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DRESDENS DØD 
Verdens uhyggeligste krigsforbrytelse 

engang dØd eller liv. En si
rene hylte - det var en ny 
varsling av fallØksen! 

A, Dante! UdØdelige dikter 
aven «GUddommelig kome
die», dikter av «Helvedesfer
den». Hva hadde ikke du 
kunne.t lære her. For det 20. 
århundres teknikk, for de 
nye menneskeØcteleggelses
metoder vil de du skamfull ha 
tilhyllet ditt ansikt! 

Disse mennesker, som alle
rede var dØd mange ganger, 
hadde intet menneskelig ved 
seg le,nger. De skrek av dØds-

LØSSALG 75 ØRE 

Flandern rører på seg igjen 
Av Robert van RusseJberg, Gent 

o • • • I angst. De raste i protest mot 
Det er en grufull krigsforbry~else som man forsøker a tte zh}el noe uavvendelig. Hysteriske Flamlenderne hadde ialt omtrent 40000 frivillige på!østfronten, 
under den fortsatte ville jakt på krigsforbrytere og det er ut- skrik, monotone bØnner, hØy Disse er fra SS -Legion Flandern. 
slettelsen aven av Europas vakreste byer Dresden. Deutsche tønnfallelse til Gud. Forban-
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Soldaten-Zeitung minner påny om dette grufulle massemord neIser mot dette uuttalelige Etter annen verdenskrig så ning av dette forrådte folk. 
for 16 år siden med et utdrag av Axel Rodenbergers bok "Der som kalte seg Gud. De kastet det ut 'som om den flamske Men det er en gammel 
Tad von Dresden»: seg til jorden, beskyttet ho- beV1ege1sle skulle være helt ut- sannhet: Flanderns sjel er 

dene meld de nakne hender, radert. «Beligierne» tok udødelig. En nesten 2000-årig 
Hva er dØden under fan-I gjennom samtlige etasjer og .k.rampakti.g .. , fortvile.t som om U!bøn:nihø~1ig hevn over del historie be~itner dette. Al~e

Øksen? - Intet! - Man blir ned i kjelleren, knuste noen de med det kunde holde til- flamLendere som hadde sam- rede ofte før var "landern blitt 
bundet fast. Et trykk på mennesker og ble liggende. b.?cke tQr."uene a\'· .. ~tål eller 8:l'Ibeidet med 1'Y'Slkiand. Nes;" «hegra'Veb,:lior etterpå som 

<-~.;..-·,"~~eli . 6g. '~M1serned,der;Bl1ndgjenger! beskytte hode og legeme mot ten alle FJanderns ledere ble hjulpet av Gud, igjen å oppstå 
og det er slutt. For en herlig, Menneskene styrtet opp. bombenes jernstykker. dømt thl døden. Gjennom den av tilintetgjørmseh. 
for en lett dØd. EUer vilde De mistet forstanden full- Og over deim, hØyt oppe i belgiske presse gikk det en be- Det mektige Frankrike har 
en skarpretter komme på den stendig ved å se på denne den nattmØrke himmel tryk- gynnende jubel, for _ sIik fo- måttet e~far~ .dette. til e!?en 
tanke å stanse Øksen like uhyggelige svartgrå koloss. ket bombeflyenes besetninger rekiom det de frankofile kret- skade, og ogsa l Beagla gIkk 
over nakken på delinkventen Asfalten brente. Ildstrøm- på håndtakene som åpnet for s'er _ nå stod det vel ikke og går det i~ke andeir1edes. 
- slik at han allerede kunde mein kastet dem tilbake. De bombene og sendte deres dØ- lenger noe i veien for den en- Etter første verden~krig bl.e 
merke lufttrykket -- og gjen- som kom styrtende efter dem delige last ned over mennes- delige utforming av den lDlanderns ledelse hke des:1-
ta denne lek et dusin ganger? skjØv dem ut. Så stod men- kepe. «belgiske nasjon». meTt aven mnenneslkehg 

Men hva skal slike tanker I nesker i lys lue. Dresdens skjebne er uten «Vii har Mart det», skrev hevnjustis, d'ordi flamlenderne 
være til? Bare de som lå 30 Foran dem døden og bak sammenligning. uten sam- et blad i Brussel «den f[am- fulgte blodetrs røsrt og hadde 
minutter i bomberegn fra det dem dØden. Hvem spurte i et menligning gjennom makten ske fare er ban~yst for al:l- stått ved Tysklands side. Fol
fØrste angrep på Dresden vil slikt. Øyeblikk om det var en a v det fØrste angrep med en tid». - Slik så det vel ut. kebevissltiheten reiJSte seg imid
kunne forstå det. bombe med tidstenning eller massering av fly uten side-I Det se~vibevisSite Flandern var lertid påny. Denne gang varte 

I denne kjeller satt det og- en blindgjenger? De følte ba- stykke. Uten sammenligning sLaktet ned, vansmektet i det imidlertid lenger enn den
så noen fra Carlowitzstrasse re ett: hVislingen av fall- også på grunn av det annet fen.gs~er eller levet i lan!dsfor- gang før det flamske folk 
40. Da bombene falt, suste et l øksen! angrep, som begynte knappe visning. Hvor sJkuUe det da igjen samilet se~, fo~<;li d.en så 
slikt monstrum på 500 kg Rett overfor ble et huskvar- tre timer senere, kl. 1,20. hente kraf,t, til voidere å trOg- «humane» belg1sk;e Justis et-

tal med fire eta- Ildstormen ved det første Se sikjebnen gjennom det ter 1944-45 arbeidet enda 
sjers murhus revet angrep antente en brann som knusende slag? Det var neppe mere «konsekvent» og grun-
istykker av bom. (Forts. side 7) å regne med en gjenoppvåk- (Forts. s. 7) 

ber. I en eneste 
kjeller i Carlo
witzgate, hjØrnet 
av Tischerstrasse, 
ble 92 mennesker 
malt til deig. 

Og de modige 
overlevende, som 
var kommet seg 
vekk over bren
nende asfalt, gjen
nom flammer, dek
ket av brannsår, 
mens de fleste 
fremdeles presset 
seg sammen i kj el
lerne, satt sam
mentrengt i en 

luftbeskyttelses
kjeller i Miiller
Berset-strasse. En 
siste sirene hylte -
det betØd nye an-

DJ 1;p,"~taTiip.rte aj orde en -rik høst blant I grep, det betØd nok I Dag og natt i ukevis ble det brent lik Dresden efter bombeoverfallet på flyktningebyen. 
flyktningene 
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Og hva 
bladets 

«Fria Ord» har 
svenske kolleger 

o 

a si til 

Mange norske avislesere har kanskje forundret seg noe 
over den norske presse med Aftenposten i spissen som 
gjorde stor stas av den sovjetiske rettergang mot to så
kalte krigsforbryterske estlendere. Det ble ofret mye 
spalteplass og store sensasjonsoverskrifter på denne pro
pagandaaffære, tiltross for at selveste England nektet å 
utlevere til "rettferdighetem i det røde rike den som skul
le vært den tredje tiltalte - selveste sjefen - og tiltross 
for at vel iallfall Aftenposten burde vite litt om hva en 
«moskvaprosess» står for. Pussig nok later det til at ny
demokratene i Sverige ved en eiendommelig tilfeldighet 
har behandlet saken På samme måte som de norske pres
sekolleger. Og derfor passer da denne kommentar, som 
vi sakser i vår svenske kollega FRIA ORD, utmerket og
så på de norske foreteelser: 

I DANNMARK 
SOM I NORGE 

Det er ikke bare i Norge en 
nå iherdig forsøker å støtte opp 
om det vaklende «retts»opp
gjør med foredrag og avisartik
ler. Også i Danmark kan en 
spore en slik virksomhet. Blant 
annet har det i Danmarks Ra
dio vært holdt slike foredrag. 
En var til og med så lettsindig 
å oppfordre lytterne til selv å 
si sin mening. En av våre dan
ske venner, Frederik J. Gedde
bro to.k herrene på ordet, men 
naturligvis våget ikke Radioen 
å servere hans innlegg. Så får 
vi da ta det her isteden. Vi gjen
gir det på dansk, slik det ble 
innlevert til Danmarks Radio, 
nærmere bestemt avdeling 
«Søndags Universitetet» : 

FN og det kongolesiske kao_s 
Den enigiliøt som kan opp- ikke ennå var modne for selv

nås i FN om midler til å styre da Belgia vek for Lu
()I'Idne oppp i en vanskelig si- mumbas tnlsler med kommu
tuasjon synes å være av tvil- nistiskbakgrunn, skulle de. 
som verdi på gnm.n av de mest naturlige og rasjonelle 
kompleksartede iIUllrømmelser løsning selVIfølgelig vært å la 
til affektbetonte særstand- BeJ:gia overta og gjenopprette 
punkter som er mer eller ordnede fOl'Iho.ld. De belgiske 
mindre favøt av urasjonelle, koloniale tjenes.temenn kjeø.
kommunistiske eller Nehru- ner de kongo.lesiske sta:rrumw 
istiske synsmåter. og deres høVldinger, de iIUl.

Etter president Kerua.edys fødtes mentalitet og samferd
ve1o.verveiede tiltredelsestale selsSIProgene. De var derfo.r dø 
var det progæ-am som Adlai nærmeste til atter å ta ledel
Stevenson fremla på presi- sen, og samtidig sørge for 
dentens vegne fo.r FN's ret- nødvendig beskyttelse av sine 
ningslinjer i Kongo en ubeha- landsmenn og de belgiske in
gelig overraskelse. Noe mer vesteringer og anilegg i Ka.
upraktisk og kostbart kunne go. Det vi~e også vært en be
vanskelig finnes. Det er ube- tydelig billigere ordning ena 
gripelige at man ikke på for- det hittidige forsøk på å løse 
hånd kunne innse at planen Boken ved uensartede, frem

Efter i Søndags at have lyt- om avvepning og bruk av mede militære kontingenter 
tet til Professor, dr. jur., W. makt ville være urasjonell, av tildels tvilsom pålitelighet. 
E. von Eybens Foredrag «Vore fo.rdi den ville føre til nye og At man foretrekker uskik
Retsbegreber», som Radioen større vanskeliglheter. Men så ket, fremmed og kostbar 
supplerede med at invitere Lyt- stør er USA's og generalsek- hjelp, forlanger at de mest 
terne til at indsende deres Me- retærens autoritet at man i e:dame hjelpere skal fjernes 
ning desangaaende, vil jeg ikke norske aviser iJkke så nevne- også hvor det er etablert fri-

Det sovjetiska terror- och ing utlamnade sådana balter, undlade at give et Vink om, verdig kritikk av planen, som villig samvirke - som i Ka
boddelsvaldet tog på sommaren som i frivilliginsats kampat på hvad Titusinder af Lyttere i vel ble ansIett som en nødven- tanga - har ingen f1ornuftig' 
1939 de baltiska nationerna i tysk sida mot fienden. Samti- vort siden 1945 ensrettede Dan- dig modus vivendi mellom salklig grunn. 
sitt hagn. De tidigare fria och digt belades de ester, letter och mark stiltiende mener. vest og øst. Be:lgierne ville forholdsvis 
sjalvstandiga staternas parIa- litauer, vilka sokt sig till svensk «Stiltiende» - fordi de efter For kjennere. av forholdene hurtig ha gjenopprettelt ord-
ment sattes ur funktion och de asyl med munkavel: de forbju- mange Aars Skuffelser ved ,at i Kongo er det imidlertid en nede forfuold, forutsatt reetab
politisk a ledarna fordes som dos, med risk att eljest forpas- deres Meninger kun vil blive ganske annen løsning som vil- Jering av det autoritære stats
fångar till Ryssland. Kommu- sas ur riket, att beratta om sin a ignorerede. le kunne føre til en praktisk styre støttettil «La Fo.rce Pu
nistiska kollaboratorer stodo upplevelser under sovjetryskt Pr~f~ssor von Eyben skal i~- ordning io kaos,:oett i lys både!lique» (hæren), politiet oe 
tjekan till hjalp med angivelser herravalde. Och vår inhemska ke kntIseres for manglende Vl- I av de paregnehge resultater europeiske domstoler. 
av «opålitliga element», vilka moskvapress kunde opåtalt het- den eller personlig Kompetance og omkostningene. Når det er Hovedmassen av de innfødte 
utsattes for ohygglig tort yr for sa mot dem som dascistsvin, til at kunne holde et oplysende enighet om at kongoleserne er vant til å bli stramt l1egjert 
att darefter avlivas eller skickas mordare och hitlergangsters», Foredrag, hvad dette Foredrag av sine stammethøvdinger som 
vidare osterut. AUt eftersom vilka omgående borde overant- jo ogsaa blev ved sine utilgive- har som ledende prinsi~p at 
sovjet bygg de upp militara ba- vardas åt den sovjetiska ratt- lige Undladelser. Men vi maa Eyben ikke er klar over alle de makt eir rett. Og de er intelli-
stioner och ju mer den dag nal- visan. absolut kritisere ham, fordi og- degraderende Fejlgreb, som er gente-n(jk~-tif--~' :prl~---
kades, då det oundvikliga kri- Femton år och mer ha gått så han - ligesom på en enkelt bleven begaaet i Danmark si- at dette, maktprinsipp erstat-
get med Tyskland skulle bry ta sedan dess. Mycket har andrats. nær af Radioens Foredragshol- den 1945, da Grundloven blev tes av europffiske rettsprinsip-
lost, forcerades terrorn, sum- Hur mycket framgår av den dere - har kunnet indordne sig sat ud af Kraft og l1}an ned- pelr. 
mariska dodsdomar HIldes i artiga uppmarksamhet, varmed under den i 1945 iridførte Pa- værdigede sig til at vedtage Lo- Den beste løsning ville 
mångtusenden, massarresterin- svensk presse i dag genom ut- role om ikke at berøre noget aJ ve med tilbagevirkende Kraft utvilsomt være om Belgia ville 
garna vidgades i alla samhalls- sanda specialkorrespondenter det, der gør , at man faar en - ja, endog indførte og ekse- overta som mandatar for FN. 
klasser och hundratusenden agnar sig åt en s. k. rattegång Skamfølelse paa Danmarks Veg- kverede Dødsstraf, skønt vor Hvis det skulle betakke seg 
fordes i gods- och kreatursfin- mot två estlandare infor en bol- ne, hver Gang man hører dette gode Konge, Christian X, næg- for denne oppgave etter FN's 
kor till slavlager Iångt inne i sjevikdomstol i Tallinn. De an-I Land klassificeret som en Rets- tede at underskrive dem, hvil- ihittidige foiI"hold, ville det nest 
Ryssland. klagas for «bestialska mord på stat. ket var paakrævet af gældende beste være å støtte utviklin-

Kriget som slutligen kom hundratals oskyldiga under den For det kan da ikke være dansk Lov, som ble tilsidesat. gen av den føderative stat8-
halsades som en befrielse. De I nazistiska,ockupationen av Est- muligt, at en Professor som von Her er ikke PIads til at be- dannelse som nå er i emning, 
tyska trupperna vrakte de ro- land 1941-4h. skrive en Brøkdel af de Ulyk- bl. a. ved å gi grønt lys foc 
da armegrupper, på vilka ter- Citatetar från Svenska Dag- ker man paaførte Tusinder af belgisk frivillig tjenesteydelse 
rorn grundat sitt valde, ut ur bladet, som i likhet med Stock- erns huvudorgan karakteriserar Mennesker i Danmark, saavd i administrasjonen, hæren, po
Balticum. Helt naturIigt visa de holms-Tidningen och Dagens genom sin utsande referent som i Norge, hvor Dommerne, litiet og all øvrig offeilltlig 
de baltiska folk en foga skon- Nyheter, accepterat sovjetin- skandligheten som en «korrekt som Professoren dristede sig til virksomhet. 
samhet mot de element, vilka bjudan att skicka medarbetare och brett upplagd process» ! at sige, dog havde saa megen Skal det gå bra med de nå
fungerat som de sovjetiska bod- till hor- och skådespelet. Ar det Så lod omdomet i tisdagens gammeldags Retsopfattelse, at værende ledere, som nylig ad. 
larnas lakejer mot egna folk- enfald eller anpassning, som får Sv. D. Tydlingen efter reaktion de protesterede imod at døm- politisk vei er avansert over 
medlemmar. De domdes som dessa organ att på fullt allvar från en mera omdomesgill la- me efter de i Krigshadets Aand evne, så må de iha erfarne eu
lands- och folkforradare, och referera en skenrattegång efter sekrets kom tidningen på ons- vedtagne Love. ropeisike ~ådgivere ved sin S1-
det ga vs i allmanhet foga par-\ perfekt sovjetiskt monster och dagen i ett ledarstick med en Men de blev nødt til det - de. Beilgi~s. store reser:ye av 
don. med av tjekan perfekt behand- kommentar, dar spektaklet i eller saadan noget lignende med fhv. kolollltJenestemenn skulle 

Så vallde 1944-45 krigsvå- lade delinkventer, redo att er Tallinn benamnes «skådepro- samme Betydning - udtalte være selvskrevne for denne 
gen åny osterifrån in over de kanna allt?! Man kan forvisso cess» och dar det betvivlas, att Professor von Eyben - altsaa o.Ppgave. 

Ancien congolaiø. baltiska staterna. Folken visste undra, vad baltflyktningarna i det ror sig om en dstundan att rent ud sagt «tvungne til det». 
vad som vantade dem: en ve- vårt land kanna infor «den Skipa rattvisa». I samma ons- Hvem var det, der tvang ~~..,.. 
dergallningsterror utan like for stora pressens~ foljsamhet. De dagsnumret fortsatter emeller- dem? 
att de några år tidigare halsat svenska journalisterna ha f. o. i tid hogerorganet på annan, me- Hvem stod bag Tilsidesæt- 05.0 Seigefabrikk 
tyskarna som befriare. 30- sin hand i samband med denna ra synlig plats sitt «ratte- telsen af hævdbunden nordisk 
40.000 manniskor lyckades, process fått en vitbok, dar det gångs»-referat i en flerspaltig Lov i Norge og i Danmark? 
mången gång med livet som in- frågas : "Hur lange skall det artikel, dar allt det bolsjevik- Herom fik vi ingen Redegø
sats, under fruktansvarda stra- neutrala Sverige dIa, att est- iska hets- och propagandagod- reise. Kort sagt var Professor 
patser taga sig over till Sverige. niska bodlar och forradare vis- set tages for gott och dar det von Eybens Foredrag overfla
For de kvarblivande: tort yr, tas i landet~ och dar har boen- till yttermera visso ytterligare disk og mere egnet til at forsø
massavrattningar och massde- de namngivna ester betecknas en gång faststalles, att «det går ge at tildække Sandheden end 
porteringar, utplåning av na- som «mansklighetens avskum utomordentligt korrekt till i til at oplyse den. 
tionellt liv och infogande i Mo- med blodflackade hander». Tallinnprocessen, men den sak- Frederik J. Geddebo. 

Inneh. ALF T. LUNDE, 

Mosseveien 8, Oslo 
TIt. 68 8817, priv. 6'70779 

Skyvestiger oljet ml cadi-

merte beslag. Takstiger av 

jern, malertrapper og heis-
skvas tvångstroja. I Tallinn-processen har mass- lika perfektionell for att klar- * 

Sovjet strackte ut sina grip- mordaren iklatt sig domarens lagga bakgrunden till tusentals PS. Jeg ønsker gerne dette bare loftstrapper. 
klor aven mot det fåtal, som kåpa och lagt offret, det en oforklarIiga mord gor fore stalI- oplæst i Radioen. Men jeg maa 
ly~kats r.adda sig til~ vårt land.j gång fr~~ Estland, på de ankla- ningen inte mindre anstrang- jo gaa ud fra at Indholdet kom
Var socIaldemokratlska reger- gades bank. Den svenska hog- ande». mer nærmere Sandheden end 

Så ter sig Janus-anlctet i Sv. Radioens Direktion tør vove 
2 ~OOLAND LØRDAG 25. MARS 1961 ! D:s spalter. SIg. 

TANNLEGE MAAl'\fOEN 
Hansteensgt. 2 

TIt. 44 43 33 
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FOLl( OG LÅml___ Administrasjonsrådet 
----øATJlK.t;IC UI"EAl'lS ~ laget.ammunisjon 

Reøaktør er: 

000 MELSOM. anSYarllg til tyskerne 
ALEXANDER LANG E 

Will y Brandt og Arbeiderpartiet 

Det må være uhyre ubehagelig ikke å ville kjennes ved 
sin fortid. Og dette gjelder naturligvis både enkeltpersoner 
eg partier. Det gjelder både en Willy Brandt, og det gjelder 
det norske Arbeiderpartiet. 

I sin meget rØde fortid fØr verdenskrigen, trykket Ar
beiderpartiet - det som så iherdig «bygget på marxismen» 
- den bortrømte, likeledes mere enn halvrØde, Herbert 
Frahm til sitt store moderbryst. Han hørte jo til den gjeng 
av oppviglere og samfunnsomstyrtere som forberedte den 
annen verdenskrig og det forrederi mot Europa som utle
verte oss til det røde Sovjetsamveldet og det gylne USA. 
Og slike folk var velkomne i Norge. 

Som importert leiesoldat i Arbeiderpartiets marxistiske 
hær, gjorde den omdøpte Herbert Frahm sin skyldighet og 
mere enn det. Han slet for føden og for tilliten. Han hisset 
iherdig mot det nye Tyskland, han meldte seg som frivillig 
i den rØde hær som herjet og myrdet i Spania, og da prøvel
sens time kom, grep han efter hva konversasjonsleksika 
kan berette, til våpen i norsk uniform mot sine tyske lands
menn - alle de som ikke hadde kunnet sikre seg ved flukt, 
og vi hadde nær sagt landssvik. 

Det later pussig nok til at 
også administrasjonsrådet, hvis 
handlinger jo er blitt godtatt 
som akseptable sett fra et «god 
nordmann»-synspunkt, mente 
at krigen opphørte med kapi
tulasjonen 1 O. juni 1940, og at 
det efter dette tidspunkt så
visst ikke vek tilbake for å 
hjelpe tyskerne i deres krigsan
strengelser. For hvorledes skal 
en ellers forstå disse ord av 
oberstløytnant Haakon Finne i 
boken om 50-årsstudentene ut
gitt i 1949: 

«Pr. 15. september 1926 ble 
jeg ansatt som direktør for 
Kongsberg Våbenfabrikk og 
forlot 1. oktober min stilling 
som disponent og teknisk le
der av Norsk Aluminiumsin
dustris fabriker i Holme
strand (Høyangfabrikkene ) . 
Ved våpen fabrikken virket 
jeg - med avbrudd i krigs
årene - til 12. oktober 1946. 

Alt dette var storveies i 1945 da den store forbrødring 
mellom østens rØde bg Vestens temmelig gule fant sted. 
Ingen fØlte trang til å skjule sine fordums bedrifter, heller 
ikke Willy Brandt og hans norske venner og beskyttere. 
Derfor ble de da ogSå omhyggelig nedtegnet i bøker, på det 
at alle kunne glede seg over den internasjonale patriot Wil
ly Brandt. som steg .. opp av asken til ·tyskerenHerbert . 
Frahm~ 

Våpenfabrikken ble i disse 
årene utvidet ved nyanlegg 
og ved økt produksjon. Ar
beidsstyrken steg fra ca. 350 
1. juli 1926 til ca. 700 1. 
juli 1939 .. Våpenfabrikken 
avviste alle bestillinger fra 
tyskerne inntil juli 1940, da 
det kom ordre fra vedkom
mende norske departement 
om at fabrikken skulle gjøre 
ferdig for tysk regning et 
antall 40 mm. luftvernkano-
ner som før krigen var satt 
i arbeid for det D(>rske' for
svar. Da nedla de 4 ved fa-
brikken ansatte faste offiserer Men så lysende så utsiktene i hjemlandet ut da Willy 

Brandt iført norsk uniform var med på å «erobre» det gamle 
fedreland, at han påny foretok et hamskifte. Nå skulle han 
«redde» det fedreland han i det siste decennium hadde be
kjempet. Og nå var det dessuten gylne tider for slike folk 
under de allierte seiersmakters vinger. Slik ble da Willy 
Brandt borgermester i Vest-Berlin, hvor han til å begynne 
med tok opp sin gamle og velprøvede folkefrontspolitikk. 
Helt til han - i likhet med en rekke norske generaler -

Folk og Land 
Påskeaften kommer det som 

vanlig intet nummer av Folk 
og Land. Neste nummer kom
mer lØrdag 8. april. 

oppdaget at tiden var løpet fra ham. Det var ikke populært Og aller verst er vel dette 
lenger med røde sympatier, og så fikk vi da et nytt rollc- med den Brandtske lands
skifte. Vi fikk se Arbeiderpartiets protesje Willy Brandt svik. For har ikke Arbeider-
som Vestens trofaste og urokkelige venn i kampen mot de 
røde fiender. Så vidt drev han det, at han idag er nominert 
som sosialdemokratenes kanslerkandidat! 

partiet engasjert seg i og 
tatt ansvaret for en politikk 
som lot dømme et betydelig 

Men menneskene er onde. Begynner ikke noen formas- mindretall av politiske mot
telige å trekke frem kanslerkandidatens plettede fortid, standere som «landssvikere», 
iallfall sett fra et tysk synspunkt! Og denne avsløring av fordi de tok konsekvensen av 
fortiden rammer ikke bare Brandt selv, men også hans den betingelsesløse kapitula
norske venner og beskyttere og meningsfeller i Arbeider- sjon som Arbeiderpartiets 
partiet. Derfor de vHle hyl i Arbeiderbladet, og de noe me- egen regjering hadde beord-
re avblekede i de såkalte «opposisjonsaviser». ret! Og hva så med den mere 

håndgripelige landssviker Wil· 
ly Brandt, som kjempet mot 

Lensmannen i Grue 
får påpakning 

Fordi han tok avstand fra Anker Rogstads mord 

på grensepolitikonstabelen 

I Hamar Stiftstidende fikk 
for noen tid siden lensmannen 
i Grue, Nils Ulvevadet en kraf
tig påpakning aven navngitt 
innsender Magnus Brekne, for
di lensmannen ikke var så be
geistret for allslags «patriotis
me» under okkupasjonen. Men 
så forvirret kan altså folks retts
begreper og moralbegreper bli, 
at en mann under fullt navn 
kan prestere noe slikt som Brek;. 
ne. Er det da underlig at ung
dommens begreper om moral og 
rett kan bli betenkelige og føre 
til stadig økende ungdomskri
minalitet? 

Lensmannen i Grue hadde i 
forbindelse med skapsprenger
saken mot Anker Rogstad ut
talt at «Rogstad begynte sin 
fantastiske «karriere» da han 
under krigen rømte til Sverige 
og drepte en NS-grensepoliti
konstabel i Risberg i Elverum. 
O gså dette mordet ble meget 
fullendt og kynisk utført.» Og 
lensmannen tilføyet at han 
kjente saken meget godt, idet 
han hadde gått sammen med 
den drepte grensepolitikonsta
bel på Hærens Flyveskole. 

Vi skulle tro at det ikke er 
mange skikkelige folk som har 
noe å innvende til denne lens
mannens karakteristikk av et 
ufyselig drap, iallfall ikke! hvis 
en, som lensmannen tilsynelat
ende gjør, kjenner litt til hvor
ledes drapet foregikk. Anker 
Rogstad hadde i Norge utført 
en rekke vinningsforbrytelser 
uten noe slags «patriotisk» til
snitt, og da jorden begynte å 
brenne under ham, ville han 
stikke av til det gjestfrie Sve
rige. Han ble imidlertid knepet. 
Under de foreliggende omsten
digheter stod det naturligvis 
ikke om livet for ham. Rygg
sekken med tyvegodset stod på 
bakken ved siden av ham, og 
da han spurte og fikk tillatelse 
av grensepolitikonstabelen til å 
ta seg en sigarett, begynte han 
å rote efter sigaretter i sekken 
sin. Isteden trakk han plutselig 

len mellom norsk og tysk 
landssvik har vi ennu ikke 
fått av norsk presse, som 
varmt slutter opp om Arbei· 
derpartiets forsvar av Willy 
Brandt. Men det kommer nok, 
om ikke før så når herrene 
har fått konsultert trylle

frem en pistol og plaffet sin 
elskverdige fangevokter ned 
uten videre. 

Til dette har da den gode 
«patriot» og moralens vokter, 
Magnus Brekne blant annet 
dette å bemerke: 

«Rogstad er ikke satt under til
tale for dette som De kaller 
mord. Da NS-mannen ble skutt 
hersket det krigstilstand mellom 
Norge og Tyskland. En NS
mann med pistol var da i alle 
nordmennes øyne en lovlig fi
ende i den situasjon Rogstad var 
i da han skjøt. Det var enten 
l skyte eller selv l bli skutt.» 

Og den gode Magnus Brekne 
avslører også mere. Han sier det 
som selv de mest hardkokte sa
botører skjuler i sine utallige 
bøker om bedriftene: 

«Mange gode lovlydige nord
menn var under krigen borte i 
lignende forhold. De likviderte 
efter ordre, de skjøt nlr de kom 
i tvangssituasjoner, de sprengte 
og herjet i tyske stillinger. Men 
alt sammen var krigshandlinger, 
diktert av lover og regler som 
da var gjeldende. Hvis en av 
disse skulle komme opp i en kje
delig affære idag eller neste lr, 
ville det da være rettferdig, 
lensmann, å blande inn disse 
krigshandlingene for l vise at 
gjerningsmannen er d og bru
tal? Nei og atter nei.» 

Vi forstår Arbeiderbladet, og vi fØler med det i denne 
tunge stund. Det kan ikke være hyggelig å møte den fortid 
en har sviktet så totalt. For Willy Brandts fortid er også 
Arbeiderpartiets. Og det kan ikke være så helt enkelt å 
bortforklare de bokfØrte Brandtske fortidsminnesmerker. 

det tyske fedreland i en om- kunstneren professor dr. Fre-

Vel, lensmannen har såvidt 
vi har kunnet følge med, ikke 
svart på dette forsvar for mord 
og drap. Han har formodentlig 
ment at svar var overflødig, for 
innlegget taler for seg selv. Men 
sant å si måtte det da ha vært 
av interesse å efterlyse de «lo
ver og reglen som legaliserte 
slike gjerninger. Det kunne vel 
også vært grunn til å peke på 
at ifølge efterkrigsrettergan
gen, til og med mot regulære 
tyske soldater, ble det ikke god
tatt som undskyldning at de 
handlet efter ordre. Så hvorfor 
folkerettsstidige norske parti
saner skal kunne unnskylde seg 
med at de «likviderte efter or
dre» vet alene Magnus Brekne. 
Men ellers var jo ikke Anker 
Rogstad partisan engang. Han 
var en ensom fribytter. Om 
den «krigstilstand» som hersket 
mellom Norge og Tyskland ef
ter at Norge hadde kapitulert 
betingelsesløst og frasagt seg 
retten til å tre inn i krigen så 
lenge verdenskrigen varte, er 
det vel ikke nødvendig å si me
re enn det allerede er sagt. 

fattende verdenskrig, enten de Castberg. Han leverer slike 
det nå var med våpen i hånd, 

Hjelp til det røde herjende og myrdende Spania er ikke som det norske leksikon for
så overvettes populært lenger, heller ikke dette å flykte fra teller, eller bare med råd og 
sitt fedreland i nødens stund - selvom Brandt kan påbe
rope seg mange norske eksempler. Den Brandtske folke
frontpolitikk er vel heller ikke god salgsvare idag, selvom 

annen dåd, tiltross for at 
han s fedreland hverken 
hadde kapitulert eller på an-

Løvlien i de siste dage, oppmuntret av den orientalske op- nen måte avsluttet eksistens
posisjon innen Arbeiderpartiet, slår på de Leon Blumske kampen? 
strenger igjen. Noen forklaring på forskjel-

begrunnelser på bestilling. 
Ellers burde vel både Willy 

Brandt og Arbeiderpartiet i 

Norge betenke disse Ibsens 
ord: 

«Vær ikke ett idag, igår, 
og moe annet om et dr. 
Det som du er, vær fullt og helt 
og ikke stykkevis og delt.» 

Men, naturligvis er det synd 
på lensmannen, for med den 
meningsterror som hersker i 
dette land, er det jo ikke en 
kjeft som våger å ta ham i for
svar skjønt alle utenom de «inn
viedes» krets er enig med ham. 

HUSK BLADPENGENE! 
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Konrad SlIndle: BAK KULISSENE: 

I stormløp mot verdensherredømmet Frankrikes sammenbrudd 
Albert Henrik Mohn: Nærbilde av Sovjet 

Militærparade i Moskva 1. mai 1960. 

I sambale om rus!so.ske forhold. 
Han ble derfor ganske paff da 
ambassadøI'en plutselig tok 
frem en blokk og blyant 'Og 
skrev ned følgende som han 
rakte meg: 

«Nervn \linder ingen 'Omsten
dighet naVn på russere som 
ikke sympatiserer med Sov
jetreg<imet. Her ex lytteappa
rater i veggen». 

Forfatteren kom i forbin
delse med en relkke jevne 
mennesker 'Og kan av selv
syn k,olIlJstatere at Sovjet,rus
seren bor og lever dyrt 'Og dår
Lig, men lyk~e,lig i tr'Oen på 
neste 7 års plan, som vil brin
ge, paradiset.. Han har også 
konstatert hva firti års pr'O
paganda kan utrette: Ingen 
tmr på hans skildring av 1e
vefoirlholdene ubenfor Sovjet. 
«At en arbeider kunne, bygge 
,;eg eget hus i et kapitalistisk 
samfunn var stikk i strid med 
alt de 'hadde hør!t i de sisl~le 
tretti år, og de sikottet på 
hverandre i smug og smilte 
hemm.eHglhelbsfulllt som for å 
si: Vi er ikke så dumme at vi 
biter på den». 

Med et, par små snlapshots 
fI'a i1ivet, klargjør han for 'OSs 
Sovjets hoLdning til kristen
d'Ommen: 

«Søndag vendte vi tillbaike 
til. St. Vladimir-ka tedralen. 
Tåggerne ",ed ikirkedøren var 

V et forsøk fra myndighetenes 
Forfatteren er ikke en hvil-I Korea og han sier: « esten er side pa. å vi:se at kirken er 

kiensomihelst sikribent, men en truet på grunn av vår egen og 

stillingen 22. juni 1940: Maginatlinjen er gjennombrutt på mange 
steder. I Elsass og Lothringen kapitulerer 500000 mann. Ved At
lanterhavet er Normandie og Bretagne med krigshavnene Cher
bourg og Brest tatt av tyskerne. Loire er passert på bred front 
fra munningen ved Nantes til Le Creusot. Hurtige tyske tropper 

har støtt frem helt forbi Lyon. 
ikk en rest av bursjO'asi-samfunjournalist som har besøkt sto- ",år,e allier:tes svakhet, ·.e 

re deler av vår jord,som sø- minst f'Ordi vi ikke ville holde net med dets forgylte kupler - men da.l'eiser marskalk Petain 
ker sannheten og som har ev- opprydding i eget hus». og fillete PI'o~et(llr~r. Og pro- Slutte n ? seg. Han holder et stykke papir 
nen t~.l å fremstille sine inn- Undell" krigen saltit fbrfatte- pag~ederne hå~ at ~: i hånden og leser lang~omt opp av 
trykk i et lett og fortrinlig ren i London og skrov 'Om det d~ som fø[er ~ fristet til. ~ 16. juni 1940. President Roose- det - det er en erklæring om at 
sprog. SQIl1 foregiikk på den sovjet~ ga Inn, sIkn~. se fillene og . d~ velts svar er kommet - natten han nedlegger sitt hverv ~om vise-

Etter rorigen har han strei- russiske front. Og han trodde ut~.ansl~ o~ dtenke. til 16. juni var det der. Neste for- president, og hvorfor han gjør det: 
fet viden om. Han har sett brennsikkert på en ting: Hver «~lik blir du ogg.a hV1llS u tr'Or midda? i~nbød ~eynaud minist- \ «Den uunngåelige løsning å be om 
Vestens terr'Or i Kenya og. meter den røde lhær gikk frem pa det pxesten s~er».. . rene til radslagmng. De kommer våpenstillstand er stadig blitt ut
Rh'Odesiia, hvor det gjeLder å I var et skritt fremover mot et I Klazan-ikatedralen l Lemn- fulle av forventning - hvorledes satt. ] eg vil ikke ha noen del i 
verne om privilegiene til et fritt Nocrge. grad er pllJasert en del av deler beskjeden fra Amerika? Ingen denne forsinkelse som Frankrike 
mindretall. av hvite, og han Så fikk han etter krigen an- to~buredsikaper som bl~ ~t vet det, men i Reynauds dystre må betale bittert for. For det an
har vært i Algerie: «l løpet av ledning til å besøke vennene i u;:tdier den. spansike l~~SIl-' ansikt ser de at stillingen ikke er net: Frankrike kan bare reise seg 
en ihalrv time ,skal jeg påta Sovj,et, og det er dette denne sJon, og barna som stod l a v- blitt bedre. igjen ved egne krefter, og bare hvis 
meg å 'legge fram såpass man- boken handLer om. . mørket tryikket seg S'~en Herrene har tatt plass, de ven- regjeringen gir eksemplet yed at 
ga overgrep fra den franske Da IfIly<et landet på Vnuk'Ov'O som små forskremdteb lyr, ter spent på at Reynaud skal lese den forblir blant franskmennene 
overkommandos SIde at gene- flyplass, l MOISikva, møtte to me t & IOPP or em Roosevelts u s ap og deler ulykkene med dem.» . . I ns omvi!seren me . rø 6[[1- f d b d k 
ralen Salan og Massu blir russere opp for å hjelpe ham. For s. I. Marskalken leser sine vel over-
hengt som krigsforbrytere, «Da jeg gikk inn på toalettet veiede setninger opp rolig og fast, 
hvis statubbene fra Niirnberg- fulgte Markanorv med. Her er og inntrykket er sterkt, meget 
prosessen sikal fø,lg'es». jeg vant til å hje[pe meg selv, sterkt - ministrene merh:er hvor-

F'OI'f'atteren omtaler den sa jeg, men han SlVlarte ikke, ledes denne erklæringldskilier seg 
bunnløst korrupte Chiang-Kai bare vasiket hendene langsomt fra deres egne, som selv i forbin-
sjEk, den dit~:o ditto korrupte og metodisk». delse med statens sammenbrudd 
ex-president Syngman Rhee i Så kjørte ihan med «venne- bare tar sitt utgangspunkt i egen-

ne« inn i MosikV'a og kom for- interessen. 
bi mange rr'ønner, :men også «Før vi uttaler oss om den er-
noen herskapshus, omgitt av klæring vi nettopp har hørt,» sier 
høye murer og porter. nå Paul Reynaud, «tør jeg kan-

«Hvem bor der?» spurte Sovjetrussiske skje gjøre president Roosevelts 
jeg og pekte mot de store vil- svar kjent.» Et øyeblikks taushet. 
laene. landevinninger Så leser han opp - men ikke skjæ-

Intet svar. rende og med betonet energi som 
Jeg gjent'Ok spørsmålet, men siden 1939. ellers, men trett og tungt, - og 

da begynte de å snaikike om ministrene hører at Frankrike ikke 
andr'e ting. Men sene're på da- kan regne med umiddelbar hjelp 
g'en tiralf!f jeg en engelsk venn fra De forente Stater. 
slOm kunne f'Ortelle at de fine Paul Reynaud slutter. Han er 
",illaen6 tilhørte Krustsjov, helt stum, som om han må samle 
Mikojan og fru Furtiseva. kraft til sine neste setninger, og 
Hver av vilillaene hadde 20 

så kommer de langsomt: «Det påværels,er, flere bad 'Og WC og 
ligger meg også å gi ministerrådet 

en svær sltab av tjenel"e. 
I Moskva besøkte forfatte- meddelelse om en underretning jeg 

ren Kreml med dets mange idag tidlig fikk fra den britiske 
sendemann, Sir Ronald Campbell. Som de ru,ssiske soldater er også seveI'dig<hetetr og bilte så opp 

deres ~verste sjef, marskalk til en' vestHg ambassade ihvor Den britiske regjering har ikke 
han håpet å kunne få en åpen bifalt den erklæring som Churchill 

(Forts. side 8J 
Malinovski. 
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Ethnologilk introduksjon President Hachas endeligt i 1945 
En oyersikt av Edward Langford i det Rystende skildringer i Olga von Barenyi's ny. roman «Oas tote Geleise.» 

britiske tidsskrift Northern World 

IV. 

Middelbavsrasen 

Atlant-Middelhavsrasen. 

er i sin alminnel:ighet lavere 
og rundere og somme tider 
svakt 'buet på s!i:dene. Nesen 
er ogslå relativt kootere, ha
:men og trekkene mindre frem
tredende, noe som ofte gir et 
bløtt og behagelig inntrykk. 

Også her har de kjøttfulle 
deler betydning for det al
minnelig,e utseende. Leppene 
er fullere enn ho's den nordis
roe rase, munnen til deils bre
dere og nesen mer kjøttfull. 
Blodet skinner alLilrervei sjel
den gj,ennom ihuden, så røde 
~i~er er helt usedvanlig. 

Den dinariske rase 
Mens Nord- og Syd-Europa 

k,arakteriseres respektive ved 
den IlIo!r1disike rase' og middel
Mv-srasen finner man ikke 
andre l'aseee[menrter så klart 

MidddhaVSJrasen blir og1Så av loka'lisert. Det har sin årsak i 
enkelte betegnet som Atlant- den ihistorisike sammensmelt
Middelihavsl'asen på grunn av, ning og in!nvandringenes, in
at den i sin tid var vidt for- va,sjonenes og erobringenes 

Fra det vakre Prag som druknet i b.lod i maidagene 1945. 

grenet langs den a!tJ'antiske mstorie,. På Bailikan og spredt Nå er den kommet den nye 
ikyst. Den er i sam.menligning vidt ut over andre områder boken til Olga v. Barenyi: 
med den nordiske rase lavere, lmn der identtifiseres en type «Das tote Geleise» , og kan be
men al1i.keve1 elegant og slank som alminnelig kanes di- stilles gjennom Folk og Lands 
og har li 'Sin alminnelighet narislke. Denne rase er høy, Boktjeneste. 
lignende trekk som denne. De gjennomsnittlig 1,73 for men- Boken er en videre utdyping 
'2 raserer tydelig beslektet fra nenes vedkommende, og den i romans form av «Prager To
folrihisto.risk tid, og selv om gir et al.mmnelig inntrykk av tentanz», som vakte slik opp
indre forskjelligheter som kraftig slankhet. Men på an- sikt verden over med sine skild
blodtyPe m.v. er mange, så er dre områder er den ganske ringer fra redselsdagene i Prag 
i den ytre forskjellen tydeligst ~orrskjellig fra den nordiske i mai 1945, da tyskere og så
i høyden, som for middelhavs- rase. Hodets fonn f. eks. kalte kollaboratører ble slaktet 
merm.eSlket g-jenomsnittlig bare er 'brac!hycefal, d.v.s. relatiyt ned i hundretuosener på den 
er 1.60 m (5 fot og 5 tommer) bredere og kortere enn dein mest grufulle mate uten hensyn 
og i fargen. av hår, øyne og ~z:dis~ og midde1havsra~; I til a1~er og kjøn~. Det 'far kom-

Hitler, da den tsjekoslovakiske 
stat brøt sammen fordi både 
slovakerne og ukrainerne rev 
seg løs fra den tsjekkiske un
dertrykkelse efter at sudettys
kerne var vendt tilbake til 
Tyskland. Dr. Hacha var så-

. hud, som ane er mørke. Øy- l VlrroeJigbeten er det bare lItt. mUIllstene som, 1 forstaelse med 
nene er uten unntagdse. bru- lenger enn bredden. I Benes-folkene, satte det hele 
ne, unntatt når et element av En av hovedgrunnene til isving og hensikten var å over
nordisk blod er blandet inn, dette er, at foruten å være! ta makten i det lovløse samfunn 
håret er IIl.Øl'Ikebrunt eller bredere enn hos den nordiske I som oppsto av kaoset, en plan 
svart, men fint og ofte krøl- rase, så er det dinariske hode som bare lykkedes alt for godt. 
let og huden blekaktig. E&arpt avskåret i nakken sliik Fru v. Barenyis roman er u-
Mjd~vsrasen har ~m at bakihod.et iikke trer frem hyre velskreven og spennende, 

den llJOl'I<lisk.e lange ben l for- utover kraven, et trekk som og gir dertil en anskuelsesun..: 
hold til mroppen forøvrig, og aksentueres ved. en vanligvis dervisning, som mange kan 
hodet er langt og smalt med tykk IlIaikke. trenge idag, i de rødes frem
fremstående bakhode. Pannen '!'HtroSlS for ansiktets bred- gangsmåter og metoder. Måtte 

Benes spilte de rØd-es blodige 
spill. 

visst ingen venn av Hitler eller 
av tyskerne. Han strittet imot 
utviklingen helt til det siste, og 
under den avgjørende samtale 

Amerikansk gullgraving i Tyskland 

Gullvaskerna: «Gi dere ikke, Boys, den wunderschOne Rhein er 
sikkert e,n av Europas mest gullholdige elver!» {SimplizissimusJ 

bare Vesten ta lærdom og lytte 
til de advarende røster fra folk 
som vet beskjed. 

Her hjemme vet man lite om med Hitler fikk han et hjerte
den skjebne den gamle president anfall av opphisselse. Tilslutt 
Emil Hacha fikk i 1945. Det måtte han imidlertid gi efter for 
va~ som ~an vil huske han som å redde hva reddes kunne og 
matte ga den tunge gang til akseptere protektoratet. 

Om hans skjebne i 1945 for
de fremkommer der allikevel teller et kapitel i fru v. Bare
en tilsynelatende lengde av nyis bok, «Der Tod des Presi
ansi:mtet ved at nesen er lang, denten», som vi her bringer i 
ofte høy og smal, men med oversettelse: 
bred panne. SkiUeveggen i Den lille, gamle mann rallet. 
nesen er, sett fra siden meget Hans ansikt, som tsjekkerne i 
synlig. og nesen er også mer sine illegale flyveblader kari
buet. il fO'l'IDen enn hos <len kerte som et apeansikt, er ikke 
n?rdiske . rase og samtidig lenger heslig og latterlig, det er 
kjøttfull l nedre del. Leppene, det allerede fremmedartede an
og særlig underleppen, er som sikt til en døende. Alle andre 
regel tykkeæ'e og øyenlokkene senger i epidemiavdelingen i 
~så mer kjøt:tfulle, så de gjør fengselssykehuset i Pankraz 
mntrykket av å være «tunge». står tomme. Presidenten skal dø 
Stov: ører er også alminneli~. alene. Moskvaagenten Benes, 

Håret er . .fra mørkebrunt til som i emigrasjonen hadde ut
svart: og Sjelden noe annet nevnt seg selv til president, 
enn krøillet,. fallende ned over hadde ingen medlidenhet med 
en hrunakt}g hUid. øynene.er protektorat spre siden ten dr. 
fra brune til hruIliSvarte, kvm- Emil Hacha. Den døende måtte 
nene hM' ofte tendens til mørk I 
«dun» påovel'leppen. LØRDAG 25. MARS 1961 

i fengsel, skjønt til og med en 
sovjetlege trakk på skuldrene 
og mente at man kunne la ham 
dø ifred hjemme. 

Bene s, initiativtageren til 
Kaschauer Retributionsdekre
tet, som erklærte tyske og un
garske borgere for fredløse i den 
tsjekoslovakiske republikk, er 
ennu ikke i Prag. Det finnes 
fremdeles altfor mange tsjek
kere som kjenner sin skyld og 
de er ennu ikke døde eller i 
fengsel. Over hundretusen døde 
er det allerede i Prag, men de 
planmessig organiserte mord 
f<,>rtsetter. lOstrau, i Briinn, i 
Olmiitz, i Budweis, i Pilsen, i 
Reiehenberg, i Troppau, i Aus
sig, i Eger, overalt. Det var en 
som visste meget, uhyre meget 
visste han om det man ikke bør 
vite, men han er allerede død. 

- Men brevet som Benes skrev 
til ham før han reiste til l.on
don, det finnes fremdeles et el
ler annet sted, dette vitne om 
høyforræderiet mot den tsjek
kiske nasjon. «Ikke for mitt 
land går jeg i emigrasjon, ikke 
for den håndfull tsjekkere vil 

Forts. ,ide , 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



President Hachas endeligt • 
l 1945 

(,.,.., Irr. .. 'J. 
jeg kjempe, men for frem- skjønt hun kunne ha fått til- Presidentens livlege, som I hadde høy feber ble ikke hen-I Min datter ble henrettet .• 
tidens store land, Sovjetsam- lateIse til det av den sovjetiske stakk hundretusener i lommen rettet, og doktor Novara had- «Av tyskerne, ikke sant?' 
veldet». kommandant. under krigen, vegrer seg nå til- de noen piller for slik feber. Og likevel tar du denne tjener 

Forfatteren Karel Capek, som Den døende forsøker å stryke ogmed for å oppgi hvilke injek- «Jeg skal se hva jeg' kan gjøre for barbarene i forsvar? Slik 
dette brev ble adressert til, brøt uavlatelig med fingrene det gro- sjoner Hacha fikk til lindring for Deres datten, hadde han ærer du minnet om en patriot 
sammen da han leste det. Han ve, askegrå teppe, hvorunder av sin åndenød. Offentlig er- sagt. «Meget blir det iallfall og, heltinne?» 
opplevet ikke julen 1939. Hans hans krOPP,_SOffi er utmagret av klærte han at «dette svin» ikke ikke. Hvorfor har hun i det «Min datter døde for - -» 
plutselige død utnyttet hviske- den· lange sykdom, skal finne burde behandles av noen lege. hele tatt innladt seg på denne «Din datter gjorde det som 
kampanjen mot tyskerne, det beskyttelse mot dødskulden. Å Det finnes ikke legehjelp for dumhet å dele ut illegale bla- var herines plikt. Illegalt arbei
ene rykte slo det andre ihjel. plukke dødsblomster kaller folk tyskere og for de tsjekkiske kol- der? Hva er det De stadig sier de for fedrelandet var plikt 
Capek kunne ikke bære det tys- disse håndbevegelser som hjer- laboratører, det er forbudt un- om disse pillene, mann? Tror for - -» 

, ke herredømme over Prag. Hvi- nen ikke vet noe om. Kirketje- der dødsstraff. Og Emil Hacha De jeg uten videre kan spasere «Dengang sa De noe annet, 
skepropagandaen øket dag for neren bøyer seg ned til ham, det er kollaboratør nr. 1. inn i dødssellene og dele ut pil- herr doktor. Dengang kalte De 
dag hatet mot tyskerne. Capek er som presidenten vil si ham Biskop Beran. Nå er han er- ler? Jeg er bare en tsjekker ikke min datter for en heItin-
bIe mishandlet slik av Gestapo noe. kebiskop. Han er allerede i og herrene her er tyskere. Det ne, men for et dumt kvinn-
at han døde av det. Capek be- «Datteren - min datter - -» Prag. Han var i Buchenwald, er noen blant dem som det går folk.» 
gikk selvmord fordi han skulle «Datteren? Riktig, herr pre- sier fangene, men han ble ikke an å snakke med, men ikke for «Det måtte jeg selvsagt. Tys-
anbringes i en konsentrasjons- sidenten mener fru doktoren. dårlig behandlet. Det er noen etpar kroner. Femtitusen kro- kerne hadde jo sine Ører overalt. 
leir. I virkeligheten fikk ikke Fru doktoren har vært her i- fra Buchenwald også her i ner trenger man for en liten Hva er påferde her?» vender 
Capek engang en stevning fra dag, tilogmed to ganger, men fengslet, innesperret påny fordi utsettelse aven henrettelse. Det han seg til døren. «Hva vil 
de tyske myndigheter. Hans De sov akkurat da, herr pre- de er tyskere. Hårdhet mot tys- har De ikke. Hva vil De altså? dere der?» 
hustru, den mere kloke enn be- sident.. kerne, preker erkebiskopen, og Gull eller smykker har De vel Fengselsvaktene trenger seg 

. gavede skuespillerinne Olga, Den døende forsøkte å stryke kommunisten Gottwald mottok heller ikke? Men egg og flesk sammen på gangen. Alle som 
som opptrådte på N ationalthe- hånden hans, men har ikke len- han i en lang audiens. Nei, det og slike saker har De nok, pres- er her er nye, ingen av dem har 
atret, taug til disse rykter. Man- ger kraft til det. Hånden hans er ikke kristelig å preke hård- ter har jo alt.» vært fengselsfolk eller politi 
nens død betød ikke meget for blir liggende på håndbaken til het. Hårdhet ønsket ikke den Jitka kom ikke i fengsels- før, men mange av dem er tid-
henne. Da han lå døende i sitt kirketjeneren, han føler noe korsfestede. hospitalet. Men sikkerlig fikk ligere kriminelle. Mennene glor 
værelse, moret hun seg ugenert hårdt, små kuler er det. Han har Den store høytidelige . messe hun noe a valle de gode saker flirende på den døende presi
sammen med en kollega i side- viklet en rosenkrans om hån- dengang i Veitsdomen, da tys- han bragte doktor Novara. dent, kvinnene fniser høyt. 
rummet, med den vakre skue- den. kerne allerede var i Prag. Den- Smør, egg, epler, honning, pølse «Jeg har den ære, herr pre-
spiller Ladislav, som eiet det «Be - - -» gang holdt erkebiskopen også og en gang til og med en halv sident! Nå, Emil, hvorledes li-
mannen ikke lenger hadde. - Kirketjener Vorel kneler og en preken, han takket den all- kilo kokesjokolade. Mange ker du deg her? Slipp meg inn. 
Ungdommen. begynner: «Lovet være Fade- mektige for at krigsfaren var skumlet riktignok om at fan- jeg vil spytte svinet i ansiktet! 

Den døende president åpner ren, SØnnen og Den hellige bannlyst ved opprettelsen av gene absolutt ikke fikk noe av Du spiste frokost med Hitler 
øynene. Det er ingen vennlig Ånd.» pretektoratet Bøhmen og Måh- disse saker, at doktor Novara dengang i Berlin, idag kan du 
himmel over ham, bare et lite Han har vondt i knærne, ren. Hacha knelet under hele solgte alt sammen eller byttet spise frokost med din Fiihrer i 
gittervindu, og bak vinduet er som er deformert av gikt, hans messen, og folk fortalte efterpå det inn mot verdisaker. Under helvete! Din gamle bavian, er 
det bare svart natt. Ingen må- tanker følger ikke de setninger at han gråt under prekenen. revolusjonen ble legen arrestert du ikke dø ennu? Løft poten 
ne, ingen stjerner, intet. Hans han sier. Like nedenunder dette Men dengang var Hacha presi- for samarbeide med tyskerne, og si 'Heil Hitler'!« 
blikk senker seg og han ser et- dødsrum er «Sekyrarna», hen- dent og idag er han like meget men snart løsladt igjen, for en Over alle de andre brøler en 
par ben i grove, flik~ede tøfler, rettelsesrummet hvor haps Jitka fange som kirketjener Vorel. motstandsgruppe tok ham un- tykk kvinne i mannfolkbukser 
skjemmet av elde. Den arrester- måtte dø. Han fikk lov til å Hvis erkebiskopen bare hadde der sin beskyttelse. Snart span- og en veldig tysk soldathjelm 
te kirketjener Vorel holder vakt besøke henne efter rettsfor- hatt et godt ord for Hacha nå kulerte han igjen rundt. i feng- på hodet. «Gi plass der, tysker
ved presidenten. Medisin for handlingene hvor hun ble dømt i hans dødsstund, men intet, ab- slet og allerede påny 'bringer ne vil hilSe sin protektorat spre
den døende finnes ikke, bare et til døden. solutt intet har han gjort. Han folk levnetsmidler til fangene sident!» , 
blikkfat med dovent, lunkent «Ikke ta deg nær av det, kunne da i det minste ha sendt og verdisaker til ham og tigger Det som blir puffet inn i 
vann står på nattbordet. «Ha- far», sa hun. «Engang må jo en prest til ham. Men heller ik- om en smule lettelser. dødsværelset og traktert med 
cha skal dø verre enn en hund», enhver dø. Og jeg dør for.Prag, ke det. skjedde. Dengang var Doktor Novara går lang- slag og spenn; det er ikke men~ 
var det ønske Benes hadde, for mitt hjem og for friheten.» erkebiskopen redd for tyskerne, somt bort til den døende pre- nesker lenger, det er en blodig 
og det blir villig oppfyllt . Hun døde for Prag, javel. nå er han redd for kommunis- sidentens seng. Hans nye lakk- bunt legemer, som ikke har et 

Som i ethvert annet fengsel, For den flokk mordere der ute, tene. sko knirker for hvert skritt. helt sted i huden lenger. Menn,. 
vet også fangene her i stats- som brølte at deres hjem for Heldigvis er det idag iallfall Hendene har han i lommen på kvinner og barn, som ikveld 
fengslet meget, skjønt de ikke evig var forenet med Sovjet- ro ute på gangen og også på sin nye kittel. måtte besøke «Sekyrarna» og 
har noen aviser og ikke kan hø- samveldet. For friheten døde gårdsplassen. Kanskje finnes det «Nå, Hacha?» sier han da overlevet dette besøk. Hundre
re radio. Hver dag blir det inn- hun, for friheten ville hun dø. likevel blant fengselsvokterne han står tett ved sengen. «Ennu vis av tyskere og tsjekkiske 
levert nye fanger i det kjempe- Javel, det er den riktige frihe- en som har en gnist av følelse. ikke død? Dø raskere, vi tren- kollaboratører må natt etter 
messige statsfengsel, nå er det ten der ute. Ingen er sikker for Til skrikene, stønnene, brølene ger sykerummet!» natt slikke gulvene på henret
mest tsjekkere, for tyskerne er livet der ute, og her i fengslet og dødsskrikene fra de pinte Presidenten beveger de mØr- teisesstedene, og klarer de ikke 
enten døde eller allerede for- er det ikke engang plass i gan- hadde den stakkars Hacha slett keblå leber, fingrene knytter det så blir de simpelthen slått 
lengst internert. Man vet fra gene lenger. De må sove ståen- ikke kunnet dø. seg om teppet, slik anstrenger ihjel. Blodet står tommehøyt på 
de nye fanger at president Ha- de overalt, også på gårdsplasse- Nøkkelklirring og nøkkelras- han seg for å kunne snakke, det kalkede gulv og i blodet lig
chas datter, som under krigen ne. Selv om det blir slått ihjel ling, døren flyr opp og på ter- men han får ikke annet frem ger de myrdede og de døende. 
med bysantinsk luksus spilte tusen fanger om natten så mer- skelen står fengselslegen doktor enn en lett ralling. Besøket i Sekyrarna er en fest
protektoratets første dame, og ker en det nesten ikke, for ne- Novara. I en blomsterhvit, ny- «Det er ikke videre behage- lig underholdning for fengsels
hvis mann det ikke hendte noe ste dag blir det sperret inne tre- strøken legekittel, duftende av lig å dø, jeg vet det, men det vaktene, men også en god for
med skjønt han var jøde, har firetusen nye. Det er friheten, parfyme, selvtilfreds og selvbe- er alltid bedre, å dø i sengen retning. Tusener har leiret seg 
offentliggjort en erklæring i det er Prag, det er hjemmet. visst. enn i galgen. Hvis De ikke foran statsfengslet for å få se 
Benes-bladet «Ceske slovo». Der dør Hacha, presidenten Stønnende reiser kirke tjene- skynder Dem å dø, Hacha, så henrettelsesstedene, og som 
Hun sa seg løs fra forræderen som måtte adlyde Hitler, som ren seg med håp i øynene om kommer De til å dØ i luften». gjerne betaler godt for det. Ik
og hun forakter og forbanner nesten døde allerede dengang i litt hjelp for den døende. Han Rosenkransen faller ut av ke med penger, det tar ingen 
ham. Slik talte datteren om sin Berlin, da han måtte underskri- kjeriner doktor Novara godt, hånden på kirketjeneren, han imot idag, men med kostbare 
døende far. Noen vil riktignok ve opprettelsen av protektorat-, tre ganger var han hos ham da merker det ikke engang, så for- ringer betaler man, med brede 
vite at erklæringen ikke stam- et. Og hans datter, som krøp i Jitka ventet på døden her. Alle ferdet er han. Slik taler en lege armbånd av tungt gull, med 
mer fra datteren, men at den krokene hos tyskerne, er nå pa- i Prag visste at legen kunne til et døende menneske? Hvor- brosjer funklende av diaman
er forfalsket av Benes-partiet triot. Fy, pokker. gjøre noe for fangene mot pen- ledes talte han til Jitka? Hva ter, med gullmynter og sølvsa
og kommunistene, som nå ar- Ordene i den smertefylte ro- ger, men riktignok bare for sa han til henne før hun måtte ker, for tyskerne og kollabora
beider hånd i hånd. De to andre senkrans forekommer ham me- mange penger, og det hadde ik- gå inn i «Sekyrarna»? tørene hadde forskjellige saker 
tillatte partier, sosialdemokra- ningsløse. Hvorledes var egent- ke Vorel. Engang fikk han av «Herr doktor,» og beskyt- i luftbeskyttelseskuffertene 
tene og det katolske folkeparti, lig lille Jitkas aftenbønn? «Tre Direktøren ·sparepengene til sin tende stiller han seg foran pre- sme. 
er glad til at de får være med, engler kom om natten og holdt svigersønn, femtusen kroner sidenten. «Han er dog et men- President Hacha vender først 
og de gjør derfor lydig alt det en trofast vakt. Den ene sang var det, og han bragte dem neske - -» hodet mot veggen for å slippe 
som Benes og Gottwald for- en liten sang, sov godt og skjønt straks til doktor Novara. For «Et menneske? Skulle Hacha å se de halvdøde tyskere. Men 
langer. Iallfall vegret Hachas mitt lille barn.» ham, kirketjeneren var de fem være et menneske? Nei, min nå ser han på dem, han støtter 
datter seg, og det er intet rykte Presidenten smiler. «Nok en tusen kroner en rikdom, men kjære, Hacha er et svin, en høy- seg til og med på den ene hånd 
og ingen hviskekampanje, for å gang - ....,.» hvisker han. «Nok for legen bare en liten drikke- forræder nummer en!» og forsøker å sette seg opp. 
besøke sin døende far i fengslet, engang, den kjenner jeg også.» skilling, som han skjødesløst «Min datter - min datter Den skittengrå fengselsskjorten 

6 FOLK OG LAND LØRDAG 25. MARS 1961 
stakk i bukselommen uten et Jitka Horakova var også her. er åpen, man ser brystet som 
ord til takk. De dødsdømte som De kjente henne jo, hr. doktor. bare består av knokler. øynene 
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'Flandern rører på seg igjen DRESDENS DØD 
(1.I'fWfIJ. lro l. 1). Ilevende kraft enn belgiE!ll"lle i 

'dig enn den ihadide gjort etter det Lange løp klarer å un~er- (Forts. Ira s. 1) 

1918. Men - selv om BrUssel trykke. - At det belgiske nådde fra syd til nord, fra 
med fremmed makt tok hode- overiherredømme, som i Kon- RacknitzhØydene til langt 
ne til den generasjon som i g? så b~kjemmende lett ble over Elbe~ til Neustadt, og 
krigen forgjeves hadde gått ~~Jort av de sva~, fra ve~t tIl øst,. fra ?stra~e
inn for Flanderns frigjøring - ogsa vil bryte sammen hV'lS hege tIl BlaseWltz. Fire kllo
F1landerns hode var det dog det flamske kuilturfolk med meter i bredden og syv kilo
ikke. Det vokste hurtig opp samlet kraft gjør alvor av det. meter i lengden. 

. omgitt av flammer. lig å jage tyskerne på lande-
En rasende menneske- veiene. 

En ny generasjon som på ny Da Fllandern.:s nasjonale kref- Brannene hadde bredt seg 
tok opp de blodstenkte faner. ter i omkring et år planmes- med rasend~ fart. Befolknin-' 

SikkerLig Viar det år da hjer- sig og resultatrikt har drevet gen og flyktningene satt un
terre til de gamile forkjempere dette SJafllllingsforsøk, er dets der brannen i kjellerne. Bare 
for Flandern som var gjort ftremgang umiskjennelig. Uten- få sirener gav varsel. Og dis
rettSIløse, holdt på å briste av om og over de best. partier, se hØrte man ikke. Og men
fiorbitre1se og ubålmodighet. også uavhengig av det flamsk- neskene i kjellerne ventet på 
De begivenheter som nå ut- nasjonale parti VOLKSUNIE, det. Deres synsfelt nådde ba
vikler seg i hurtig relkilreføl- som i og for seg yder et ut- re til de smale kjellervinduer. 
ge beV'iser imidlertid klart at merket arbeid og allerede er Derute var det intet annet 
det flaInske folks livsvilj.e på I representert i parl>aInentet, ut- enn flammer. 

mengde fylte Altmarkt. Loschwitz, Blasewitz, Roch
Opphengte våte tepper og wttz, Plauen, Lobtau, Zschert
fuktede klær tØrket nitz, Racknitz, Gruna, Fried
hurtig i heten. De be- richstadt, Mickten, Neustadt 
gynte å brenne. Dertil en overhode. Alle disse bydeler 
kvelende røk. En ildstorm som og forsteder hadde allerede 
slynget støv, jernstykker, lidt alvorlig. Men nå skulde 
skitt, murrester som glØdende resten tilpers. Og det som ble 
gnister i ansikte.ne på men- stående elfter dette tredje an
neskene og på kort tid klinte grep, skulde de stadige efter
øynene igjen gjorde de ulyk- fØlgende angrep, særlig det 
kelige vanvittige. Innåndin- alvorlige luftbombardement 
gen av den glødende luft av 17. april 1945 legge i grus. 
fremkalte rasende hosterier. Bombene falt. Ingen sirener 
MassedØden begynte. hadde varslet. Til hva nytte 

Den som falt sammen be- også? 

ny bryter seg vei.. I vikler den nystiftede FL1\.- Heten ble uutholdelig. Der-
Ungdommen har trådt frEID MISC~ FO~I~SBEWEGUNG til luftmangel. Mangelen på 

til ny kamp. Det begynte for seg til en vIIJelstirøm for de surstoff ble stadig mere rnerk
omkring et år siden, da de &InSke lengsler. bar. Flammene fortæret det 
flamske studenter krevet am- Det har lykkes her å bringe grådig. Som aven surstoff
nesti fOir de flamlendere som I de fleste gruppe,ringer i F,lan- flaske hvislet luften inn over 
fremdeLes var fengslet, og dro dem, og de forskjelHgste or- branntomtene som inn i et 
ut på gaten. Alvorlige sam- ganisasjoner av varierende tomrum. Den bØd flammene 
menstøt med det belgiske po- farve, under en hatt. Det had- ny næring og den ble suget 
liti og tungtbevepnede gen- de ikke vært mulig i årtier. opp grådig. 

gynte, å brenne himmelhØyt Hvor skulde de begi s€tg dis
i ett nu ved berØringen av se mennesker som ikke en
asfalten. Slutten kom hurtig: gang Våget seg ut av kjel~ 
Men menneskene brente ikke lerne? 
til aske. De ble mindre og De samme scener som ved 
skrumpet stadig inn. Armer fØrste og annet angrep. Dog 
og ben brente bort. Og til- dette tredje angrep var blo
slutt var det ikke annet til- digere. Derfor sørget de 
bake enn en trekvart meter tyngste bomber. 
lang torso, som lignet en fo~- Ved dette tredje angrep 
kullet trestamme. mistet bonden Heuert fra 

darmeri uteble ikke. Friibenkere og kato~iker, eks- Men til de innesluttede I sin dØdsangst klamret de Possendorf hustru, barn, hest 
fortvilede mennesker seg til og vogn. Selv lå han med 
kanten av vanncisternen. De knust ben bak et tre i vei
dUPPE1t tørklær, som de bar grøften. F1yenes bordkanoner 
over ansiktet, tepper og hva og maskingevær rev veldige 
de ellers benyttet til beskyt- luker i flyktningene på lande
teIse mot flammene ned i det. veiene. F1yvernes vei var teg
Andre, hvis klær det allerede net med blod. Sammenskutte 
hadde tatt fyr i forsøkte å vogner, kjerrer, barnevogner. 
komme opp i cisternen. Mennesker vE\ltet seg i sitt 

I Antwerpen fulgte så en tremister og minimalister fant mennesker kom det ingen 
oppmarsj av 20000, mest yng- !hverandre for «å holde ne- luft. 
re flamlendere som krevet ven under nesen på regjerin- Allerede kort tid efter det 
løSllatelse av Eliais, en av de gen i Briissel». fØrst~ angrep hadde ildrin
mest kjente tflamske føirere. De Frem /for aH er man i Brus- gen lukket seg. Dermed var 
belgiske motstandSlolk og sel urolig over at den flamske dØdsdommen avsagt over be
«parlli:SianleIr» , 'som' stillet seg folkebeV'egelse _ og med den folkningen og den ble full
mot de demonstrerende flam- aUe de andtt-e f1la:rnske kamp- byrdet med mlnuUØs presi
lendeI'e i den hensikt å hindre organisasjoner - har stillet sj on. 
oppmarsj,en, bJe feiet til side seg som hovedInål en endring Den som forblev i kj ellerne 
av den f,lamske ungdom. av den belgiske stat til en ble kvalt eller brente ihjel. 

På slet tien ved Dixmiide føderasjon . .. '. . ,Den som våget seg ut så seg 
møttes 80 000 fJ:amJendere for Virk~jørelsen ,~v det ville 
høytidelig å sV'erge Flandern ikke bare gjøre en slutt på det 
«troskap inntil døden». HD- forenede Belgia, men også en
vedtaleren ved dette møte, de~ig gi Flandern selvstyre og 
den gamJe kjemper van dermed gi det kilden til alle 
Die ren ropte under vill muligfhetler. - Flamlenderne, 
jubel fra de tilsWderværende: som er herdet av opplev.elsene 
«Vi tilsier Belgia kampen, de siste årtier, er blitt merik
med aLle midler!» - Den bel. bart mer realister. Devilførst 
giske presse fant ord for for- - før de snakker om mere 
ferdeise og b€SJtlYrtelse, for den vidtgående Inål - slå i styk
slkre:v: «- - det er bevis for kar den forenede beJgi!ske stat, 
at de uforbederlige ,kiretser i hvori en flamsk folikebevisst
Flandern intet har lært av det het ikke kan finne plass. De 
som !har skjedd - -». vil skape seg plass for en egen 

PanikkE\n grep menneskene. blod. Og påny kom flyene som 
Vann - bare vann! Alt an- i en blodig rus og tømte sine 
net var likegyldig! Vann, det patronbånd mot sivilbefolk
kjØlige, våte vann skulde for- ningen. 

Denne beilgiske slutning skjøt fremttid. 
nDk over måLet, for flamlen
derne har meget vel lært av 
fort~den, nemHg at deres sun
ne folkevilje kan oppvise mer 

Det er ikke rart at denne 
besluttsomihet wkker nervøsi
tet i BrusseL Så meget mere 
som denne nye vilje tii1 sam-
aI'beid hos de folke bevisste 

hlir større og større, rallingen I flamlendere på korteste tid 
hører imidlertid opp, og han si- har oppnådd tre resultater, 
er ganske tydelig: «N ei, nei, som Syntes nesten uoppnåe-
jeg ber - -)J) lige. 

HDdet slår hårdt mDt natt- For det første måtte man 
bordet, blikkfatet velter og frigi E l i a s og en del andre 
vannet renner ut i håret på pre- fengslede flamlendere. I fengs
sidenten. Doktor Novara gri- lene vansmekter imidlertid 
per ham i håret og rykker hD-I fremdeles ca. 100 «tyskvenn
det bakover. President Hacha lige». For det annet våget 
er død. . ikke den belgiske regjering å 

«Hacha er død!)J) skriker nD- gjennDmføre den 10irUtsette 
en ved døren og straks brøler sprogtelling som gjennomføres 
alle. «Hacha er død! Hacha er hvert tiende år - en manøver 
borte!» Så synger først noen, for stadig å tirekke mer og 
så flere Dg flere og tilslutt alle mer flamsk område inn i den 
spottesangen som ble sunget valonske, franJkofile sfære. 
hemmelig under krigen: Fordi Flandern, som med 

«Emil Hacha beze zertu (lll Inunn sa et klart nei til 
i s Hitlerem pujde k certu.» dette forsøk: «Dett er blitt 
Emil Hacha vil gå til djeve- stjålet nok av vår jord på 

len sammen med Hitler. \ denne måte, en sprogtelling 
Rosenkransen ligger fremde- blir i k k e gjennomført!» 

les på gulvet. Og den selsom- Reg}eringen, slOm til å he. 
me dødssang toner videre. gynne med ble umåtelig fDr-

bauset, vek så - for første løse dem fra denne glØdende Taktiken ved luftangrepet 
gang - tilbake. Skjønt lov. hete. Med uttørrede gum- på Dresden er klar. Det fØrste 
bestemt ble sprogteNingen ut- mer, truet av flammene dro angrep hadde til hensikt å 
satt i to år. vannet dem til seg. forvandle Dresden til et ild-

Og for det tredje led Briis- Og de sprang uti. De fer- hav. Utallige brannbomber og 
sel i sine forbindelser med reste kunne svømme. De fosforkanister ble kastet. An
Flandern sitt største nederlag tenkte ikke på at vannet var net angrep sperret fluktveien 
siden krigens slutt, da innen- to og en halv meter dypt. for de flyktende. Ved dette 
riksministeren ville gjennom- Bare en tanke fylte dem: angrep ble det nesten bare 
føre en folketelling med for- Vann, som kunde slukke tør-I kastet sprengb.omber av alle 
rnularer på to sprog. Flamlen- sten og beskytte dem mot for- kaliber. Og det tredje angrep 
derne forstod at regjeringen brenning! gjaldt de overlevende og de 
på denne måte dog ville få i Og de druknet alle. Den som flyktet langs landevei
stand en kamuflert sprDgtcl- ene som den annen. Den som ene. 
1ing. Flanderns reaksjon gjen-, kunde svØmme ble omklam- Utvilsomt en fremragende 
speilet det flamske folks spen- ret av de druknende og revet militær-strategisk planleggel
nringsibilstand: omkring 1000/ med i dypet. Den som vilde se. 
byer og andre herrede i det klatre opp langs kanten kom Ved Slaget om Dresden 
flamske land sendt€ rormu- ikke lØs. De skrå betongveg- manglet riktignok som mot
larene tilbake til ministeren ger bevokset med mose og spiller den fiendtlige hær. 
med den klare anmerkning: alger gav intet holdepunkt Det var massemord på verge-
Blir ikke gjennomført! for de krafsende fin.gre~ Hen- lØse. 

Den allierte melding lØd: 
r Brussel hoJdt man pusten. dene gled vekk. Menneskene 

For det var skjedd nOe ufat- stod foran cisternen. De så 
telig: Flandern nektet å ad- hva som hendte der. OgSå 
lyde. Og. det med~. en~t vannet bragte dØden. De vilde 
som aldn før. Innenriksminis- tilbake. De kunde ikke! Av de 
teren fDrsøkte å true. Flan- bakenforstående ble de tryk
dem ,truet tilbake. Og Brussel ket ut i 

Vårt luftvåpen gjennom
førte resultatrike luftangrep 
mot MellDm-Tyskland. Blant 
andre byer ble Dresden an
grepet. 

måtte gi etter - - . __ i den sikre dØd! 
For første gang på mange, Tilslutt boblet vannet som Arkitekt 

HUSTAD mange år gikk det et smil om det kokte, som om det 
over ansrktene på de tallrike ø var en vannbeholder fylt med Bærumsv. 5, . Ullern 
rorfulglte flamlendere, Flan- utallige fisker. G .. iallende T" 6129 '"'_. 
derns gamle, rettsløse og yd- ele"on 55 - VOlO 

mygede aktivister. Plutselig skrik, stØnning, gurgling fra --- - --------. 
disse til dØden viede. sporet de, ja visste de, at En 

ny episode i kampen mot den Det var Lucifers første Bergs Assuransebyrå 
forenede stat var begynt. Og strek. 
det den fase som vil føre til Byen selv var ikke verdt A L TlF O R SIK RI N G 
sammenbrudd av den så for- flere bomber. Men i utkanten 
hatte belgiske unitarisme og hvortil hundretusener hadde 
til selvtbeslbemmeISl€iSll·.ett for flyktet lØnte det seg frem
Fllandern.. deles. Også for jagerne skul-

(Europa Korrespondenz) de det bli nok å gjøre. Nem-

Arb i ens g t. l - 44 49 94 
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de~~~,~;~~~t~~~9~ ~~~~ :~lri~T~:" 
""",,r og 'hem. ble lrn.akket mpprus_ ... nreIlomSov- ...I __ Ji __ o ._ "" ___ ~"" 
- Slik er a~tlså ikristendom~ jet og USA og nevner her-
men! under at USA i midten av BRYTER COMMONWEALTH negerstatene innen Common-I fått verdibetegnelsene cents 

«Pastor Fovhecih og hans li- ~9.63 antagEilig vil kllnille ta SAMMEN,? . wealth er i virkeligheten bare og rands. 
• kiesinnede som kommer ti:1ba-' rugJ~ noe av det forsprang Den sk~øpellge .erstatm~g sovjetiske vasalstater, så det 

ke fra SOlVjet-Unionen og hev-I SovJet ha; på rakettforsknin- England fIkk for Sl.tt Imperl~ varer sikkert ikke lenge før DEMOKRATI I GHANA 
der at det ikke Ilegges, hindrin- ge;ns omr~e~ 1963 vil demf~;r u.m, som Ch~rchill Ødte l hele sammenslutningen sprek- I en av disse meget nyde
ger i v,e,ien for kristemlom-I bIli et far]~g ar. Det er det Sl- SIste verdenskng, det under- ker videre - på samme måte mokratiske Commonwealth
men, har ikke brydd seg med ste året ,sovjetlherrrene har I1a- lige rasemixede Common- som Arbeiderpartiet i Norge stater, en som fØrte det store 
å foreta de enkleste under- kettihegemoni, og historien vi- wealth, som blandt an- forhåpentlig gjør. Beklagelig ord mot SØr-Afrikasamban-
søkeiser haik propaganda- ser det er fristende flOr et land net har fØrt til at for Norge, som jo også er et det, Ghana, erklærte parla-
kuliissene». å øke det PlOlitiske press i England oversvØmmes av slags Commonwealthland, er mentspresidenten Botsio ny-

sjansebetont gr~d når det fargede, ser nå ut ti.l å I u~viklingen naturligvis, fordi lig at demokratiet ikke pas-
«Næl'bilde» .. av. Sovj~t he- ~tr overmakt l et kortere bryte sammen. sør-Afnk~-I VI, blant annoet har sats~t set for hans folk. «Uttrykket 

handler naltrurrhgvrs ogsa den tidsrom. sambandet, som for en tId utelukkende pa England nar "opposisjon", erklærte han, 
fantastiske fremgang vår sto-I ~an kommer inn på for- det gjelder det Økonomiske «frembrakte en masse forvir-
1'e østlige nabo kan fremvise skjellen meJliom 0sltens og (og politiske) samarbeide i ring og motsetninger. Det var 
på det vitenskapelige område. I Vesten~ soldater. Vest,ens sol- Europa. Vi har derfor satt oss ukjent i den ghanesiske tra-
«Vi sltår ikke oVelI'for et iSIQ- dater flodanger å ha det ma- selv utenfor et samarbeide disjon og kultur». Men så er 
lert gjennombrudd, men er kelig og godt, mens sovjetrus- med det europeiske fellesmar- da også fengslene fulle av 
vitne til at sIQvj<etrusserne 00- seren herdes til kriger. ked. Danskene, som kjenner «opposisjonen» - pussig nok 
hersker en ny siektor innen vi- EnamElrikansk menig har de hensynslØse britiske poli- uten at Dagbladet proteste-
tenskapen. Forfatteren Ij;enker 600 kroner pr. måned mens tikere, begynner nå å få kolde rer. 
her på .1'akettforskningen. I en sovjetrussisk sol dalt, må fØtter og har sendt en dele-

«SovJettrussrerne oppga i nøye Sleg med 60. gasjon til London for å ut-
1958 at de hadde 2 631 200! Amerikanske soldater har forske fremtidsplanene. Det 
sipesialris:ber, og av dem var en meget bedre forplelining enn ble fra dansk side gitt ut-
720 900ingeniørerr. I løpeit av russerne, de hor bedre og blir trykk for bekymring for den 
8 å:r, tm 01949 ti11957 økte de utstyr~ med man,~e flere mulighet at England kan gi 
uallet pa tekniske høyskoler brulksbng e!llll Sovjets 801- en god dag i de småsta ter 
fra 150 til 193 og dette ga d~ter. De'!; sovjetruss:iske tre- det har lokket med seg og 
seg bl. a .. uts~ag i følgende i IlIJmg~p!l"ogam s~aper kamp- selv sØke tilknytning til fel-
1957: Vllt:enskapsmenn i den d~ktlg: slQldat~ og den al- lesmarkedet! 
trekniske, matematiske og fy- mmnelige sov}etrus!serslave 
siske hransjen økte med 12 % levestandard i det sivile liv 
mens det tills~arende flOr m~ hjelper ledelsen. 
di3IDsk :forskning <og en rekke Den vesteuropeiske og ame
an:dregrupper lå på 9 %». rikanske sdldaten trenes Me 

tilstrekfk~lig til å tåJ,e stra-
«Sovjet-Unionens svimlende basser. Under en vinterma

SØr-Afrikas statsminister 
Verwoerd. 

* NY PENGEVERDI 
I SØR-AFRIKA 

Isteden for de britiske 
myntenheter har Sør-Afrika
sambandet gjeninnfØrt de 
gamle boerpengeenheter. De 
nye frimerker har allerede beløp til rakett- og rom- nøvæ i Norg'e for noen år sli- siden pro~lamerte .republik

/forming er ledd i en gigan- den holdt fOlI'synillgst~elIlesten ken, har na tatt skrIttet fullt 
tiskoPPruJStnling en opprust- på å bryte ,sammen, elJ:er ble ut, og har forladt Common- ""'~""''''''''''''''''''~ 
ning som g<iør trusselen mot planmessig satt ut av spillet, wealth efter kraftige sam-

J han som ministerpresidentten vil 
den frie verden større for og resultatet var et rama- menstøt på en konferanse i føre krigen videre. Han har i disse 
hver dag vi ilkike tar koruse- sIkråk fr:a noen jou.rna.:Irister London, hvor negerhØvdinger siste dager siden sammenkomsten 
kvensen alV den». som fuJgte øvelsen: Guttene og andre gikk til angrep på 

f~kk iklke varm mat til vette apartheid-politikken. Flere av med Churchill og Halifax i Tours 
"""""''''''~'\Ao''''''''''''''' tider og li l"ette porsjoner! ~~'\A,"'" stått i stadig forbindelse med Lon-

«Nærbilde av Sovjet» er en don via den britiske sendemann. 
Bak kulissene: OIVermåte interessant hok, Dermed har ministerpresident Den britiske sendemann har 

klar og lettlest. Den anbefa- Reynaud fått en meget betinget samme formiddag overbragt en 
gav under møtet i Det øverste råd les alle \SiOm øIliSlker å sette seg handlefrihet: han har bare noen note fra sin regjering og den frem
i Tours.» inn i forthOildene til vår mek- timer til å finne en vei ut av sam- kaller forferdelse hos Reynaud: 

Det vil si at den britiske regje- tige østlige IlI8Jbo, slOm med menbruddet. England ville gi sin tilslutning til 
ring ikke er innforstått med at dundrende tI10mmesllag prote- at Frankrik slutter våpenstillstand 
Frankrike ber om våpenstillstand sterer mot opprustning, mens C h U re h i II s nye ide hvis det utleverte sin flåte til Eng-
- den britiske regjering vil at det støttet til verdens sterke- land. Hendervridende har Rey-
Frankrike skal kjempe videre - Sle krigSliliaimb til. sjøs, til lands 16. juni 1940, eftermiddag. Kan naud bedt ham om å ta denne 

Herr Baudouin, en av de nye og i 'luÆten med stormskritt situasjonen fremdeles reddes? De meddelelse tilbake, den vil øde
ministre, er den første som ikke iler frem mot sitt store mål: nyheter ministerpresident Rey- legge alt, sa han, og få ministrene 
kan tie stille med hvor opprørt verdensiherredØlllmJet. naud får efter å ha forladt mini- til straks å fatte vedtak om å slut-
han er. «Det ville vel ikke vært Konrad Sundlo. sterrådsmøtet denne søndag for- te våpenstillstand uten å bry seg 
formeget om herr Churchill had- middag er fortvilede: Verdun er mere om England. Nå bringer Sir 
de holdt sitt tilsagn til en ulyk-~~~ tatt, Maginotlinjen gjennombrutt Ronald Campbell den meddelelse 
kelig forbundsfelle før denne var ansiktet som ellers ligner en øst- på bred front, fra de franske trop- at han efter konferanse med sin 
helt tilintetgjort, hvis han da ville asiatisk maske virker (slik uttryk- per som kjemper i Bretagne er det regjering virkelig kan ta forslaget 
gjøre sitt for oppbyggingen av te en av deltagerne det senere) som ingen nyheter i det hele tatt. Det tilbake, slik at det blir å betrakte 
Frankrike igjen!» det falmede ansikt på en gammel kjempes riktignok fremdeles ved som ikke fremsatt - 'og han over-

Reynaud er truffet av disse ord. klovn. Tours, men Loire er allerede over-, rekker et nytt tilbud som Churc-
Han har jo alltid satset på sam- Men så, i aller siste øyeblikk, skredet andre steder. Likevel gir hill gjør på vegne av den britiske 
arbeidet med engelskmennene. tar han seg igj~n sammen: de slap- ikke Reynaud opp forsøket pa a regjering. 
Churchill er hans egentlige for- pe trekk festner seg igjen, han ret- finne en siste mulighet til å få sine «Det er redningen!» roper Rey
bundsfelle. Han forsvarer de tre ter seg opp, han kaster hodet bak- ministerkolleger med på å fortsette naud efter å ha fløyet gjennom si
briter som var i Tours: «De tre over slik han pleier og sier med motstanden trass i marskalk Pe- dene i memorandumet, «det er den 
ministre kunne ikke uttale seg på sin gamle energi: «Jeg foreslår at tains og general Weygands vilje. vending vi trenger, Mandel!» Ved I 
vegne av hele regjeringen. Mine jeg nok engang snakker med herr Riktignok finner ikke den sam- firetiden blir det engelske forslag 
herrer, det står oss intet annet til- Churchill personlig. Det vil bli menkomst med Churchill sted som kjent i kretsen av ministre og de
bake enn å ta det til efterretning.» siste gang. Jeg ber Dem, herr mar- skulle gi ham den siste utsettelse puterte, som uten egentlig å ha 

Reynaud er nesten ikke til å skalk, å utsette Deres demisjons- - premierminister Churchill kan, noe å bestille i Bordeaux tilbrin
kjenne igjen. Han hadde alltid erklæring til da!» som han meddeler Reynaud, ikke ger nervøse og opp revne dager: 
vært en mann av fjærende elasti- På ministrene virker Reynauds forlate England i øyeblikket. Det Frankrike og England skal fra nå 
sitet, som syntes å være ti år yngre ord nok engang,ingen motsier ham, er den britiske sendemann, Sir Ro- av danne ett rike, en fransk-britisk 
enn han virkelig var, hvis energi men marskalken fastholder at man nald Campbell som meddeler ham union. Enhver fransk statsborger 
virket tennende på hans tilhørere. skal føre hans svar til protokolls: dette. Reynaud er ikke alene med blir straks også engelsk og om
som - fordi man ikke likte ham «Jeg godtar ministerpresidentens engelskmannen, hans innenriksmi- vendt, og under krigen blir alle 
- måtte søke sin virkning i at forslag under den forutsetning at nister Georges Mandel cr tilstede Frankrikes og Englands stridskref
man stolte på hans vilje og energi. ,det ikke oppstår noen ny forsin- ved sammenkomsten, for Mandel ter til lands, tilvanns og i luften, 
Nå sitter han der slapp, anspen-! kelse som kan være skadelig for I er den eneste i ministerrådet som underlagt en ledelse. 
nelsen er vekk fra hans trekk, og Frankrikes skjebne.» ubetinget støtter Reynaud, fordi (Neste gang: Reynauds fall) 

* 
FERJEN PA TINNSJ0'EN 

I en brosjyre utgitt av Rju
kan Salpeterfabriker, omtales 
også ferj etrafikken over 
Tinnsjøen. Og om den heter 
det, at den «har hittil gått 
bra året rundt i all slags vær. 
En alvorlig ulykke hendte da 
D/F«Hydro» ble senket ved 
sabotasje 20. februar 1944. 
14 passasjerer, 2 av mann
skapet og 4 tyske soldater 
omkom og 11 jernbanevogner 
gikk ned med ferjen». Det er 
sannelig ikke meget patri
otisk sus lenger over beskri
velsen av denne «sabotasje
ulykken». 

* SANT ~OK 
Det later til at også sven

skene nå er blitt oppmerk
som på den norske mangel 
på nasjonal selvbevissthet. I 
en omtale av slagerkonkur
ransen, skriver stockholms
Tidningen at det nesten var 
et Sjokk å hØre disse i ånden 
rØdkinnede piker og gutter
fØdt til å fremfØre sanger om 
solskinn og skifØre - briste 
ut i det store Middelhavs
hulket. Vinnermelodien het 
som kjent «Sommer i Palma», 
og vi for vår del er fornØyet 
så lenge en iallfall holder seg 
på den siden av Middelhavet. 
Som regel beveger en seg jo 
her hj emme lenger sØr og 
helst i urskogen. 

FOLKOG LAND 
Kierschowsg't. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

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

år, kr. 20,- pr. halvår 

Løssalg 75 Øre 

Annonsepris : 
32 Øre pr. millimeter 

over en spalte. 
Bruk postgironr. 164150. 
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