ble fremlagt under sa- plyndringen av vårt folk og når rart det klikker litt imellom. i 1940 og at derfor hele for- Og skreller man bort de 
ken mot Quisling. Bortsett I det er slutt vil Deres nye tukt- Det som forundrer oss mest ræderilovgivningen var u-: harske ord innimellom, så 
fra de rent generelle be- mestere sparke Dem ut. Det vil i denne forbindelse er hvor- brukelig i denne forbindelse .. kan vi vel være enig i det 
merkninger vi har gjort for- være vel fortjent. » ledes Hewins i sin tid unn- Likesom det naturligvis er alle sammen. 
an om nøklen til å forstå I1 r gikk å bli veiledet av den høyst tvilsomt om den over-I Hva angår bedømmelsen 
Quislings handlemåte den- Bare denne uttalelse gjør allestedsnærværende histo- hodet kunne finne anven-· av Quisling, så et den jo 
gang kan vi derfor ikke si det klart at vi har rett i det rieveileder _ for ikke å si I deIse på hendelser før Tysk- ellers tydelig preget - ikke 
mere enn andre om det er vi anførte om Q~islings ab- villeder - Skodvin. land i slutten av april må-. bare av forfatterens norske 
noenlunde korrekt det som ~olutt.e for~tsetmng for tysk På visse punkter har imid- ned slo fast at de to land var l rådgivere og kildebøker, 
f~rfatt~ren legger frem om mngnpen I.Norge. gan selv lertid Hayes klart å løsrive i krig og derfor beordret den' men - av at det er en eng
dlsse tmg. I h.oldt ?ele tIden på. den opp- , seg fra rådgivernes historie- norske minister til å forlate i elskmann som dømmer og 

Men, vi kan iallfall slå fast: nnn~lI~e for.utsetmng, mens beretning. Det har vel blitt Tyskland. Og på det tids- i bedømmer. En mann som 
at fremstillingen av de begi- i Adml~~~tr~~JOnSråd~t. d al~å ham helt overveldende klart punkt var jo Quisling for-, tydeligvis betrakter alle Eng
venheter. vi s~lv kjenner fra· ~.ar ~I 11 \ sa~ar ~ ek e~: ~t der mått~ det være ugler lengst l;lte av ~pi11et og .o:pp- i lands motstandere som en 
okkupaSjonstIden er sterkt mge ses øs are . e un. l mosen. VI har før nevnt trådte Ikke pa scenen Igjen i slags forrædere og en mann 
fortegnet, for å si det mildt. nedopprettfholdde tetf skdmnfhedr- hans kritikk over Høyeste- før efter kapitulasjonen. I som enten ikke kjenner eller 
Her svever nok både Skod- re ~mme. or e or u te e retts forfatningsbrudd da Forfatteren peker ellers I omhyggelig skjuler Eng
vins og andres ånder over ~~gImeS tIlbakeblevne topp- i' det oppnevnte administra- på at Hjemmefronten gjen-: lands ansvar for det som 
de samtidshistoriske vanne. 19urer. sjonsrådet og hans tydelige nom Bjørn Foss hadde truf- hendte i Norge og som også 
Karakteristisk er det jo for Vi har festet oss ved at fordømmelse av dette råd. fet en avtale med Quisling ble Quislings hårde skjebne. 
eksempel at heller ikke Hay- forfatterens beretning om Aftenpostens anmelder, som som uten videre ble brutt. I Og sluttelig: Når det gjel
es - i likhet med sin råd- de store organisasjoners, vi har nevnt foran, synes å Ellers slutter Hayes seg i der Hayes norske rådgivere 
giver Skodvin i sin tid - spesielt da LO's forhold un- føle seg spesielt brydd over bunn og grunn til Hewins og hjelpere, så vil vi gjerne 
nevner den norske kapitula- der okkupasjonen ensidig er den kritikk forfatteren ret-- når denne i sin bok hevdet rette en advarsel til norsk 
sjonsavtale direkte. Men bygget P.å T. C. Wyllers «NY-I ter mot Nygaardsvoldregjer- at det ville ha vært mere legendehistories fremste re
heller ikke Hayes biter på I ordning og Motstand», som ingen. Hvorfor akkurat Af- sømmelig om hans motstan- presentant, professor Magne 
alt, viser det seg. jo er et temmelig ensidig I tenposten skal gråte over en dere straks og uten noen Skodvin. Når han ser hvor 

Han stiller seg således. partsinnlegg sett med mot- slik kritikk vet vi ikke rik- farceaktig rettssak hadde lett et navn - enndog med 
sterkt kritisk til opprettel- i standsfolkenes øyne. Man tig, men det forbauser oss tatt livet av ham eftersom urette - kan gå over i hi
sen av AdministraSjonsrådet gjør ikke engang forsøk på å egentlig ikke. Det anmelde- det jo på forhånd var av- storien, slik den britiske for
og til Høyesteretts rolle i yde rettferd overfor de NS- ren skriver er vel mere for- gjort at så måtte og skulle fatter peker på tilslutt - så 
den sammenheng. Ja, om folk som dog berget LO og bausende for den som vet skje. Ingen av de to briter burde han være varsom så 
han ikke sier det direkte, så dets medlemmer og formue hvorledes norsk tradisjonell forstår jo dybden av det u- ikke betegnelsen «Skodvin» 
dufter det faktisk litt lands- gjennom okkupasjonstiden fremstilling hele tiden har hyggelige norske' hykleri også går inn i internasjonalt 
svik mellom linjene også i i kamp ikke først og fremst søkt å dekke over Nygaards- sO,m gjennomsyrer hele sam- sprogbruk som betegnelse 
den forbindelse.· Mon tro med noen slags hemmelig voldregjeringens forbryter- fundet. Man måtte ha et på - ja, det vet jo han selv 
hvem som har vært rådgive- underjordisk LO, men med ske udugelighet og lettsin- skjær av lov og rett å dekke I like godt som alle oss andre. 
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JULEN 1971 FOLK OG LAND SIDE 15 

Var Hitlers nærmeste I Stalin trodde I « J ense nis m e» 
. (Forts. fra side 5) 

(Forts. fra s. 10) fellelse i Sovjet satt han i Det var jo det som skjed- (Forts. fra s. 13) I te forskere som taler om ge-
stod like foran en tysk strids- fangeskap der i ti år. de! - rasepolitikken i Amerika.! netiske raseforskjeller, atter 
vogn da denne begynte å fyre. Så får vi da overlate til En paralellitet: Var den Særlig under President John-' er stigende. Daniel Patrick 
Øyeblikkelig sank jeg sammen leserne selv å dømme om I norske regjering pr. 9. april son ble der satt i gang en in- Moynihan, President Nixons 
rammet av lufttrykket. Ansiktet hva Martin Bormann egent- 1940 bare idioter og uavvit- I tensiv politikk for å over- hovedrådgiver i sosiale 
mitt var svart av kruttkorn som lig var og hvorledes han dø- ende om det tyske provoser-: vinne de negative innvirk-' spørsmål, beklaget seg da 
hadde trengt inn gjennom huden! de. Hvis da ikke, mot for- te selvforsvarstiltak, eller lå ningene fra omverdenen. På også nylig med følgende ord: 
og inngravet sine spor- for: modning, Simon Wiesenthal regjeringen som jenta bare den ene siden forsøkte m,an «Jensens vinder blåser med 
måneder fremover. Jeg kravlet I skulle ha rett i at han frem- på sengen og ventet «den å omforme miljørammen, på storms styrke i Washing
meg opp og løp tilbake til hus- deles ikke er død, men lever rette»? Dette deilige Store den annen lot man neger- tom). Som advarsel mot sli
inngangen. Herrens glade dage i Sør- Britannia. - barna allerede i førskole al- ke tendenser gav han på et 

Plutselig hørte jeg skyting i Amerika, bevoktet av over- Dette er vonde temaer for deren gjennomgå en særskilt møte i Kabinettet et resu-
bakgården. Jeg gikk opp trappen I levende og fortsatt trofaste våre «historikere», rømt fra aktiviserende pedagogisk me av Jensens omstridte ar
for å se ned i gården fra et vin- SS-menn. Det lyder ikke landbruket i Ullensvang og fremhjelp. Da det foreløpig tikkel, og tilføyde at dersom 
du. I gjenskinnet av brennende sannsynlig, for å si det andre steder, skyr dem som ble oppnådd lite ad denne denne tenkemåte grep om 
vogner, gjenkjente jeg russere, mildt. pesten. - vei, anså man den korte va- seg, ville den måtte føre til 
minst tyve stykker. Så hurtig jeg Sorges oversendelse av righeten av eksperimentet en «tragedie». 
kunne meddelte jeg Bormann at ovenstående meddelelse o.m som fullgod forklaring på I ~ot dette understreker 
russerne bare behøvde å åpne det tyske angrep er OppgItt dette. I alle fall ble negrenes både Shockley og Jensen 
døren for å sette oss ut av spill.' Likvideringene - til 17. juni av M. Kolesnikov. intellektuelle tilbakeståen- med rette at man gjør svar-
Det var på høyeste tid å for- (Forts. fra side 7) Sorges melding ble gitt Sta- het -fremdeles forklart ute- i te amerikanere en urett og 
svinne. Om en time var det like- Løynant S. utbetalte kr. lin, se P.N. Pospelov. lukkende ved miljøfaktoren.! setter totalsamfunnet i fare, 
vel dag og da var det for sent. 100,- for udåden, hvorav E?ovjets hist?rike::e mener Men der. råder rikti~nok ved å. hevde at. ne.gren~ har 

Efter denne tunge stund var kr. 40,- gikk til R.K. at l:r:gen av spIonaSJens opp- sterkt aVVIkende .. menmger en gJennoms~Ittsn?-telllge~s 
vi fremdeles sammen: Bormann, Som bindeledd i denne ak_llYSmng~r en?r.et den for~t- om hva ved mIlJøet som som er potenSIelt lIkeverdIg 
dr. Stumpfegger og jeg. sjonen opptrådte angivelig fattede mnstIllmg hos StalI~ skulle ha en slik skadelig. med de hvites, når man vet 

. t Th A H f 'd og hans nærmeste medarb eI- innflytelse. I at de vitenskapelige holde-- - - sersJan .. an orml - d Zhd B' M ... . 
let S 's ønske om en leiemor- ere anov; en~ og a- Snart trekker man frem punkter går 1 stikk motsatt 

Man tenkte nå et øyeblikk d . t"l O Id Th A lenkov at det Ikke VIlle kom- rasesegregasjonen som ond- retning. Dermed presser 
o o f øk o t f er 1 « sva ». ., var t t k Ode aO o Ok' . . pa a ors e a a seg rem o l d f fø t me e ys angrep. r r P ets rot sa ser man arsa en I man negrene mn l en kon-

under jorden gjennom kjel- ogsaten .allv el erne or ursn- ordre ide siste ti dager før de he~mende sosiale øko- kurransekamp hvor de ut 
l åb dt · nevn e 1 ega e gruppe. - k . f b d t b' ' . . ere og p u e gJennom- d t t f t It lø t ngen or ø roppe eveg- nomlske og kulturelle mang- fra naturlIge anlegg Ikke 
brudd til neste kjeller, men I erte mø;, or a bet y - el ser langs grensen for at ler i familie og naboskap el- kan være i stand til å hevde 
da man ikke hadde noen vei- ~a~ ~~ t o;s~rgs es yrer ikke de skulle bli oppfattet ler man tror hovedfeilen 'Hg- seg. Og ny bitterhet vil opp
visere og heller ikke lomme-I . ., a de pa ArnKes vlba:Øen av tyskerne som provokasjo- ger i selve familiestrukturen stå 'på begge sider Bare en 
l kt d t O mann ve navn o J rn . ' .. . . 
y er. oppga,: man e .. g Bråthen Denne var «angi- ner.. . som hos svarte amerIkanere grundIg diagnose av pasIen-

dro VIdere pa ferden gJen- b d dd Ikke engang da tyske speI- er mer vaklende enn hos ten - selv om denne vil vir-
nom gatene: veT» KOg.B ,urd ed ry desbavtve: , derfly av og til landet på sov- flertallet av befolkningen. ke smertelig for en skakk-

gen s ø ssyn es o l .. t' k fl h 19" t h h' dd ·tt f kl i Je IS e y avner . Jum Professor Jensen benekter kjørt selvbevissthet - kan 
«l spissen marsjerte statssekre- ~ ~n a ffe aVgI. or. ~drt-I (1941) ble Moskvas oppfat- i.kke at sådan. ne miliøfakto- gi. oss e. ffek. ti.ve. leg. emiddel 

tær fra Propagandadepartemen- mg l en a ære som g]a n 'ng ndret . i il '1 å få l" 
tet dr. Naumann, så fulgte Bor- fornærmelse aven tysk offi- le... rer spln~r ~nv ss ~o e, .men tI rasepro.b ~met ~nn l 

d' ser I ved utvIkhng av mtelhgen-. en sunnere utvlklmg. 
mann, som tre Jen:ann dr. . . sen fastslår han deres inn-I I . . 
?tumpfegger og som. fJ:rdemann A. fortalte at han kunne For o dommen flyteIse til omkring 20 %, Dersom også fremtidIge 
Jeg. Knapt hadde VI fatt nesen skaffe folk i Oslo, som drev U g mens han tilskriver arvean- undersøkelse! underbygger 
~tenfor huset da. begynte skyt_I med denslags, og S. mente at (Forts. fra SIde 4) \ leggene 80 % av denne inn- at de amerIkanske ne gres 
mgen allerede. VI løp ned over, det hastet med å drepe Brå- følge av atombomben. Hele fl' telsen arveanlegg er aven annen 
Ziegelstrasse. Vi holdt omtrent then. det~e verket og hans øvrige, YTil tr~ss for den sterke art enn de ~vrige amerikane
tredve meters avstand mellom I Advokaten og forretnings- «FmI-Safe» . og «On. the motstand som Jensen vakte re~, da ~a .man søke nye 
h~er mann. Det ble. skutt fra alle S t"lt k 300 _ Beach» er lIke fantaSIfulle er det tydelig at antallet hvi- v~Ier for. a fInne en rettfer-
vmduer, fra alle hjørner og fra ~an!le? . Sle r. , og skrekkbefengte som hans I.' dIg løsmng av problemet. 
alle kanter. Biler brente, sårede til radighet, hvorav k~. 100,-. krigs-«reportasjer», skriver . ---- Men det er dessverre en mu-
skrek. Kort før universitetet kas- skudlle dedkke ~mtkostnlngene i Washington Observer News- svarer jeg også: 'Nei, for jeg lighet at mektige krefter i De 
tet jeg meg ned. Jeg så ingen ve Kmo~ et' t e v~rlt '1~~~ letter til slutt. har lest originalen - MEIN Forente Stater vil forhindre 
mere. Skytingen dabbet av. Rus- ga . v pne ,en o ,. KAMPF'!» i at en videre undersøkelse av 
serne feiret 1. mai. De sparte vel Etter mordet sørget advo- spørsmålet blir satt i gang 
på eftersøkningen og skjøt bare kat S. for va:m kaffe. ~g MAOS «LILLE RØDE» «Tyven, tyven skal - resultatene kunne jo bli 
på alt som ~iste seg. Men jeg så smørbrød, og lante samtidIg I et foredrag på et møte du hete» utnyttet av rasister! 
intet mere til de tre som hadde R. K. en sykkel, så han kun- av Nordiska Rikspartiet i Finansministeren har lagt I Syd-Afrika er ennu ikke 
brutt opp sammen med meg. ne komme seg unna. Malmø nylig, sa partiets le- frem statsbudsjettet, og blitt satt igang så omfatten-

Om Bormann og Stumpfegger Denne historien rummer der Oredsson bl. a. dette, blant de ubehageligheter han de videnskapelige undersøk
har jeg til idag intet mere hørt. ellers så mye råttenskap at som vakte stor munterhet fremlegger for det norske elser med henblikk på for
Jeg er av den faste overbevisning det kunne fylle en bok! Fra og jubel, og som kanskje og- folk, er også en forhøying av skjeller mellom de enkelte 
at de falt dengang. Bormann bar flere av de skyldige gikk det så er noe å tenke på for «Negerskatten», som det raser. Boernes oppfatninger 
bare en enkel brun amtswalter- forbindelser til Stockholm Mao DS hervNæRrpendel.t?kiksiPler: selvsamme folk har sagt sin bygger mer på hva man har 
uniform, og har sikkerlig - sam- og London. Vi har beviser «enne -po 1 I en er klare mening om i en gallup erfaret og kunnet slå fast 
men med de mange som dengang for at høyt plaserte embets- virkelig et alternativ til da- t'dl" . o efter flere hundre års sam-
1" k" . B r gens samfund og den er litt I Igere l ar. r D 
a om rmg l gatene l er m - menn billiget mordene i Nor- annerledes enn den man le- Det er vanlig at hvis noen IV. en almene politikk i 

havnet i en massegrav. Sikkerlig ge: At de sogar bidro med tar penger fra en mot ens dette land er ganske enkelt 
har man nok holdt utkikk efter penger og våpen. Vi vet at ser i Maos «lille røde». Ofte vilje kaller man det tyveri, nødt til å ta hensyn til ban
kjente ansikter b. lant de .døde i I folk fra Rettskontoret ved når jeg får spørsmål om jeg d' Id k k' 'k tu.en.s egenart .. Man. har he.l-

h R h k . har lest Maos «lille røde», men et gJe er ans Je I -
nær eten av elC s anzlel. Men I den Kgl. Norske Legasjon i ke når det er politikere som dIgVIS her erkJent I ret~ tid 
Bormann var - av utseende - Stockholm samarbeidet di- står for ugjerningen? at å omdanne bantuen til en 
dog kjent av de færreste. Om rekte med ;<Osvald». Flere av Tor Hovbakken europeer ikke er den rette 
Naumann har jeg først hørt se- disse, som ingenting risiker-I Den i Hardanger vei å gå, men tvertimot er 
nere og det er meg ubegripelig te men som tok til inntekt som svarte på annonse En prest i Nord-Trøndelag var forutbestemt til å føre ut i 
hvorledes han unnkom fra ild- fo~ seg selv «helteæren» ved i F. & l. 24. okt. 1970 så uheldig å kjøre over naboens det absurde. Apartheid tar 
orkanen.» snikmord sitter i dag som I ang. raseriet mot Det I hane da han var på vei til kirken hensyn til bantuens egenart, 

«fortjente'» medlemmer av! tredje rike og NS, bes I i bilen sin. Presten forsøkte å trøste og forsøker å utvikle denne 
Såvidt Baur, som selv i samfunnet. sende brev til dette bla- nabokona så godt han kunne, og egenart ut fra dens nivå og 

det videre forløp ble såret det for videre forsend- lovet å erstatte hanen. arveanlegg, og med tiden 
i benet og tatt tilfange. Han Disse er de virkelige else da brevet ikke kan - «Erstatt - erstatt», bet kona gjøre den istand til å nå 
ble ført til Sovjet og måtte menn i mørket. finnes. av, «kain du vårræ her kvar mårra frem til full utfoldelse innen-
amputere benet ved hjelp av God jul og vennlig hilsen BM.: HARDANGER klokka fæm. For da va'n i foillt for bantuenes tradisjonelle 
en lommekniv. Efter dom- fra G.K. ærbe ... » stammeland. 
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SIDE 16 

Stålhjelmen - -
(Forts_ fra side 11) 

tale om å la en berømt slag
maler komme med noen for
slag. Mannen bak den tyske 
stålhjelmen var den davær-

FOLK OG LAND JULEN 197-1 

~~~e p~~~~~~o~ir~~~;teh:~:: JØDISK SIT DOWN STREIK : vandringsmyndighetene er RICHTHOFEN·FILM I USA fra dengang prins Bernhard 
som var overlege ved det Efter at Sovjet nå i stor atså av en a~I?-en mening:! . I USA filmer man nå Man- ennu som tysk st~tsborge.r 
XVlII. armekorps og selv ~tstrekning har latt det jød- Skal det nå bh Jam~errop I fred v. Reichthofens krigs- bar d~m sva:te umform tIl 
hadde stått i operasjonssa- Iske people go, har det duk- norsk presse over Jødefor- innsats i første verdenskrig SS. DiktatorIske fullmakter 
len og behandlet de sårede. ket opp n~e vanskel~gheter følgeise også i Israel? 26-åringen som efter 80 luft~! f?r en regjering vil natu:lig-
Han tok utelukkende prak- for dem I det forjettede I * seire ble skutt ned over I VIS bety d~t parlamentarIske 
tiske hensyn, basert på sine lanc~. ~e~ det hører ma.n na- , o Amiens. Regissøren Roger d~mokratIs unde~gang. Det 
erfaringer fra fronten. Ut- turhgvls Ikke noe om I den I· FRANKENFELD·T ARER Corman fremstiller «den rø- SIer seg selv at prInsen efter 
merket assistanse fikk han ve~tlige pr~s~e. De~ som. har Den sterkt røde SPD-pro- de barons» (kalt så på grunn dette mottok en skjenne
av kapt. Friedrich Schwerd, skjedd ~r. Iml(:~lertId at Isra-I pagandist Peter Frankenfeld av den rødmalte maskin) preken og d~ssuten bJe 
som sto ved elektromagne- elsk. PO~ltI n~lIg har fordre-log hans ditto hustru sendte kamp og død. Også Her- sterkt angrepet I pressen. 
ten der splintene ble truk- vet ~ødlske Innvandrere fra Willy Brandt følgende tele- mann Gorings rolle blir vist. I * 
ket ut. Alle kravene til be- SovJ.etsamv~ldet fra flyplas- gram i anledning tildelingen Han efterfulgte som kjent 
skytteise av såvel hodeskal- sen I Tel Av.lv. Innvandrerne av fredsprisen: «Vi gratule- Richthofen som sjef for es-, VI VET IKKE 
le som panne, øyne, tinnin- hadde satt Igang en ukelang rer med gledestårer». Om de kadren. " om det kan bety det vi lurer 
ger og hals måtte imøtekom- ~i~ down streik f?r å tvinge også har sendt den andre I på at den svenske finans-
mes. Den nye hjelmen skulle IgJeII?om at de fikk slå seg NObelpristageren, Stalin-I BARE FASCISTER! I fyrste Marcus Wallenberg 
lages av ett stykke stål og ~ed I en av de ~tore byene pristageren og kommunisten Den venstreradikale kvin- er død for egen hånd. Vi 
være motstandsdyktig mot I Israel. E~ter Sl;n ankomst Neruda gledestårer er U-' nelige sosiOlog i Frankfurt, tenker uvilkårlig på dengang 
større granatsplinter og ble de nemlIg anvist å slå seg kjent" skriver DEUTSCHE Michaela von Freyhold har en annen svensk finansfyr-
shrapnelkuler, noe den fran- ~ed i .landlige 0I?råder. Poli- WOCHEN-ZEITUNG. funnet ut denne inndeling av ste, fyrstikkongen Ivar Kre-
ske slett ikke var. I t~et sier at det I den senere * den tyske befolkning efter uger, iallfall efter den offi-

tId har forekommet flere sli- «omhyggelige undersøkel- sielle versjon, gjorde det 
Derm.ed var hjelmens, ke sittestreiker. Innvandrer- INNSTILL BETALINGEN! ser»: «Fascistoide 26 %, Ten- samme på et hotellværelse 

form sa godt som fastlag~.· ne hadde regnet med å få slå d 
Det yar kun .tatt hensyn tIl seg ned i Jerusalem, Tel Aviv «Foreningen mot parla- ensielle. fascist?id~ 14 %, i Paris. Og vi tenker på at 
henslkts~esslghe~en og nett-I eller Haifa, hos slektninger mentarisk og byråkratisk '!.'endenslelle fasClstOlde som det var innle<i:ningeI! til et 
opp derI lå verdien av den som er bosatt der men inn- misbruk» i Dortmund opp-, tIer 12 %, Pseudodemokra- stort økonomisk sammen-
tyske stålhjelmen. Den var I 'fordrer Brandt til å stanse ter o 6 %, FO!maldemokrater I brudd. .-
det inkarnerte grunnbegre. overføringen ay:. tyske Bun- 13 Vo, Pas~lve demokrater Iallfall later det tIl at Wal: 
pet. aven hodebeskyttelse og I tet til denne fullendte, vakre despenger til de fire seiers· .5 %, EngaSjerte demokrater lenbergepoken er slutt I 
l. s~n enkelhet hva f?rm og! og i sannhet soldatmessige makter for utgifter til Span- 6 %, U~en. me~in~ 17 %.» E~ Sveri~e. Så nå gj~nstår bare 
lInjer angår, kanskje også i hjelm, skrevet tysk tids- daufengslet De årlige om- dette riktIg, sa far en vel SI Bonnier før Sverige kan bli 
den mest fre~ragende sett skrift: «Denne hjelm er for- kostninger ;'ed å holde den at Hitlers ånd fremdeles sve- I svensk igjen for alvor 
med kunstnerIske øyne. met av den kjempende sol- gamle og syke Rudolf Hess ver over vann;ne. 
. Engelskmer:neI?-e tok også dat, av granatene foran St. fengSlet fortsatt beløper seg 
I bruk en stalhjelm. under Quentin og de uberegnelige til mere enn halvannen mil- SPRINGER ADVARER 
den første verde~skrIg, me:r; og farlige hodesår, som selv lion kroner, som de tyske 
de brydde seg Ikke om a de minste splintene hadde skattebetalere må betale for 
konsult~re noen kunstner. forårsaket idet de slo igjen- «den praktiserte umenneske
HeIler .Ik~e undersøkte de nom pickelhaube'n. Med dis. lighet». Hvis seiersmaktene 
det egenthge problem nær· se soldaters blod og smerte ikke vil slippe Hess løs, så 
mere, men nø~de seg nær· ble hjelmen betalt. Kirur- får de fremtidig selv dele 
mest med å bInde et flatt gen, professor Bier har for- utgiftene seg imellom, heter 

VI OPPFORDRER 
alle som er interessert i 

I nøktern historieskrivning 

vaskevannsfat av stål om· met den men hait tenkte det. 
vendt på hodet. Tom~i'e~e herunder' ikke på dens utse- - * 
b~nyttet da også vltterhg ende eller kunstneriske virk-I o 

hjelmen som vaskefat. ning, utelukkende på at den ISRAEL OG ~TO~VAP~ENE 

Den kjente tyske avis· til å sende inn aviser, 
konge Axel Springer advarte klipp, bøker, dokumenter 
National Press Club i New m.v. som kan belyse tiden 
York USA mot å undervur- fra 1930 og senere til 
dere de farer som gikk ut INSTITUTT 
fra sovjetimperialismen. «På FOR SAMTIDSHISTORIE 
slutten av den vei som det 
nå blir slått inn på står ikke Tostrups gt. 29 - Oslo 2 
et fredelig, økonomisk Tlf. 446883 
sterkt, rolig, forenet Europa !!!!...-_____ ....:. __ ---1 

som partner for USA, men 
Europa under hegemoni av 
Sovjetsamveldet.» 

* 

Tannlege 
MARTIN KJELDAAS 
Kad Johansgt. 23 - IV, tilv. 

Den 23. november 191.5 ble ·skulle fylle sin oppgave.» I D. e;n 4.5-årIge Ingemør og 
de første 40 prøvehjelmer på Med små forandringer bar ?ppflnne: Etan Harlew har 
dukker beskutt av artilleriet de tyske soldatene den sam-! I Tel AVIV søkt om patent· 
på skyteplassen ved Kum- me hjelmen under den an- i beskyttelse for et nytt atom· 
mersdorf. Det 1 mm tykke nen verdenskrig. Også da våpen. Efter hva han oppgir 
godset som var kromnikkel var det denne karakterist. kan det sjalte ut en fiendes SS·PRINSEN UHELDIG 
besto prøven. Hverken gra· iske hodebekledningen som kommandosentraler og an· Prins Bernhard av Neder· 

Telefon 334900 

natsplinter eller shrapnel· kanskje mer enn noe annet dre ~e:vesentr~r uten å ska· land har vært uheldig med 
kuler trengte gjennom dem. bidro til å forme den gjeng· de slvllbefolkmngen meget. sine uttalelser igjen. Trass i FO LK OG LAND 
General von Wriesberg er· se, billedlige oppfatning av Denne virkningen blir opp· at kongehuset er pålagt ikke 
klærte kort derefter at hjel· Det Tredje Rikes krigere. I n~dd gjennom en strålevirk- å uttale seg offentlig' uten 
men skulle innføres straks. Den tyske soldathjelmen mng av gamma·stråler. gjennom regjeringen, ga 
Jernverket i Thale mottok har også vunnet innpass i en * prinsen den store avis «Nie-
sin første ordre på 30 000 rekke andre land så som Øs- uwe Rotterdamse Courant· 
stykker. I slutten av januar terrike, Tyrkia og BUlgaria FASTE KANADISKE TROPPER Handelsblad» et intervju, 
1916 ble de utdelt til de og Finnland. Ja, selv i et så I NORGE? hvori han kom med for de 
hårdt kjempende tropper fjerntliggende rike som Af- I DEUTSCHE WOCHEN· gode demokrater sjokkeren
ved Verdum. De kom akku· ganistan brukes den. Like· ZEITUNGS spalte «1m Sche- de uttalelser. Regjeringen 
rat i rett tid. ledes i noen av de syd-ameri- renfernrohr», som beskjef· måtte styrkes ved at parla-

Også i praksis besto den: kanske republikkene. I ef· tiger seg med nyheter på det I mentet ble sjaltet ut i to år 
tyske hjelmen sin prøve i I terkrigstidens Europa. har militære område, leser vi I ad gangen. Efter utløpet av 
videste forstand. Hodet av I nok de nye maktkonstella· følgende noe forbausende de to år, skulle den så legge 
den tyske soldat under stål- sjonene ført til at andre mo· notis eftersom det jo ikke frem regnskap for parla
hjelmen ble tidens tegn og' deller er dukket opp, særlig skal være stasjonert uten- mentet. Dermed unngikk 
kunstnerne styrtet seg be· II innenfor de store ,forsvars· landske tropper i Norge: man overflødige debatter og 
geistret over dette nye mo· alliansene. I dag er det kun «Kanadas NATO-bidrag i besvarelse av spørsmål, noe 
tiv. Selv den yngste rekrutt Spania og Finnland som en- Europa blir forsterket med som vanskeliggjorde regje
virket som mann og kriger, nu bruker denne typen stål· to skvadroner jagerbombere I ringsarbeidet. Man har, sier 
i denne hodebekledning. i hjelmer. Og i Tyskland selv av typen CF-5, som blir sta- DEUTSCHE NATIONAL· 

Da det senere ble spørs· finnes den kun hos det vest· sjonert i Norge og underlagt ZEITUNG, følelsen av at det 
mål efter hvilken kunstner tyske Bundes-Grenzschutz NATO-kommando Nord. -» her dukker opp forestill in
som først hadde gjort utkas- i og brannvesenet. * ger som kan ha sitt utspring 
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