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Kollektivsk~lden • 
I d ITO SLAGS MORAL: en 

en;:elske 
Av den 

offentlice menine 
engelske jurist F. J. P. Veale 

gene fra Niirnberg-domstolen, 
som i mellomtiden hadde tapt 
all troverdighet. Hva den ju
ridiske gyldighet av den nye 
prosess angår, er det her bare 
nØdvendig å minne om ut
talelsene fra den ledende jø
diske publiSist i Storbritan
nia, Viktor Gollancz. Han 
skrev i sin lille bok ,<'The Trial 
of Adolf Elichmanm (Gol
lancz, London 1961) i bitende 
kritikk: 

Man burde engang tenke 
over hva de britiske og ame·· 
rikanske presse ville ha skre-, 
vet, hvis det under Eich
mann-prossen hadde oppstått 
en strid i de tyske a viser om 
hvorvidt gasskamrene hadde
hevdet seg som et praktisk 
tilintetgjØrelsesmiddel eller 
ikke. Hvorledes viJle vel ut
landet ha reagert hvis en del 
av tyskerne forsvarte gassin
gen som en utmerket frem
gangsmåte ved massetilintet-
gjøreise, mens en annen del Vesentlig' for enhver fair 
hadde erklært den «konven- rettergang er en uavhengig 

og upartisk dommer. sjonelle» likvidaSjon etter I 
russisk mønster med nakk·e- de fl?ste syntes å være. i~n- Da ikke en eneste av de i 
skudd og maskingeværild som forstatt med at deres politIske I Eichmann-prosessen de. lta
billigere, hurtigere og mere og kirkelige ledere krevet at gende israelske personer vil 
virkningsfull. de skulle bære alle anklager kunne betegnes som upartis-

Tyskerhaterne i alle land med skyldbevisst skam. ke, må dommen, som Mr. Gol-

Snikmorderne dekoreres 
Mens jakten går lystig på tyske krigsforbrytere 

Ikke alle tyskere er som den gamle separatist Adenauer 
rede til d akseptere etter krigstidens moral med «to slags 
krigsforbrytelser», som en artikkelforfatter i AFTEN
POSTEN kalte det. I DE UTSCHE WOCHEN-ZEI1'UNG 
tar dr. Peter Kle i s t kraftig tilorde slik: 

Slik ser DEUTSCHE WOCHEN.ZEITUNG de tyske my'ndigheters 
knefall for partisanenes krigsforbrytelser. 

har under Elichmannproses- SkjØnt det ikke er å anta at lancz slår fast, uunngåelig 
sen med begjærlige øyne ven- selv en eneste blant tusen være verdiløs. 1942: en by i Danmark, Nor-! tid. Men da knaller skuddene 
tet på hvorledes det tyske folk tyskere har hatt kjennskap til rydeligvis har ingen tysker ge, Holland eller Belgia, fra skogen inn i toget. Hårdt-

I~!~i~fæ ~;~v::~i~_lJ~~~~ 'I ~:tl~eo~eb~r~~i!~~~~tzffs~~~~c ~e~ ~r.V~II~~~m~~~~:~~~Bef~=ing:1~~~~ =~~~::erS~~:~u~i~~~~~~ts-
telig. skjøvet til side som en I desborgere som satte seg til denne kjensgjerning. Hadde ter sitt arbeid. Den tyske ok- så er spØkeriet forbi. Snik
forsen tilståelse av skyld, men motverge mot kravet om at noen gjort det, så ville det lmpasjon er _ etter nØling til morderne flykter inn i nær
hvor en viss kritikk over hele det tyske folk må ta på triumferende være blitt skre- iL begynne med _ blitt ak- meste landsby, skjUler sine 

ffrreemm,gadnekgISamreårtte::maVnågdetet uSne~ II.bs~egnde«.lksOelrlesk9tmiVS~(bllde" afvoSrlørdeet ket ut over hele verden som et septert. Pikene fjaser med Våpen og stikker av. Lands-
v_ '..' ugjendrivelig bevis på ufor- soldatene. Det Økonomiske liv byene som de kjennetegner 

der megen larm som et nytt I ved E'lchmann-prosessen». bederlig ondartethet av det er i full gang. på denne måte heter Lidice og 
opprØrende tegn på den tyske I virkeligheten er det ved tyske sinn. Da knaller det plutselig et Oradour. Våpnene stammer 
ubotferdighet. . - I denne prosess hverken juri- Hva denbritiske presse ville skudd på gaten, som er full av fra England, oppdragene 

Ettertenksomme iakttakere disk eller. i historisk forstand ha skrevet hvis det hadde mennesker. En tysk offiser stammer fra England, like
var riktignOk forbløffet over «avslØret» noe som helst. De dukket frem en tysker som bryter sammen. Liggende som marodØrene, som ikke 
den føyelighet tyskerne tok bevis som ble fremlagt ved hadde forsØkt å rettferdig·· trekker han likevel pistolen, våger å fly mot militære 
mot påstanden om at i Each- den såkalte rettergang, gjen- gjøre Eichmanns gjerninger, sikter, men krypSkytteren er pllnktmål, og isteden «bei 
mann-saken talte retten, men tok ene og alene beskyldnin- kan man bare tenke på med forsvunnet i en vrimmel av Nacht und Nebel» hjemsøker 

r~~~~.D!I.~~~--_· -.... -.--l1li-.. -....... l1li-..• - ----'''-'lR beven. kvinner og barn. Våpnet fal- de åpne byers store :mål, 
Og dog har det i Storbritan- ler ut av hånden på den dØ- stammer fra England. 

UGINNINGS O. fELLOW·FULING 

Den k1ente engelske karikaturteg1;er David Low forsØkte i dette 
propagandabilde (14.9. 1942) å lettjerdiggjøre de britiske luft
krigsforbrytelser gjennom paralleller med Warzawa (men det var 
en teknisk innsats!) og Rotterdam (taktisk tJ , Belgrad (taktisk!), 
Coventry (repressalier tJ . Hans paralleller stemmer ikke, men be
viser at de triumferende lujtkrigsnyheter straks rørte ved mange 
engelSkmenns samvittighet. Senere" under innflytelse av hetsen, 

vennet de seg til det. 

nia vært forsøkt en slik rett- ende. Krypskytterkrigen, snikmord 
ferdiggjØreise av massemord En annet bilde. Gjennom fra bakhold er militært sett 
- nemlig dengang, da i april Frankrike ruller et sanitets- like verdilØst som bombeter-
1961 Sir Charles Snow i sin tog. Skinnene der er revet roren. Det er feigingenes ha
bok «Science and Govern- opp. Det lykkes lokomotiv- tefulle, hatvekkende gjerning, 
ment» (Oxford University fØreren å stanse toget i rette (Fort,. side 8) 
Press, 1961) hadde avslØret 
den infame Lindemann-plan 
til luftkrig mot den tyske tys
ke sivilbefolkning og da sene
re bekreftelsen på hans an
førsler med alle avskyelige 
enkeltheter var kommet gjen
nom utgivelsen av fire tykke 
bind «The Strategic Air Of-I 
fensive 1939-1945». (Her 
Majesty's Stationary Office, 
October 1961). 

FOLK OG LAND har tidli·· 
. gere bragt meddelelse om 
herr Lindemanns mordplan 

! og dens gj ennomfØring av det 
britiske krigskabinett. Her 
interesse.rer bare den bri
tiske offentlighets holdning 
til avslø;ringen av den sann
het som så lenge og så a vgj ort 
var blitt benektet. 

(Forlc. I. 6J 
Avstaliniseringen i Sov1etsamveldet reiser også i videre omfang 

problemet om kollektivt ansvar.Se dagens leder. 
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HANS EGEDE NISSEN: SO år Ustyrtelig morsom bok 

-Nekrolog Margrethe B æ v e r f j ord, 
Asskard på NordmØre fylte 
80 år 23. november. Hun reiste 

Av Toralf Fanebust 

Gle Hallesbyer dØd. En sær- I glØtt av visdom hos den av- i ung alder til USA og var der 
preget demagog og folketri- døde - skjØnt hverken jeg el- noen år. 
bun har sagt farvel. Og så ler andre ville ha drevet vår I 1924 bygde hun Solhaug, 
:,trømmer de sedvanlige flosk- sympati in absurdum ved et der hun med mye strev har 
l.er og megen svada ut av slikt overstatement som Hal- skapt et vakkert sted, der og
hØytttalerne og truer med_å lesby gjorde seg skyldig i. så Asskard kommune og As
I-iprenge dem med superlati- For slike paroxysmer fortel- skard Sparebank har sine 
venes flom. Om du skulle tro ler mere om taleren enn om kontorer og møterom. 
bare en brøkdel av ovasjone- objektet. Hun er medlem av Nasjonal 
ne, som biskop Smemo liret Da England fØrte krgen inn Samling fra 1933. Hun ble ar
a.v. så måtte den bortgangne på norsk område i 1940, snud- restert og satt i Nerlandsda
ha vært noe av et overmenne- de Hallesby om 180 grader. len fangeleir fra mai til ok
iikie og geni, en helgen i alle I 1943 fØrte den lovpriste hit_o tober 1945. Etter lØslatelsen 
mål. ForØvrig begikk Smemo lerisme Hallesby til Grini som bad hun om å få bli i leiren 
helUgb rØde , talte mot bedre fange. Her sa han bl. a. for å pleie sine medfanger, og 
kirkehistorisk viden, da han til den tyske kommandant: i denne tjeneste ble hun i 2 
iOIUllmenlignet den avdøde Her i Norge behandler vi ikke måneder. 
pygme med giganten Hans våre hunder så dårlig som På Solhaug gikk hun i gang 
Nielsen Hauge. Undertegnede dere behandler oss fanger. _ med hØnseri og griseavl, en 
må få lov til å protestere mot Hallesby glemte totalt at Virksomhet som hun også 
an slik infam profanasjon, Tyskland var i total krig og at drev under krigen, da f6r
Enhver som har studert hau- han selv hadde trådt folke- spØrsmålet sikkert ga henne 
gianismens historie vil sam- retten under fot i sin allianse mange våkenetter; hun har 
llltemme heri. med Churchill og Stalin. bare 3 mål jord selv. 

Toralv Fanebust : 
«Kvinnen og Mennesket». 
roman, 250 sider. 
Forfatterens Forlag. Det er nok å minne om Ro- Den samme Hallesby var Hun har alltid vært nØdt til l 

nald Fangens bekjente ord ikke snauere enn at han i 1945 å arbeide hårdt, og da hun 
fra 1937: Hva enn Hallesby's sammen med sine feller var ble belØnnet med 2 V2 års opp- Det påståes at all den mot
dogmatikk og etikk er, kris- ansvarlig for at de som han hold på Bredtvedt, var det for gang som møtte Tryggve A n
tendom er det ikke! hadde overbevist om Hitlers henne nesten mer ferie enn der sen utkrystalliserte eu 

Men det var en ting Smemo misjon og som fulgte hans råd, straff. skyggernes slekt i den kan-
i sin panegyrikk unnlot å nå ble dårligere behandlet enn «NordmØres farligste kvin- skje edleste perle i norsk litte
ævne, og det var Hallesbys fangene på Grini. Han med- ne», skrev avisene i 1945; men ratur som heter «I CanceIli

l Masfjorden. Fanebust er et 
grendenavn av det gammel
norske forna bustadir. Han. 
moral synes å være denne: 

«Men livet, 
det har den ual"'tige vane, 
seliV å brØyte 
!lin egen bane. 
Og visst kan du sinke 
som påskynne farten, 
du gudskapte barn 
av menneskearten, 
men livets erobrer 
bUr bare den 
der som livets tjener 
gir livet hen.» 

Ikke alle Fanebustens teo
loger står livet imot på dag
liglivets åpne scene. Sogne
presten - «bygdefar» --lærer 
bØndene å dyrke poteter, som 

I prosten mener oppvekker kjØ
dets onde lyster. Bygdefar går 
med folket i dets daglige slit 
for fØden, han bakser med 
noten sammen med dem un
der sildeinnsig, han trøster og 
steller med de syke. Her er 
han: «Til en munter avslut
ning på lØrdagskvelden fortel
ler presten fra en liten Kro 
han vanket i som ung student. 
Der var det malt så fornØye
lig et motto over inngangen: 

begeistring for den finske virket til arrestasjoner og men- det tror vi ikke når vi ser hen- raadens Dager». 
Lappo-bevegelse, en interesse neskejakt på de 100 prester ne mellom sine roser og stau- Den motgang i livet som 
han delte med menn aven som under okkupasjonen fulg- der, og dyr, og vet om hennes har møtt' redaktØr Toralv 
langt solidere og mindre pri- te sin samvittighetogfolkeret- hjelpsomhet mot syke og 11- Fan ebu sti forbinneise 
mitiv legning: Og Hallesby var ten, og ikke Berggravs politi- dende mennesker. med at han som ikke selv var Ingen lrender Dagen 
dog dr. filos. fra Halle i Tysk- ske revestreker og paroler. I de senere år har helsen NS - etter frigjØringen av de før Kroen er lukket, 
land! Som medlem av det 1'1lega.le vært mindre god, men hun bundne komplekser i 1945 --. log ingen kender Pigen 

Som mange vil huske, gjor- kirkestyre forfulgtE' han nid- bor fremdeles alene på sitt uforferdet kastet seg inn mot før Lyset er slukket,» 
d.e Hallesbyen stor politisk og kjært sine tidligere disipler, kjære Solhaug, og yt Ønsker rettskrenkere og ulov - han 
sosial innsats, da han på det som ville vært glad ved a bli at hun fremdeles rna få fort- ble således dømt tfren-rmtrV'tM---s-v-æ-r-t-n-l-a~n:;;;g;;;;e -;;--iOLK"'OO 
atore kristelige møte på Geilo behandlet som hunder, for de sette med det i lang tid. langvarig fengselsstraff for å LANDS lesere vil sikkert glede 
3. mai 1934 holdt fØlgende lov- får da de smuler som faller I L. B. ha påvist et pikant faktum - seg selv og Fanebust ved å 
tale over det nasjon.alsosialis- fra deres herrers bord. Videre all motgang har hos Fane- kjøpe denne-festlige bok som 
tiske Tyskland: Pasifismen er var Hallesby medlem av den' D.d.fall bust avlet denne ustyrtelig har mål i seg til en fulltref-
en sykelig individualisme og store undersØkelseskommisjon I ... morsomme bok om den glade fer». 
krig som sådan et verktØY i av 1945. Fru Rag~hlld Sml t h-K l e 1- gammen ved strandkanten på Alexander I,ange. 
Guds hånd. Sykdom er straff I betraktning av Smemos l and, TjØme, er dØd, 92 år sørlandet «for 200 år siden». 
og gjengjeldelse fra Gud For karakteristikk av den avdØ- gammel. Hun var enke etter Hm .. ·· Alt lUnder teologiens 
Hitler og hitIerismen bør v· des fromhet og troskap i ar- oberst Ingvald Smith-Kiel- skygge i prost Olvins person, O I 5 i f b -kk 
prise Gud! De e f Ik ~ beidet for Guds rike, er det av land, som dØde i 1949. Hennes og galge og gren i medfØr av 5 O . t ge a ri 

n. r en o e sØnn er hoffsjef Ingvald Kong Christian Den Femtis 
beV~gelse som. l~ke bare er interesse å understreke at Smith-Kielland, den tredje Norske Lov. om Leiermaal 
nasjonal og POlItIsk, men so- Hallesby som medansvarlig generajon med navnet Ing- med videre. -
Blal: moralsk og religiøs. for de hundrer av likvidasjo- vald, alle offiserer. Både fruen Bak de festlige skildringer 

Inneh. ALF T. LUNDE, 

Mosseveien 8, Oslo 

Tit. 68 !!ti 17, priv. 67 0779 Salunde talte Hallesby og ner som fant sted under ok- og hennes avdØde mann var og bokens fri tale om Hellik 
S~emo burde ha nevnt dette kupasjonen, uttrykkelig god- som kjent medlemmer av NS, i Hesteskoens erotiske hamst-
glimt av common sense, dette kjente disse brutale mord og og da «FOLK OG LAND» in- ring til livsgledens og slektens Skyvestiger oljet ml 09.d1-

ikke ville ha dem rettslig et- tervjuet avdøde på hennes 90- fremme i et relativt vellykket merte besa.g. Tak8tiger av 
terforsket. årsdag var hun fremdeles full jordbruk og fiske - går Fa-I jern malerirapper eg 11eD-

• 

Dessverre fikk ikke Hallesby av glØd og begeistring for de nebust tilfelts mot den surE' b ' l ftst 
oppleve slutten av den trage- gamle idealer. misunnelsen og teologiens be~ are o rapper. 

«KVINNEN die han med åpne øyne var visste nedvurdering av kvin-

OG 
med på å skape. Det helvete TANNLEGE MAAMOEN nen. 
han trodde så sterkt på, det 
fikk hans ofre å fØle her i ti-

MENNESKET'"'" den. Men Hallesby glemte at 
II den sanne kristendom er å 

forstå og tilgi. Så får vi tilgi 

Den som helst vil ha for
fatterens signatur med på 
kjøpet, kan skrive til 
Toralf Fanebust, ~andnes. 
Hus k: Tydelig navn og 
adresse. Oppgi hvilken bok
handler romanen skal sen
des til (eller privat adr. mot 
opp,krav). Prsen er kroner 
~5,OO innbundet med skinn
rygg. 250 sider' 

Hallesby. 

Vi minner 

om bladpencene 

for 1962. Hvis alle ordnet ~g 
I før jul i år, ville det være til 
lettelse for den enk.elte og ID 
,lede for oss. 

JIIOI.K OEI LMD LØRDAG~. DEBIDmGR 106t 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 444333 

ANNELISE PAROW 
TANNINNSETNING 

Trondheim 
Gisle Johnsonsgt. 5 _ V. Lade

moen kirke - Voldsminde 

Tannlege 
MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 44 75 54 

Arkitekt 

HUSTAD 

Bærumsv. 5, ø. Ullern 
Tel9fOll 55 61 20 - Oslo 

Under okkupasjonen var 
redaktør Fanebust gårdbruker 

En 

julehilsen 

til gamle venner og kampfel
ler gjennom «FOLK OG 
LAND» koster som før kr. 10,.-. 
BelØpet kan overføres vår 
postgiro 16 450. Teksten må 
være oss i hende senest fredag 
8. desember, ellers blir annon
sen stående til over nyttår. 

Daglig {Fiske blomster 
SYNNØVE LIE 

Blomsterforretning 

Kranser til alle priser 

Frognerveien 30, Os l o 

Tlt. 442230 

Bergs Assuransebyrå 
ALT I FORSIKRING 

Arhienøgt. 1-44.4994 

A .-erter i «Folk og Land» 
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FOLK oc LAND __ _ 
UAVBllllftHC Ulr:KATIS 

le.!aktøre,,: 

ODD MELSOM. aftsvarflg 

ALEXANDeR LANGE 

~ 
«FU LL MA KTE N» 

«Alle fortiede sannheter blir 
giftige». 

(Fr. Niet~sche) 

I. 

FOLK OG LAND fikk rett" 
om mordet på Bandera 

en hurtigvirkende gift som 
Det er altså omsider er- kan skytes m.ot offeret. Med 

----------------------.....; kjent, at noen fullmakt fra dette Våpen møtte han 10. 
Elverum ikke har eksistert, oktober 1959 Bandera i trap .. 

Kollektivt medansvar 
I Russland har man nå oppdaget og tatt konsekvensen av 

det som de foraktelige «nazistene» har hevdet gjennom alle 
år, både før, under og etter annen verdenskrig, nemlig at 
Stalin var en massemorder og en forbryter mot menneske
heten av aller største dimensjon. Ja, så overveldende fm-
ner hans egne partifeller av i dag den gamle herre og mes
ters forbrytelser, at hans navn fjernes med avsky og vem
melse overalt både i selve hovedbØlet og rundt omkring i 
alle Russlands europeiske kolonier. 

Denne røde massemorder, som først nå etter sin dØd er 
blitt dømt og fordØmt av sine egne medskyldige eichmen
ner, ledet den krig Sovjetsamveldet fØrte mot Tyskland4 
Etter denne krig beklaget massemorderen seg over tyske 
grusomheter i felttoget mot den rØde makt som selv aldri 
hadde villet godkjenne noen internasjonale krigføringsreg
Ier, og hans utpekte kreaturer satte seg til doms over tyske 
politiske og militære ledere i Niirnberg, sammen med repre
sentanter for det England, som satte igang sabotørkrigen i 
Europa og som drev terrorbombing av sivilbefolkningen 
som hovedkrigsmiddel, og det USA som slapp atombombene 
over japanske kvinner og barn. 

Våger noe normalt menneske å påstå at massemorderen 
Stalin og det land som ingen humanisering av krigen ville 
akseptere, plutselig skulle henfalle til en menneskevenn-
Jig, lovlig og sentimental krigføring i en verdenskrig som 

hvilket betyr at den fullmakt, peoppgangen til dennes hu'!! 
som eksilregjeringen påstod og fyrte hele giftladningen 
å ha fått som lovlig grunnlag mot den ukrainske emjgrant-
for sine forunderligheter, er et leders ansikt. Stasjinskij opp-
falsum, endog et bevisst falsk- lyser ellers at "han ut fra sin 

kommunistiske overbevisning· 
neri - ifØlge de opplysninger ikke hadde noen betenkelig-
som foreligger fra deltagere i heter med å utføre attentata_' 
siste stortingsmøte på Elve- ne. Betenkelighetene meldte 
rurn. Kjedelig! Meget kjede.., seg fØrst da han ved hjem..: 
lig, så meget mer som påstan- komsten til Sovjetsamveldet 
den om å ha fullmakt - falsk sel v kom i faresonen ford1 
eller ikke falsk - slår ihjel han visste for meget. Da stakk' 
påstanden om konstitusjonell han av til Vest-Tyskland, 
nødrett i henhold til selve si- Offeret: den ukrainske emigrant- hvor han altså havnet i ka-
tuasjonen. Det fØrste uteluk- leder stejan Bandera. sjotten, men iallfall redder 11-
ker det siste og omvendt. vet. 

Situasj onen! Hvilken situa- Formodentlig rykker vel 
sjon? Fo t li ø kt· to å også nå morderens kolleger 

Ennvidere er det kollektive r emme g n ya 19 r siden ble den ukrainske emi- rundt omkring i hj emme-
ansvar erkjent ulovlig etter grantleder og krigshelt Stefan frontlandene ut med høye 
norsk rett. Bandera funnet dØd i trappe- skrål og krever ham IØsladt 

De påfølgende jUridiske 'oppgangen til sin leilighet i i kraft av de nye folke retts
sprell for å redde stumpene MUnchen. DØdsårsaken ble regler seierherrene har eta-
er like lite levedyktige. angitt å Tære hjerteslag, blert etter verdenskrigen. For 

Og hva så? også. de norske aviser bragte er ikke også denne morder en 
Det nytter ikke for den ene små meldinger om dødsfallet. Slags patriotisk "hevner» av 

justisminister etter den an- FOLK OG LAND var i dette andre overgrep? Kanskje til 
nen å skylde på sine forgjen- tilfelle som i så mange andre og med folkerettseksperten 
gere hele rekken igjennom bedre underrettet. Vi bragte professor Castberg nedkom
tilbake til justisminister Cap- i nurnret for 14. november mer med en ny betenkning? 
pelen, som tok sin hatt og 1959 i en stor artikkel av for- Og i Vest-Tyskland, hvor 
gikk i protest mot galskapen fatterinnen Olga Barenyi om Olga Barenyi uforferdet l;tar 
og dermed reddet sitt ettei'- den døde emigrantIeder som fortsatt sitt arbeide med å av-

dreiet seg om hele bolsjevismens være ener ikke være? Eller mæle. Hans etterfØlgere blir med sine menn i 1945 kjempet slØre de rØde agenter som, 
er det ikke rimeligere å anta at alle de tyske krigsdeltageres alle sitttende med skammen seg gjennom Polen, Tsjekoslo- spesielt med Tsjekoslovakia 
og vår egne frontkjemperes beretninger om de røde staJin- over ikke å ha gjort sin plikt, vakia, Romania og Østerrike. som utgangsbasis oversvØm
soldaters og dereS sivile· hjelperesuntennesIrellg">e or litto..- Si il. plikt som justisministere,Det ·ble i denne artikkelhev- mer Vest-Tyskland og begår· 

inntil der måtte komme en av det at det på ingen måte dreiet sine redselsgjerninger, der. 
samme støpning som Cappe- seg om hjerteslag eller selv- rettes forfØlgelsen i k k e mot lige bestialitet er den usminkede sannhet? 

Vold avler vold og ondskap avler ondskap, så det er liten len mord, men at Bandera var agentene og morderne, men 
gr~nn til å tvile på at de tyske nasjonalsosialister, som på koldblodig myrdet aven rØd mot fru Barenyi som avslØ-
hjemmebane hadde kjempet i årrekker mot den samme Il. agent. rer dem. De siste nydemokra- , 

Begynn like .godt fØrst som S·l·den har d'et vært stille om tiske metoder som anvendes 
røde utøylede ondskap, svarte med uvanlige midler, som i sistt:aed det kollektive ansva~ 

denne sak helt til AFTEN - i en rekke land for å uskade
dag under fredelige forhQ,J.d synes barbariske. Slik er jo en- og amle Olava. POSTEN nå i et privattele- liggjØre anti-koinmunister er· Ta deretter fatt på å granske gang krigen, og derfor skapte den siviliserte del av mennes
keheten i sin tid de krigslover som skulle hindre barbariets 
triumf. De stod ved makt både som juridisk og moralsk 

'-norm helt til England· og den røde Stalin under verdens-
krigen lot dem drukne i' sabotørkrigens og lønnmordenes 
blod og terror. Slik at en britisk jurist må slå fast at ver
denskrigen var et "fremskritt mot barbariet», takket være 
i første rekke England. 

De tyske nasjonalsosialister, ja, alle tyskere, bærer i dag 
fremdeles på den kollektive skyld deres motstaødere tildelte 
dem for krigens redsel og gru, for alt som hendte. for alt 
det onde an~e gjorde. 

Her hjemme i Norge kjenner vi også det samme begrep 
i det politiske etterkrigsoppgjør, dette med kollektivskyl
den og det solidariske ansvar for ting en ikke hadde noe 
herredØmme oVler. Den elskelige baglerbispen uttrykte det 
blant annet slik i sitt meget kristelige ve~k "Folkedommen 
over NS»: 

«De enkelte medlemmer av NS var gjennom sitt med

gram fra Bonn kan meddele såkalte psykiatriske undersØerstatningsdirektørene Ould- at "den sOvJ·etiske statsborger keIser og innesperring i sinn-bransons og Wildhagens . 
- Bogdan StasJ·inskiJ·. som har sykehus. Også overfor Olga {'gcllmektige råskap overfor sittet fengslet i Munchen si- v. Barenyi gjøres det nå, et

enker og faderløse. umyndige den begynnelsen av septem- ter hva hun meddeler oss, 
barn. ber, har tilstått at han etter forsøk på å få henne tvangs-

m. ordre fra Sovjets hemmelige messig undergitt «mentalob-
Sannheten gjennomgår på politi utfØrte «attentatene» bå- servasjon». 

sin vandring tre ~tadier. de mot Bandera og mot en an- Og den som forsØker å reise 
Det fØrste: Den mØter full- nen ukrainsk eksilpolitiker seg mot massetoskeskapen, 

kommen likegyldighet. Lev Rebet. Sistnevnte ble fun- den som forteller om agente-
Det annet: Den vekker ra- net dØd på et torv i Munche~ I nes giftpistoler er naturligvis 

seri, . hvilket bl.a. gir slike ut- og "diagnosen» var den samme ikke riktig vel bevart og bØr 
Slag av infantil art som «pro- som for Bandera: antagelig uskadeliggjØres. 
testmarsjer». fra Arvoll og selvmord eller hjerteslag. 
Bryn m. v. Morderen oppgir at han 

Det tredje: Dette har vi sommeren 1959 fikk ordre 
sagt alle sammen hele tiden. om å ta livet av Bandera Han 
Vi har nu satt foten inn i ble utstyrt med en såkalt 
tredje stadium. , giftsprØytepistol, en pistol

Olaf Holm. lignende sylinder utstyrt med 

lemsskap med på å dekke alt som ble foretatt i par- k:Uekti;t an~:i:;;:J~~~~~ res kollektive ansvar for 
tiets navn. Hvert medlem hadde forskrevet seg til med ugjerningsmannen? Det mord og drap, tortur og ond
forræderiet og alle dets gjerninger. De som sier at de samme ansvar som Tyskland skap i en målestokk som får 

. Cl' tildelt? selv røde folkekommissærer 
var passive, har samme ansvar som de aktive. De . Og alle de berømmelige go- av typen, Krustsjov til å re-
passive utgjorde den moralske basis, de var voldsfor- de nordmenn som sverget til agere _ i dag? D e r .. e s soli-
retningens kausjonister.» den rØde Onkel Joe og alle darske ansvar? Der e s «lel

Og han slåt fast dette som vel må være blitt aktuelt hans onde gjerninger, kongen les grunnskyld»? 
igjen nå med de siste b.e~elser i Sovjetsamveldet: som sendte massemorderen For det er vel ikke mere enn 

. ~. ., ... . sin hyldest på fødselsdagene, I rett og rimelig at de måles 
,:Der gIs enke!~sk:vI(lli1NS: men det aV~Jør<~nde er den generalene som sto i kØ i 19.45 i etter Skriftens ord med det 
felles grunnskyld soni,·Øver enkelt bærer sm del av». for å komme med i Stalins! samme mål som de sel v 
For hvorledes er det med de stater som gikk i forbund med I' norsk-sovjetiske forening, hva ,. målte med. jMorderen med ordre fra Moskva: 

den røde massemorder Stalin? Har ikke de et medansvar, et med der e,s medansvar? D e- ~ Bogdan Stas1inskii 
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«Jeg vil g,ierne vite hva vi har 
li gjøre her i leiligheten til en 
Gestapåks (Gestapomann) ?» sier 
han truende, 

«Men sjef», brummer den tykke 
beroligende. «Det er jo våre folk!» 

«Iaften -» begynner den blon
de og retter våpnet mot MarceL 
«Blir det fest», fullfører Marcel 
setm.ingen, »Nå, er du endelig til
freds? Er det løsenet ror i kveld 
eller ikke? Altså, la oss fØrst gå 
inn i spisestuen. Intet arbeide 
uten fornøyelse er mitt løsen. Ges
tapaken har ett~rlatt oss etpar 
fine flasker,» 

SOm hjemme stamper han bort 
til anretningsbordet, tar glass fra 
sølvbrettet Cg-€J.'"l flaske konjakk 
fra en lien kurv, og stiller alt 
sammen på det ovale bord midt i 
spisestuen. «Nå, skål da!» pludrer 
han muntert. «Og så skal jeg fOr
telle historien, sjef. Altså - i ef
termiddag fant vi ut - - ». 

«HlVem er v i?» 

Dødsdan s 
• Prag 1 

En rema. om pragerrevolulJjoneu dager 

i 1945 

av OI,GA BARENYJ 

(Ov~m •• tt av ODD MELSOM ) 

't. 

, røken stige opp fra taket på Pet
schak -Palaiset» . 

«Det er sant, men likevel sover 
ikke djevlen. Likene må iallfall 
vekk under enhver omstendighet. 
Og jo fØr }o bedre.» 

«Du har rett, Rudi», n*ker Ri
cr.ard samtykkende og tømmer et 
nytt glass «~en - hvor skal vi 
gjøre av alle likene? Og uten kis
ter, uten dØdsattest. Wehrmacht 
patruljerer der ute, og hvis de 
kniper oss med likene, så vil det 
straks bli to lik tiL» 

«Gjorde dere Mna lII6e, da,?:> 
«Nei hvorfor det'. ijef:., ler 

Marcel muntert. «Vi vit dø. ikke 
øde våre krefter på yngele •. 
Tvertimot, det går an , maJtke 
med meg. Fcr min skyld kan dere 
gjerne bli. Telefonen er ødelagt, 
dørnØklen tar jeg f'ra dere slik At 
dere til syvende og sist ikke fore
tar en spasertur i denne tilstand, 
noe som bestemt ikke ville gagne 
sunnheten. I morgen kan vi 
snakke hyggelig ~mmen igjen. 
På gjensyn, sa jeg og tenkte ikke 
på noe galt. Men 8å etter en times Den blonde betrakter mØrkt fa
fiorlm> omtrent, .tenkte jeg aver tniliebildet mellom vinduene. Hun 
hele historien igjen. Vi har jo en i tyrolerdrakt, han med de korte 
stor kj211er nedenunder huset. lærbukser, to gutter i Hitler-
helt avsperret, hører egentlig til 
melkebutikken. Sikkert er sikkert, 
det er beste å fjerne hele gesta-
poredet, for de kan j,o skrike ut 
gjennom vinduene eller noe slikt. 
Godt, jeg går opp ennu en gang 
sammen med Rudi og blir for
skrekket ~ intet rører seg. ?lokket' 

også - er fuglene kanskje flØyet? 

jugend-uniformer, en liten pike 
med en dukke på armen og en 
større pike med lange, blonde flet-
ter. Hurtig tenrier han seg en ny 

Fra aadr. kilder: 

Troens blindhet 8. april 1940 
Interessant artikkel av Johan Scharffenberg i Morgenbladet 

Det ser ut som om opplysningen stiger langsomt, mett 
sikkert i dette land. Ja, sannhetens erkjennelse må VClJ

re blitt så omfattende nå at selv dagpressen ikke lenger 
våger altfor demonstra tivt å lukke sine spalter for 
fruktene av den. Vi har gjengitt før en artikkel av prost 
A. E. Hedem i NATIONEN og bringer i dag en artikkfll 
av Johan Scharffenberg, som MORGENBLADET bragt. 
10. november. I et kommende nummer skal vi giø-re våre 
lesere delaktige i en artikkel i AFTENPOSTEN av stud. 
jur. Gjermund Neeriand, som skriver klokt og renslig om 
«To slags krigsforbrytelser?», og som har fått sin artikkel 
oppSiktvekkende godt Illasert i ~ette ellers så tilbake
liggeno.e blad. Scharffenbergs artikkel tale?' naturligvis 
for seg selv, men vi vi! gjerne peke på at han godt kun
ne ha trukket en noe skarpere konklusjon av det han 
forteller om årsaken til den manglende norske mobili·· 
.1ering. For ikke alle val' slike naut som lot seg ta ved n~
sen av engelSkmennene. Det må utvilsomt ha vært noen 
høyt oppe som bevisst medvi1'ket i disse engelSke be
strebelser på å gjøre Norge til krigsskueplass. Jevnffh' 
i den forbindelse artikler~ i forrige nummer av Vericul
tor, Bak dette pseudonym skjuler det seg, som mange vU 
vite, en meget sJ;a1'pskodd og vel underrettet pe-rson: H~ 
er så Scharffenbergs artikkel: 

ter tiden 1914-1945. For
. fatteren Chr. A. R. Chr i 1\ -

ten sen har i verket« Verde. 
i går og i dag» vist sitt inn
gående kjennskap til vår 
egen tids historie. 

«Nå, gruppen vår. Slaktehuset!. Men det kan ikke være mulig, 

sigarett og ser bort. Dog, bildet !~r 
der fremdeles, bare litt forandret. 
Han og Nina, aikkurat som ge·· 
5'tapoekteparet i midten, tilvenstre 
hans to gutter, tilhØYre hans to 
piker. Men nå er det ikke tid ,til Overlege Johan Scharffenberg. 

Jeg har med stor intesesse 
lest disse to bind, navnlic 
avsnittene om vår politiske 
historie, og gledet meg ved 
den tydelige streben etter e. 
objektiv utredning av for
hold som fremdeles setter 
almenhetens fØlelser i sving, 
fremfor alt okkupasjonen~ 

historie. I bind IX. har både 
Vestmaktene og Tyskland~ 
planer mot Norge fått eR 
fremstilling som bØr overbe
vise leserne om at skylden 
for Norges ulykke ikke bare 
_l på tysk side, men også pi. 
fransk og engelsk og hOfl 
norske statsmakter. Dette 
har jeg stadig fremholdt, jec 
er i alt vesentlig enig i for
fatterens fremstilling, me. 
vil gjerne få supplere den på 
et par viktige punkter. Ha. 
skriver (IX. s. 147): 

Vi bestemte oss for at det ville 
være lurt å knipe noen gestaP<l
menn for alle tilfellers skyld, som 
gisler så å si. For imorgen vil 
parolen være - tar du min mann, 
.å tar jeg din. Ikke sant? Du be
hØver ikke se så sint ut, sjef, jeg 
vet beskjed. Godt - jeg nøler 
ikke, tar reservenøklen til leilig,
heten hos vaktmesterkonen, ikke 
sant, Rudolf, og vi gikk -begge 
inn. God aften, herr Oberkom
missar, hilste jeg hØflig, og fØr 
han kunne si «Heil Hitler», skar 
jeg over telefonledningen. Han 
gikk naturligvis straks løs på 
meg, men Rudi gav ham et spark 
i maven, et nYdelig spark. Rudi 
er nemlig utkaster hos SK Holl~
schowitz. Herr germaneren veltet 
~g rundt på gulvet og sa hverken 
ja eller nei, men så kom hans 
kone og laget et nydelig spetak
kel. FØrst da hun hadde mistet 
to tenner, roet hun seg litt, og vi 
kunne diskutere saken. Så sa jeg, 
hØr nå her, Horn, det hender deg 
intet, tvertimot. Vi vil gjemme 
deg og din familie godt, for i mor_ 
gen kan du få mange besøkende. 
Det var naturligvis lureri, skål 
brØdre!» 

«Kort og gOdt,» aVbryter Rudi 
eg tramper sigarettstumpen ned i 
teppet. «Han hadde nok gått med 
oss, men den tyske Brunhilde 
skrek som en gris. På grunn av 
barna». 

FOLK OG LAND 

for Rudi og jeg har hele tiden slike sammenligningeT. Skjedd er 
sittet nede i trappen. Nå - i lJO- skjedd. Likene må vekk. Det store populærviten-
veværelset fant vi hele k.ostebin- k l' k Før mennene går inn i sove- s ape 1ge ver "Vårt Folks 
deriet. Alle seks dØde. Qitit:.. værelset, drikker de ennu en gang Historie« som Aschehougs 

Den blo~de fal'€[' rasende opp. hurtig og tause. Så marsjerer de Forlag nylig har startet, 
«Vet du hva du er? En kraft- i vei. Gjennom herreværelset, minner i sitt anlegg om for
idiot er du! Hva vil nå hende hvor det er en stor lys firkant på lagets verk «Det norske folks 
når Gestapo kommer for å lete veggen. Her har sikkerlig Hitler_1 1iV og historie gjennom tide
eiter Horn?» bildet hengt, Skrivebordsplaten er ,ne» hvis ti bind utkom 1930 

«De har nok noe viktigere å ta' ganske tom. Bare et skolehefte --1935 og forlengst er ut-
seg til nå», beroliger den tykke ligger der midt på bordet. På det SOlgt .. 
ham. Briell1ne papirer og rydde blå omslag står navnet Heinrich utgIVelsen er begynt med 
opp Helt siden igår har man sett (Forts. side 8) I cind VIn og IX som omfat-

»Stormaktenes aksjoner moi 
Norge lØp således parallelt 
og samtidig, men uten at de. 
ene part visste noe konkret 
om hva den annen foretok 
seg. Noe annet. er at hver aT 
dem regnet med at motpar
ten hadde sine planerr, SOlli. 

det gjaldt å krysse eller å 
komme i forkjØpet». 

mr ikke dette en undervur
dering av etterretningstje
nesten (spionasjen) på beg
ge sider? USA hadde diplo
matiske forbindelser med 
Tyskland helt til desember 
1941, dens ambassade i Ber
lin gjorde utvilsomt omhyg
gelige iakttagelser og under
rettet nok England om flåte
og troppesarnlingen i Stetti. 
og andre østersjØhavner. Ge
neral Oster (admiral Cana
ris' hØyre hånd) underrettet 
den hollandske marinea tta
che Sas som visst ikke ban 
varslet den danske marin.
attache KjØlsen og den svell-

Fort,. 8ict. I 
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Døde nasjonalsosialismen 

pelotongene i 
foran eksekusjons-
1934? 

Slik bede ..... en tysker 
Vidku.quislinc 

EIDCR KERNS BERØMTE BOK «DER GROSSE RAUSCH» I NY, REVIDERT UTGAVE 

sa fra hvor og når han had
de anledning til det. 

Siste del av boken foregår 
i amerikanske fangeleire, og 
vi får' også fra nykommere i 
disse leire hØre hvorledes det 
var i de russiske fangeleire. 
Alle disse som skråler så 
hØyt om tyskernes behand
ling a v sine fanger burde 
lese disse beretninger. 

En vurdering av NalMes Rein, 
stadig kontakt med ham som hadde 

Det er vel så at da neder
lagets stund var inne, så 
hadde dØden gj ort så rik 
hØst blant Tysklands bæren
de krefter -at det var. lite 
igjen av eliten, men likevel 
har det nok forundret man
ge både av Tysklands venner 
og av dets fiender å se hvor 
totalt det moralske sammen-

l fangeleirene gikk diskusjo,nens bølger hØyt: Hva skYldtes det to- l brudd var i 1945, et sammen-
tfjle moralske sammenbrudd? brudd som fremdeles kaster 

sine skygger over dette ulyk-
Denne glØdende patriJot. siste tanke gjaldt Norge. 

kelig land, og er blitt som en 
Den tidligere Østerrikske I I boken, som forØvrig kan skammens fane over dagens Ill. 

Waffen-SS-mann Erich kjØpes gjennom FOLK OG Adenauer-stat. Hva var år- Alt dette er ~pØr3m&l 80lIl 
Kern, som vil være kjent fra LANDS BOKTJENESTE, for- saken til dette sammen- Quisling har bedØmt riktlgpå 
en rekke fremragende bØker teller Kern om østfelttoget, brudd? den tid de var aktuelle. Som 
fra krigstiden, og dessuten f'lik han opplevet det i en rek- Dette spØrmål reiser Kems en røst. der roper i Ørkenen 
som en av de bærende kref- ke Waffen-SS-avdelinger, bok i en diskusjon i fangelei- han har atter og atter hevet 
ter i det utmerkede tyske disse vel verdens og alle ti- ren, og han kommer her inn sin stemme og har krevet en 
ukeblad DEUTSCHE WO- ders beste tropper. Det er på en side a v saken som vi er I rettferdig og klok behandling 
OREN-ZEITUNG, har sendt nesten utrolig det vi får hØre sikker på rØrer ved noe av det av de besatte oml"l\d.er. Som 
ut igjen i nytt <:lg revidert i boken om disse elitesolda- essensi~lle.Vi skal her gjengi Russlandskjenner var han 
opplag sin 1rariskje mest ters innsats. Men Kern har et avsmtt av. b~ken, men fØrst særlig kompetent tU å bedØm
solgte bok, «Der grosse også øynene åpne for de kan det ha sm mteresse ,~for- me den tyske østpolitlkken. 
Rausch». Denne bok er alle- ulykksalige feil som ble begått telle om en uttalelse VI selv Det memorandum ,sOm han 
rede kommet i en rekke opp- i politiskhense.f:mde .fr~ tysk hørte av. en tysk «gullmerke- personlig overrakte Hitler og 
lag og er solgt i over 100.000 side når det gjaldt østoinrå- mann» l 1942, altså mens hvor han uforbeholdent peker 
eksemplarer,. derav nesten Idene, og hva mere er: han ,TySkland fremdeles stod på på de tyske feilsamticHg som 
tredjeparten i England l hadde det også den gang, og toppen av sin makt. Han v~ han gjør gjør meget saklige 

gammel SA-mann, h~dde til forSlag, vil forhåpentlig fin
og med vært med l Stum; nes i hans etterlatte papirer 
Horst Wessel, . men han sa og bli Offentliggjort. Det sam
mØrkt på ~remtIde? .«Den vir- me gjelder hans bemerkelses

Die Strasse frei den braunen Bataillonen! 

kelige nasJonalsosIalIsme, den 
som begeistret oss og drev oss 
ut på gatene og barrikadene», 
3a han, «den døde foran ekse
kusjonsavdelingene 30. juni 
1934. Hvis Horst Wessel ikke 
var falt for morderhånd i 
1930, så ville han sikkert vært 
stilt opp mot veggen i 1934». 

Og så gjengir vi avsnittet 
i Kerns bok, hvor det berettes 
om diskusjoner i fangeleiren 
etter nederlaget: 

verdige utkast til en «europe
isk traktat» og for en «ger
maIlBk overeIlBkomst», som 
han har forelagt Hitler under 
et besøk på slotet Klessheim i 
1944. Hitler viste seg den gang 
meget interessert, men det 
var kanskj e mer en hØflighet 
oyerfor en gjest enn en alvor
lig vilje til å prøve disse vik
tige forslag. En får ta hvilk.en 
stilling en vil til saken og til 
detekniSke detaljer i diMe 
arbeider, de er iallfall kon
struktive elementer for dan
nelsen av fremtidens Europa. 
De var ment som diskusjons
grunnlag og inneholdt grunn
setninger for en rettsordning, 
som den frivillige sammen-

(Forts. sidt 7) 

Die strasse frei dem Sturmabteilungsmann! 

Den uriktige Østpolitikk, 
den gale utenrikspolitikk 
overhodet, konsentrasjonslei
rene og Gestapo var de fØr
gte punkter i våre heftigste 
diskusjoner. Særlig vi front
soldater og offiserer hØrte for 
fØrste gang om ting som vi 
aldri ville ha trodd mulige. 
Dog stadig dukket også spØrs
mål og tvil opp. Hva er sann
het? Hva er propadanda? Så 
skrapte vi dypere. Førerprin
sippet overhodet, den totale 
stat var de fØrste skarpe 
punkter. Og så: Reichsflihrers 
personlighet, Hermann Go
rings, og det verste problem: 
der Fiihrer. «Jeg skal si dere», 
tok en gammel, isgrå maj or, 
om hvem vi visste at han var 
en urgammel marsj mann og 
hØY SA-fØrer, ordet, «hva som 
var begynnelsen til enden: 
30. juni 1934! ,Dengang brØt I Horst Wessel i spissen tor sin sturm i Nurnberg 1928. 

Es sehaun aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. 
Der Tag fitr Freiheit und fitr Brot bricht an. 

ikke bare de gamle SA-fØrere ---
(".,.. ..... 'f) LØRI}AG 2. ~ lUt 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



Kollekti vskylden Troens blindhet 
(Forts. Ira side 1) (Forts. fra s. 4) 

tedl> i mars 1944 . ikke være svar fØrer oss tilbake til pro- ske F ~ - / forlangte admiral Darlan et 
Faktisk var opphisselsen noen tvil om. (Se Lows karri- blemet vi har berØrt allerede ,orshell. .lJIOO franske ultimatum til de skandina-

etter disse offentliggjØreiser katur 19421.) marines Øverstkommande-i begynnisen av artiklen: rende dm' l D l viske land om å stanse maIm-
stor,' de fleste britiske blad Denne påtatte uvitenhet a Ira ar an, uttal-Hvorledes ville den britiske og te l' et memor d 30' utfØrselen. Hvis de fØ. yde seg, 
bragte lange artikler og an- gjør det også forklarlig at det amerikanske presse ha for- an um . mars ville dette «nesten sikkert:. 
meldelser av Charles Snows ikke engang henimot krigens 1940 til den daværende for-holdt seg, hvis det i de tyske svarsm'n' t D l d' fØre til en tysk reaksJ' on som 
bok, og l' ukeVIS' var deres l tt da t l IS er a a ler: su, u gangen allerede blader i forbindelse med Il . t kunne tillate å ta opp igjen 
spillter fylt med innlegg fra forlengst var avgjort, reiste Eichmann-prosessen hadde seralt emeraire de suppo- planene om en nordisk eks
fortørnede lesere. Men alle de seg en bevegelse i England reist seg en lignende disku- ser que l'Allemagne assistera pedisjon (under den finsk-
hissige drØftelser og alvorlige som krevet å gjØre slutt på sjon, om hvorvidt gass kam- passivement a notre interven- russiske vinterkrig) og «d'ou
meningsforskjeller hadde ln- massedrepingen. FØrst i de rene fra Auschwitz eller den tion dans les eaux norvegien- vrir ainsi un nouveau theatre 
tet med den etiske side av aller siste krigsuker så Win- flere år tidligere prØvede mas- nes. Des renseignements re- d'operations». 
massemord på skyldlØse s1- ston Churchill seg foranledi- seskytningen til bolsJ'evikene cents montrent qU'elle a ras- Et nytt krigsteater på den 
vilister aO gJ'øre, snarere stl'e- t til åk' semblee les moyens d'une ge s nve en notis til skulle gis fortrinn en når det d·t· skandinaviske halvøy ville 
de. s m.a .. n_ o. m. spØrsma"let om t b 'ef S' Ch l expe l lOn sur les bases de la - s a sJ en lr ar es Por- gjaldt hensiktsmessighet _? N . . trekke tYSke stridskrefter dit 
terrorbombingen hadde hev- tal, hvori han ytret betenke-- * orvege mendlonale (Slav- og lette trykket på Frankri-
d.et seg l· prakSl·s eller l' kke '. li h te d t anger) ou de la Suede». g e r ve erroren: Til slutt skal nok en til- (D t 'Il ke, dette hovedpunkt i Vest-

Forfatteren av' den offent- e VI e være dumdristig Det f.orekommer meg s.t det dragelse nevnes, noe som i seg å forutsette at Tyskland ville maktenes planer burde vært 
lige beretning kom til fØl- ØYeblikk er kommet da spØrs- selv ikke har stor betydning, forholde seg passivt til vårt sterkt fremholdt i bind IX. 
gende slutning: målet om bombarderingen av men like fullt kaster klart inngrep i norske farvann. Et annet viktig punkt er 

Veldige områder av mangeBtore tyske byer - bare for å Øke ter- lys på forskjellen mellom bri- Ferske etterretninger viser at at forfatteren slett ikke nev
byer i hele Tyskland ble alvor- l'IOl'ell, selvom det skjer under tisk og tYSk tenkemåte: det har samlet midler til en neI' at den britiske marine
lig rammet, men det tyske folk!! annet påskudd _ bØr prøves I begynnelsen av oktober ekspedisjon mot baser i Syd- attache admiral Boyes om 
vilje ble ikke brutt, ikke engang påny. Ødeleggelsen av Dresden i år så engelskmenn med over- Norge (Stavanger) eller i Sve- formiddagen 8. april kom 
følbart svekket, Og innvirknin- blir et SpØrsmålstegn en bØr ta raske Ise i sine a viser og i rige»). til Admiralstabens etter-
gen på krigsproduk.sjonen ble alvorlig mot d.e alvorlig mot de fjernsyn bilder av unge, tyske D tt d retningsvesen og sa til or-
bemerkelsesverdig liten. e e var e engelske myn- l k allierte bombarderinger. frivillige, som var kommet for digheter klare over, det var ogs aptein E. A. Steen: «De 
Hvis man tør slutte av leser- Mr. Churchill trakk imid- å delta i gjenr.'1pbyggingen av et ledd i deres planer at tys- kan meddele admiral Diesen 

brevene i den utstrekning de lertid notisen tilbake da Sir katedralen i Coventry, til kerne skulle okkupere Syd- at jeg har grunn til å tro at 
ble offentliggjort, var gjen- Charles Portal gjorde innven- hvilket det forøvrig i Tysk- Norge, de allierte via Narvik også (<<1 have reason to beli
nomsnittsenglenderen bestyr- dinger mot ordlyden, og for- land var samlet inn rundt trenge inn i Nord-Sverige, ve that also» ) en britisk flå
tet over offisielt å erfare at mulerte den mere «diskret». regnet 120,000 Mark .. Presten besette malmfeltene og opp- test yrke er på vei for å møte 
bombekrigen hadde vært en Opphavsmannen til all den- som ledet gruppen ble spurt ta kamp med tyskerne i Mel- de tyske sjØstridskrefter som 
feilregning. Noen kritiske rØ5- ne redsel, den dystre innvan- av fjernsynet hvorfor hans lom-Sverige. 6. april ble det er stukket til sjøss». 
ter henviste til den pinlige dreI' Frederick Lindemann, er unge ledsagere utfØrte dette gitt ordre om å sende okku- Ste en skriver (Norges 
kjensgjerning at det altså allerede for et dusin år siden arbeide. Han svarte: «Som en pasjonstropper til Stavanger, SjØkrig 1940-1945, bind l. s. 
hadde vært bedre gjennom kallet for sin skapers dom- kristelig gest». På videre bare for å Ødelegge Sola fly- 20) at meddelelsen tydet på 
rettede angrep å lamme den stol, Så det finnes ingen mu- spØrsmål om han ikke ansikt plass og så trekke troppene «at britene hadde til hensikt 
tyske drivstoffproduksjon og lighet lenger for å vite hvor- til ansikt med ruinene fØlte tilbake til Bergen. Tyskerne å mØte de tyske skip med 
derigjennom forkorte krigen, ledes han i dag ser på denne seg skyldbetynget, gav han til skulle ha adgang til Syd- sterke sjØstridskrefter i Kat
istedenfor å sette inn de'mas- sin sak. ,svar: «Vi kristne i Tyskland Norge, derfor ble Norge ikke te gat eller Skagerak. Både 
serte bombeforband til dre- Heller ikke fra Sir Winston fØler oss skyldige fordi vi ikke advart. av kommanderende admiral 
ping av størst mulig antall Churchill vil vi kunne få vite har bedt nok». På tysk side var Hitler og i Admiralstaben ble den 
ubevepnede mennesker, kvln- hans nåværende oppfatning, Etter kommentarene i den overbevist om at England derfor oppfattet .slik at det i 
ner og barn. En stor del av for, som nevnt har han vendt engelske presse å dØmme var forberedte en invasjon i Nor- :ppet av dagen VIlle resulter~ 
leserinnleggene vendte seg på seg med vemmelse bort fra det fullstendig i orden at de ge og ikke ville møte norsk l at den tyske oppmarsJ, 
den annen side ergerlig mot luftkrigen såsnart seiren en- unge tyskere nå hjalp til ved motstand det beviste Alt- hvor den enn skulle, ville bli 
enhver kritikk av luftkrigen, delig var en kjensgjerning. gjenoppbyggingen av det som markaff~ren 16. febr. (kfr. I slått tilba~e me~ store tap». 
noe som aV.dem ble oppfattet· Hvorledes han ser på det kan deres landsmenn ødela for hans uttalelser til von Fal- I en artIkkel l «Morgenbla
som en nedvurdering av man høyden slutte seg til av femten år siden, og like selv- kenhorst 21. februar) det» 9. april 1960 fremholdt 
RAF's ydelser. Noen minnet den kjensgjerning at han har sagt var det at de måtte fØle Churchill sa 11. april 1940 i jeg at K o h t fikk. denne 
g:'ettent om den l{je~:m~gje~- skrevet flere omfangsrike en byrde av kolle kiv skyld på Underhuset: meddelelse om form,:.ddagen 
nmg, som allerede l sm tid bind om annen verdenskrig, sine skuldre. «Grieved as we all are at 8. april og underrettet uten-
hadde vakt ubehagelig opp- men ikke neTIlt terrorbom- Nå blir det riktignok i dag the suffering and misery riksnevnden. Meddelelsen 
merksomhet : at ingen av de barderingen. alminnelig anerkjent som en which are now extended to gikk utvilsomt også til an-
luftkrigsansvarlige var blitt Luftmarskalk Sir Arthur kjennsgjerning at det ved wider are as, I must declare dre myndigheter. Dog synes, 
tildelt n~en høye

o 
utme~kelser. Harris, kjent som «Bomber- bombingen av Coventry dreiet to"the House that l feel that merkelig nok, kommanderen-

Beretnmgen slår dertil ufor- Ha~ lever fremdeles, en seg om en gjengjeldelsesfor- we are greatly advantaged de general Laake ikke å ha 
blommet fast: gentleman på 69 år, på sitt holdsregel på grunn av luft- by what has occurred pro- fått den, han forklarte nem-

Premierministeren og de andre hvilested Goring on Thames. angrep mot den tyske sivil- vided we act with unceasing lig for UndersØkelseskomml
menn i ledende stilling sY- I forbindelse med diskusjo- befolkning, på grunn av de and increasing vigour to sjonen 1946 at «når Regjerin
nes å ha vendt seg bort fra af- nen om bombekrigen har fle- fØrste terror-bombarderinger, turn to the utmost profit the gen ikke gikk til mobilise
færen terrorbombardering så- re korrespondenter oppsØkt som Mr. Churchill og hans re- strategic blunder into which ring, trodde han årsaken var 
snart den ikke lenger tjente ham og spurt om hans me- gjering allerede i mai 1940 our mortal enemy has be en at den -aven for ham 
deres formål, akkurat som om ning. Han svarte ogSå hen- hadde beordret. provoked». uforklarlig grunn - regnet 
den ~ar blitt dem motbydelig. synslØst og, som en av spØr- Dertil er skadene og tapene Provosert er det rammen- med at britiske sjØ- eller 
Når i alle drØftelser i den rerne bemerker, temmelig som ble anrettet i Coventry de ord. Allerede i sitt hem- luftstridskrefter ville gripe 

britiske presse, som ~lleredel grettent. små i sammenligning med de melige memorandum 16. de- inn mot en tysk aksjon og 
bemerket, den moralske side I «Jeg har Ingen tålmodighe i Hamburg, Dresden og man- sember 1939 til den engelske stanse den». (UndersØkelses
av terrorangrepene tilsynela- med folk som gråter av med- ge andre tyske byer. regjering skrev Churchill: kommisjonens innstilling, bi
tende ingen rolle har spillet, lidenhet med tyskerne», er- Er det nå å vente etter at «We have more to ga in than lag bind Il, s. 190). 
så tør det vel fØres tilbake til klærte mannen til «Daily sannheten om bombeterroren lose by a German attack Troen på en umiddelbart fo
at den britiske «man in the Mail». Og da korrespondenten fra britisk side offisielt er upon Norway or Sweden». restående engelsk seier over 
street» allerede siden 1942 for den venstreradikale sØn- medgitt, at grupper av unge l et møte av de høyeste den tyske . flåte forklarer 
meget vel hadde kjent til ter- dagsavis "People:?> spurte ham engelske kristne snarlig vil franske sjefer 15. mars 1940 sorgløsheten 8. april. 
ror-luftkrigen mot Tyskland, om han nu, etter at sannhe- strømme til Tyskland for å Admiral Boyes må ha fått 
og at offentliggjØrelsen i den ten om lufterroren var kom- hjelpe til med gjenoppbyg- pålegg fra admiralitetet i 
henseende derfor ingen over- met for dagen, ikke fØlte en gingen, forsåvidt den ikke alt liggjØrelsen av sannheten om London om å gi denne bero
raskeise betØd for ham. Helt viss beklagelse, svarte han er fullbyrdet? bombekrigen overenstemmen_ ligende. beskjed. Samtidig 
siden krigens slutt hadde han tverr: «Visselig ikke! Hvorfor Man kan neppe forestille de med Lindemann-planen visste admiralitetet at det 
klokelig bestemt seg for ikke skuUe jeg det?» På de videre seg noe mere usannsynlig. viser tydelig nok at de tyske ikke i eller i nærheten av 
å tenke mere på den pinlige spØrsmål om han under sam- Utvilsomt er det i Storbri- og britiske fØlelser under Kattegat fantes brtiske ma
kjensgjerning med bomhekri- me omstendigheter påny ville tannia like mange oppriktige samme forhold reagerer me- rine- og flystyrker sterke nok 
gen mot kvinner og barn. At la gjennomfØre terror-bom- og overbevise kristne som i get forsl{jellig. I til å ta opp kamp med den 
det var blitt ført en slIk, knn- baaleringer, sa han avgjort: I Tyskland. 1'1/10n den tyske of- Den tyske tenkning er poli-I tyske flåte. 
ne det S8m'st etter J. M. ~YGs! I would!» I fentligh2ts svar på aVSlørin-l:tiSk umoden. Når en tysker le- Hvorfor sendte det da 
Spaight's «Bombing vindica- Dette bemerkelsesverdige I g~me om «Endli)sung des ,iti- ser gr~ue~historer, føle~ han denne usanne beskjed? 

____________ ~ ____ ~ ____ .____ _ d1schen Problems» og engelsk- naturllgvIs avsky og gIr den En opprØrende, men logisk 
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'Slik bedømmer Døde nasjonalsosialismen- - ? 
(Forts. fra $. 5) dem. Nordmennene kan være . 

slutning av europeiske stater I overbevist om at de på avgjø- (ForU. fra side 5) Eksperimentet med den re-Idere ikke alle sammen at en 
ved en overenskomst skulle rende måte kan takke Quis- og R()hm sammen i henrettel- volusjonære nasjonalsosiaUs- verden er styrtet sammen 
ordnes etter. . ling for at de områder som sespelotongenes salver, men me hadde derimot intet å by meget skrekkeligere enn ri~ 

Den «germanske overens- fikk fØle krigens hårdhet dog det vi alle som nasjonalsosi- i denne problemenes kamp Itets røksvertede ruiner? ser 
komst» gikk ut på at de nord- har fått fØle den minst mulig. alister fØlte, det vi drØmte som var rummet og dette å dere da ikke ganske enkelt 
europeiske folk innenfor den Quisling har med sin politikk om~. gå inn i verdenshistorien jevn alle sammen at vi ikke len-
europeiske fØderasjon skulle under oklmpasjonen oppnådd Han ble heftig motsagt. byrdig. Det bØd bare på den ger har luft til å leve videre 
inngå en snevrere forbindelse, meget for Norge. Dog fortsatte han uten å la ~sommel.ige og lange vei i1 Min Reichsflihrer lot en av 
ikke for å danne en majoritet I. Når Quislings stilling i of- seg influere: «l dagene etter tIl et ~v de største nasjonale mine beste kamerater, som 
mot de andre, men for å dan- fentlighetens øyne var skjev, maktovertagelsen stod Adolf ekspenmenter. tok livet av seg fordi han 
ne et særskilt sterkt ferment i I så lå det ikke alene i det fak- Hitler foran den største av- Det var som om djevlen selv hang så ved sin brud at han 
det europeiske fellesskap. I tum at Norge var besatt av gjØreise i sitt liv: med SA's hadde ført Adol! Hitler opp på ikke kunne overvinne hennes 

l disse spØrsmålene hadde I tyske tropper og at den nor- revolusjonære masser eller det høyeste fjell og hadde vist utroskap, nekte begravelse 
Qusling sitt eget standpunkt ske forvaltning var underord- med den store generalstab. ba:n verden: se, den er din, med militær honnØr og lot 
og befant seg i en klokt over- net en tysk kontrollforvalt- Her folkehæren, kanskje noe hVIS du forskriver din sjel til ham utstøte av SS etter dØ
veiet motsetning til de over- ning, men skj evheten var også lignende som en Trotskis røde meg!» den med skam og skj ense l. 
drevne fordringer om et begrunnet i de personlige for- garder, en tung og lang vei, Og på den annen side stod Men selv gikk han hen, etter 
storgermansk rike. QUisling hold mellom de to ansvarlige som til syvende og sist ville massen av dem som hadde i at han forkledt som i en dår
hadde også regnet med Eng- menn. Når allerede Reichs- ha betydd slutten på enhver bygget og beskyttet veien oPIA Hg kriminalroman hadde 
land i sine planer, likesom kommissariatet som sådant imperialisme. Den nasjonal- til fjellet, de som ikke hadde 'I streifet gjennom om.rådet og 
han heller aldri var noen vir- var en pel i kjØttet for Quis- sosialistiske vei. Slutten på noe annet å by enn deres tro l herunder ble knepet, og sluk
kelig fiende av dette land. lig, så betød Terbovens per- bankkapitalen, brytning av og de~es troskap og deres re- te syankalium - istedet for 
Krig mellom Tyskland og sonlighet og nØdvendigheten renteslaveriet, jordreform, v?lusJonære stolthet som å overta ansvaret foran seier
England har han sett som en av samarbeidet med ham en nyrydning, sosialpolitikk og kjempere. På grunn av denne herreretten og å redde hun
stor europeisk ulykke. Quis- tilleggsbelastning for ham. store sosialreformer. :eV:0lusj~nære stolthet knaUet drevis arme djevler som ikke 
Ung var altså politisk en eu- Quislings sindige, .klokt vur- På den annen side Øyeblik- m~ldl~rtld, pistolene og ;m.a.- hadde gjort annet enn å ut
ropeer, kulturelt en germaner derende intellekt, som ikke kelig oppbygging av den tyske skmplstolene da Hitler hadde føre hans ordrer, fra galgen. 
og alt i alt en god nordmann, var fri for mistroiskhet og Wehrmacht etter den prøysis- bestemt seg for generalenes Det er ikke så ganske enkelt 
som krevet frihet og suveræ- Terbovens springende Og' for- ke generalstabs velprøvede vei. Der dØde eliten av den d.ette med forrædere og sa
nitet for sitt fedreland, idet Slagne intellekt forholdt seg mønster, og dermed håpet om ?,amle avantgarde, som man botØrer årsaken ligger 
han bare ville akseptere de til hverandre som ild og vann. erobring av det .rum et folk Ikke kunne tumle med som langt dypere. Så dypt at jeg 
innskrenkninger som sam- De var begge henvist til hin- uten rum så nØdvendig tren- :ned de «marsfaIne>, der døde ikke har lyst til å leve len
menslutning i en større enhet annen, men de forskjellige ger. Slik sto to gigantiske rØrerne for den organisasjon ger!:. 
fordret -og som forutsatt;e at oppfatninger og temperamen- ideer overfor hverandre i den som ~len~ hadde fortjenesten «Snakk ikke slikt sprøyt»,av
de andre folk på sin side var ter fØrste stadig til divergen- manns sjel som hadde fått av Se:Lren l gate- og salslagene brØt jeg ham, «vi må gå veien 
beredt til å gjøre det samme. ser og åpnet en dyp klØft mel- større makt i hendene enn mot kommunismen, SA. Sam- til ende for deres skyld som 

* lom dem. Terboven hadde og- noen monark. Den revolusjo- men ~ed de~ ble hurtig et- kommer bak oss. Vi må imid-
Bildet av Quisling ville ikke så til å begynne med stått nære vei lovet bare å styre par skjeve fIgurer og korru- lertid også gå veien til ende 

være fullstendig hvis man mot Quisling og det lå i den- langsomt og på bred front perte folk og general Schlei- for å formidle advarslen til 
ikke peker på hvorledes han nes karakter at han ikke kun- mot de store mål. Det var et cher samt frue og tjenestepike dem som kommer etter oss om 
som en .løve har kjempet for ne glemme det. Quisling var farlig ek~perin:ent. Aldri var knallet ned for at det skulle hvorledes man ikke må gjøre 
norske mteresser slik han så som mejnneske i stand til ekte denne vel betradt fØr i Tysk- se. penere ut. Men dengang, det. Og ganske enkelt derfor 
dem. Hans ceterum cenceo fØlelser, mens Terboven ikke land. Det v~r nytt land både mme kamerater, dØde ideen. at vi er soldater som vet at 
kr~vet om en fre~slutning og kjente- slike. Det forekommer når det gjaldt praksis og ide. ~t som ~o~ etterpå var ~- det aldri er fanen som gjør 
RelC~k?mmisSarI~tet som meg at begge disse menn som Generalenes vei, ofte brukt i sJOnalsoslal~me uten sosialIs- det, men den ånd som. fYller 
tysk SIVIl okkupasJonsforvalt- skjebnen i en avgjØrende hi- 1812, og 1813, i I964, 1866 og me, det var l beste fall fascis- den.:. 
ning erstattet med en diplo- storisk fase hadd~ stillet ved 1871 med stort hell. Den store ~ne, bare ikke nasjonalsosial- «Jeg er trett av alt!» skrek 
matisk mISJon, var så inn- siden av hverandre i sin sor_,generalstab brennende av be- Isme. Det var klangen aven Oberleutnant. «Hele kri
trengende og manende, og tie tegnet sitt eget selvpor- gjær etter å korrigere det trommer og mars~erende ko- gen, hele denne nasjonalsosi
ble gjentatt så ofte at det trett, Mens Terboven med li- ulykksalige år 1918, var beredt lonner, det var v~end? faner alismen og fØrst og fremst av 
nesten ble oppfattet som keså koldt overlegg som be- til å ta Gefreiteren Hitler med og p~ukeslag. !ml~ertId, d e- alt deres tåpelige snakk. Dere 
kverulanse. Men det han undringsverdig selvbeherskel- på kjøpet hvis han gav dem res and som l hjertets hete kan ikke rette på dette at vi 
krevet var intet annet, se netopp på minuttet for den sjansen til en ny krig. Der I kamp.er var beredt. til å gå en har spilt og tapt. La de dØde 
enn det fundament på I tyske kapitulasjon tok sitt liv I Flihrer på sin side var beredt ny vel, det var det Ikke>. hvile i fred og gris ikke til 
hvilket Quisling kunne foreta I med en sprengladning overga t.il å godta de generaler som Stemmen haus brast. For d.e res eget rede». 
den endelige oppbygging av I soldaten Quisling d~n neste absolutt ikke var vennlig inn- og mot støtte sammen. Det "Undskyld», svarte den gam
den norske stats nYOrdning., dag sin kårde. Terboven had- stillet overfor ham, å sluke varte lenge fØr de opphissede Ile major ham, «vi kan dess
Og samtidig ville han gjøre I de foreslått ha.m å dra uten- deres konservatisme, å la ka- gemytter kom til ro igjen. vere ikke koste på oss dine 
dem ~ilskamme som i ham jlands med det siste tyske fly, pitalis~en ubesk~re~, hvis «Men det ~ jo ~ære s~k:', ,Bikk.ert anste~dig mente bor
bar~ sa et redskap for o~ku-I som forØv~ig bragte Leon De- man hjalp ~am tIl a erobre sa en ung RltU:rkreuztrag.er I gerlI~e hemr:mger: Bare ved 
p~sJonsmakten, noe ?an Ikke I grelle med seg til Spania, men hans sluttmal, rum, stort rum fra Waffen-S~ lIdenskapelig: å. erkJ~nne vare fell kan vi be
vllle være og heller Ikke var, I Quisling avslo det. Han ville for dette folk uten rum. «for det kan Ikke ha stemt l vare vart folk for noe lignen
selvom han imellom fra tysk I ikke la sine tilhengere i stik- Begge parter gikk inn i den grun:uag~t, ellers ville ikke de. Og var vår vei uriktig, så 
side ble påtvunget tiltak som I ken, og han ville gå den en- store forretning med det faste de.t SjelelIge sammenbrudd ha må vi si det. Uten hensyn til 
var mot hans ø.nsker, tiltak I gan.g p .. åbegynte vei til ende. forsett å o lur~ den annen. b~ltt så forferdelig. ~lltid når. tap. Og var meget på vår vei 
som. han av?empet sel~ om Og han har gått den til ende Dette ?r var tIds store tyske VI har. tapt. en k~g, selv. i , g.odt og vakkert, så vil vi også 
han Ikke alltId kunne hIndre. mandig og sterk. ,Foran retts- tragedIe:: Begge to lurte 1918, sa har l det .nunste Offl- I Sl det, hØyt og klart, tiltross 

I skranken har han ikke stått hverandre. serene be~art ~nsiktet. Gene-I for. en hel verden. Så lenge vi 
Planen var at tyskerne som den arme synder, men er raiene. V? vet l da.g, at også t jleVer, l.ever troen på at vårt 

skulle sliPp.e inn i Syd-Norge ennu en gang gått inn for sin ter som var utkommandert denne krig, falt det 23.1 gene- \ folk ma leve! Eller er du trett 
for å skape et nytt krigste- overbevisning. Med sin for- ved skytningen av Quisling på raler som soldater, slik som av det også?» 
ater. Norge skulle bli beroli- svarstale har han rettferdig- Akershus, de følte hØyaktelse, soldatens lov befaler. Vi vet 1 Oberleutnanten tidde og 
get så det ikke gjorde mot- gjort seg moralsk, og fra et ja, nesten stolthet over at en at ?8.endte med ~elvmord. Vi I snudde seg. 
stand. hØyt utsyn fremstillet ver- norsk offiser gikk· den siste vt IDlldlertid ogsa at 22 ble Langsomt forsvant de siste 

Det vil vare minst femti år denssituasjonen slik han så vandring så mandig. skutt på ~ av mots~d. og krøp sammen i sine telt 
før grunnlaget for ordren til den' og hadde lagt den til Denne mann var ingen op- forræ~er: og feighet for flen- for å sove. 
admiral Boyes kan bli doku- grunn for sine handlinger. porhmist som hadde utnyttt ~en. VI kjenn~r herrene Seyd- Om morgenen fant vi den 
mentert fra admiralitetets ar- Trass i den oprørte atmosfære et eventyrlig tilfelle. Han var l~tz,. von Damels og, beklage- u?ge ~itterkreuztr1iger dØd 
kiv __ kanskje blir det aldri hØysommeren 1945 viser siste heller ingen forræder mot sitt lIgvlS ~gså ~aulus, som støtte pa latrmen. Han hadde hengt 
opplyst. Men den;S"beroligen- akt i dramaet forsonlige og fedrelands interesser. Men ?SS kmven l z:yggen. Jeg vet I seg. I lommen hadde han en 
de VirknIng på de norske sympatiske trekk. Den pres- en idealist, som ville bidra ll{ke enten J~ ~ka.l anrope liten seddel: «Jeg vet at det 
myndigheter er klar. ten som beredte den luthersk med sine byggestener til frem- gud eller ~Jevelen i denne ikke er riktig det jeg gjør, men 

Regjeringens og Slortin- kristne prestesønn til dØden tidens bygning, selvom disse st~d, noe slikt har vi jo aldri jeg har ikke mere kraft. Jeg 
gets medlemmer var ikke så var trass i politisk motsetning byggestener i dag er forkas- skjedd så lenge vi kan tenke melder meg hos mine gamle 
dumme som deres blindhet sterkt påvirket av denne man- tet. Kanskje vil de likevel bli b.akover. Min Gud,overalt I kamerater i kompaniet, de 
8. april kan friste en til å tro, nens karakerstyrke og tro- båret med til fundamentet for fI~nes det en Judas. Men en ~om var så heldig(' å gå forut 
d f f d . . slIk massefremtoning? <Jene- Il'· oosl'. fl. O"'ø"· l· st"nd t 

e var o re or undervur e- skap mot sin overbeVISmng, huset av i morgen. Denne glØ- . . 1-·" ,.,~u '1 r·J .; • '''' e 
ring av tysk dykighet og som Quisling a~sluttet med den de patriots siste tanke raler som deserterer? J~ ser Kvartel' til .negl:. 
dristighet. sitt jordiske liv. Og de solda-! gjaldt NORGE. LØRDAG :;J, DESEM'.BER 10lJl :J'IOil.K OG LAND T 
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J71~~,1it:,~~"" *t:~Cm.~~-:~~~~~_: (Forts. fra s.1) Ib-" Altså hendene vekk. ~~. tl.':..--t~j "rr" :;: - -::~ 
disse som river ned grensene fra enhver utlending, herr !4! ~.--. ~__ '" '" .!. -
for den ridderlige ordning og I statsadvokat, og ilden fri 

Snikmorderne • • 

hever gjerningsmennenes ge-I på tyskerne, ellers vil SPD EN PATRIOT partementet kan fremlegge i,overgitt herrene i det· britiske 
menhet opp til herskende lov I måtte gjennomfØre sitt be- Om en avdØd prestemann en slik oversikt». Ellers kan falittbo, som omgående lot 
for den totale krig. Det er gjær etter grundig utrens- skriver det spesielle helte- og det vel trass i AFTENPOS- dem stjele av de rØde. Det er 
anarkiets våpen. Det karakte- 'ning. patriotorganet VG bL a.: «I TEN's håpefullhet hende at disse stater som skal re~de 
riserer herr Frahm-Brandt at De tyske kringkastingsan- okkupasjonsårene var han i det kan bli et eller to vers til Europa og deriblant Norge! 
han i emigrasjonen skrevenstalter bringer forferdet mel- fØrste rekke i det illegale ar- i denne sangen om norsk * 
hel bok til pris for snikskyt- dingen om at motlstandsfor- beidet og har for det fått den rettslØshet, som nå synger på ANTISEMITISME OGSA 
terkrigen. . .. bundene i noen stater har ad- b r i t i s k e dekorasjon The syttende året. l BULGARIA? 

Offeret for gJernmgen er på vart sine medlemmer mot be- K'--' C d t' f * I henhold til meldinger fra 
d id d . . ' mg sommen a lon or 

en ene s e en åpne, unifor- søk i Vest-Tyskland VI ser en bed t Så k 'kk VARE REDNINGSMENN Sofia er overrabbineren i Bul-· 
t . ta d • . ' rave on uc ». om l e 

mer e mots n er, pa den an- anstandsplild l at snikmorder- å . t d t k rt t åt' te I sin bok «Sowjets siegen garia, dr, Hannanei arrestert. 
nen side hj e1peløse gisler som n'e a- ..... .6.. -nner brd.dre fe- i sNI a el s dO ellP På a rblo r bl" tat tt kri t 'Il" W wl"'-O ap ,.", orges an , e er p rave durch Spione» har den ame- Det heter at overrabbineren 

lr t e er gsret. Ml-en dre og venner forskåner oss conduct, for å tale patriot- ·rikanske major Jordan for- har gjort seg skyldig i «Øko-· 
slu~tresultatet er hat, hat for besøk. Da det forøvrig er sproget! talt om hvorledes de l"Ødes nomiske forbrytelser». 
mellom medmennesker og hat kjent at «.resistancen» hoved- • gode hjelpere og agenter un- * 
mellom folkeslag. sakelig yar et kommunistisk der verdenskrigen forsynte, DEN SORTE JOSEFINE 

Offer for gjerningen er bare I instrument så burde vi anvise SISTE VERS? Stalin med alt han trengte for «De gule og svarte raser,. 
sjelden gjerningsmannen. medlemme~e av disse for- Ar ut og år inn har vi hØrt å knuse Europa, deriblant også som utgjør tre fjerdedeler av 
Han forsvinner lydl~t og' bund veien til Pa.nkow, hvor at «landssvikoppgjØret synger materialer for atombombe- menneskeheten, vil etter at 
ukjennelig i mengden, som de kan finne sine kumpaner på siste vers». Forleden slo produksjon. Og gode gamle de har slått seg sammen ut
han utleverer til motstancte- fra dengang og også de fra AF'.rENPOSTEN det fast på USA har ikke forandret seg rydde hele den hvite rase i. 
ren. Spania. ny i forbindelse med at Sta- stort siden dengang. Et av verden», sier Josefine Baker. 

Men etter krigen bestemmer Ty k f dl I t s. ere er re øse. De er vang i Stortinget bad om en dets hovedvåpen nå er som Sitatet er hentet fra «Der Bie-
seirherren over dtåd og ugjer- åny bUtt gj rt d l' f p o ty elg or oss oversikt over de belØp «denne kjent atom-ubåtene. Nå er ler», Biel, Sveits, november 
ning. Tyske bØnder ,som slo i disse minneverdige dage av gode forretning i solidarisk det blitt rØbet i et kongress- 1959. Det er altså lite håp selv 
ihjel luftkrigens snikmordere, det minneverdige år 1961. Men ansvar har innbragt, og «det utvalg at hemmelighetene for for DAGBLADET og VG som 
blir hengt. Franskmenn eller la dog ingen av oss anvende som er ettergl'tt et.ter at Er- . k å ih di f ....... d d h ite belgiere som drepte regulære d t . ksi I M t Id i lengst er ommet i Krust- s er g o~~... er ev. 
tyske soldater fra bakhold blir e l pra s. an ve a r statningsdirektoratet ble ned- sjovs hender. I sammenheng * 
dekorert. hv.em man ~ffer på. Kan- lagt». Den nidkjære justismi- med avtalen med England om I JØDISK EIeRMANN? 

skje kan det stIkke en engelsk nister Haugland svarte at utvek.sling av «visse informa-i I forbindelse med fader' 
Makt går foran rett. Og den eller amerikansk eller norsk «det er l'ntet l' vel'en for at de- Ge h ds b k t k tat d k t l t sjoner» ble planene i sin tid r ar ens esø, som «ver-

ys e s .sa vo a, som o statsborger i det tyske skinn, . 
te l · ; dens fØrste statsminister som 

~es re en s Ik «motstands- eller iallfall en dyktig med-
kjemper» fra Jugoslavia, da arbeider for disse land. Og K Il k· k l d i har aVlagt offisielt besØk i Is-
han var freidig nok til frekt I de lar ikke sIne folk knalle O e t l V S yen I rael», ble han også tildelt «ell 

d . t· ,. f" nA hØY israelsk utmerkelse». Oppe 
og ~IS 19 a mn Inne seg J,.fQ vergelØst ned. Også ghaneser- (Forts. fra side 6) om at i Tyskland har enhver l i all denne idyllen kan det 
tysk Jord, må være forlatt ay ne og katangeserne vet å for- kJ·.ent til hendelsene i AUSCh-'!,vel kanskJ'e da være pa' Sl'n 
alle gode ånder Vet han d.a meget åpent til kjenne uten å 

'. svare sin menneskeverdighet, . Wl tz og andre steder, er en', plass å g'j eng i et innlegO'o i det 
ikke at det bestar en funda- og vet å adskille sine folk fra tenke det ringeste på politiske 
mental forskjell mellom tys følger. Han opphOlder seg politisk fiksjon, som skal rett-meget- tyske illustrerte blad 

. '- de slimete krypdyr som un- ferdiggjØre annekSjonen av-'·+BtePfl_ fPa aeN fredseææ9lli 
kerne?Og for eksempel gre- derkasf;er seg enhver her- ikke med overveielser om Schl . 
kerne. Dr. Merten ble promp- skende makt og som i dag al- hans ytringer ikke straks vil eSlen og Pommern. Sa I ge jøde, Abraham Hirschfeld, 
te arrestert da h n d kket bli grepet av tyskfiendene lenge doktrinen om et folks: New York: «Tyskerne må ikke 

... a u lerede begjærlig venter på «kollektivskyld» bare finner ,: la seg skuffe av Johnsons' be-opp Igjen l Grekenland hvor f som innrØmmelse av nasjonal 
han imidlertid ikke hadde ottrinnene til herr Ulbricht. skyld. Han forutser .ikke at anvendelse i Tyskland, vil. den: SØk i Berlin. Det vil ikke bli 
virket som morder; Verden ~-~~=-~·_~-·· .. ·___,.c_ hans anger og beklagelse så av mange av Tysklands na-' utgydt en dråpe amerikansk 
klappet bifallende. Men ver- lødsdans _ ærlig den enn måtte være, boer bli betraktet som meget blod for å redde noen tysker' 
den skrek opp da en notorisk ikke beskytter ham som «kol- nyttig., . noe sted. Amerikanernes (!) 
krypskytter fra Jugoslavia ble. rron.. frø l. ,) lektivskyldig» på noe vis mot Den britiske tenkemåte i hjerter fyller det tverttmof 
stanset i Tyskland. Hom. Den blonde tar fortenkt straff for sine ugjerninger politisk henseende er i mot-I med glede at tyskere lider bak 

Da må. man jo som en god heftet i hånden og blar i det. som han ikke har deltatt i og setning hertil den mest mod-Iståltråden. Vi er russerne dypt 
omskolert være ydmyg. Man Det er skolestiler. Den siste het som han avskyr. Nettopp nå ne på denne jord. Når en en- takknemlige for at de har 
må stemme i med koret ay «Våren i Prag-. Blekket er ennu søker Tyskhi,nds fiender ivrig gelskmann leser en greuelhi- skapt en ståltrådghetto for 
hevnende ånder, man må be- ganske fenkt. etter et påskUdd til å gi det storie - slik som om luft- tyskere. Man burde nå ytter
hendig komme over på seir- «!.ilter du.-ettel" papirer?» SlPØr polske landrov i Øst-Tyskland krigs~~emOrdene i Ham-lligere sette i drift Auschwitz 
herrenes side. Yde motstand Ma.:rcel iTrtg, «Det finnes ingen». et skinn av rett. Påstanden burg l Juli og al!-~t 1~43 - og krematoriene igjen». Etter 
mot denne Skjending av ret- Vi hM &llerede lett. gjennom alt. da føler han ogsa VISSelIg den; all denne fredsommelige tale 
ten, mot denne todelte rett- Bare bamu åolebØker og etpar og styrter ut. Efter en stunds for- heftigste og ærligste avsky·jer det forbausende at det fin-
ferdighet? A hjel tte et Men før han gir uttrykk for 'nes såkalte' antisemitter 1 ver-. pe re n - kriminalromaner har vi funnet.» lØp hØrer man a~ han møysom- I 16 iV sine følelser, stanser han for I den 
ter års forlØp til ny udelt «Var det ingen penger heller?» melig brekker seg i badeværelset å overveie: de 50 000 men- . . 
anerkjennelse? For en tåpe- smAler Riohal"d med et listig1; s1- eller...A toilettet. ____________ ! 
l' h t D tat d k t ,IJQ nesker, kvinner og barn som, p :!rA e l~t r!.~~e vr~a.: :~_ debl.ikk. 4'Han har da en fordØmt svak måtte dØ ved dette fryktelige! 

«Etpøc w.en. Ilen de tyske PR_ mave til å være funebermann», massemord, er nå engang dø-I FOl.K OG LAND 
stere, hØrte åpenbaTt; ikke til pir""~ tat- 'n.,._ mot uten Vl'- sier Marcel grunnende. ' 
d Ty kl i ~ __ "'" de. Intet av det som blir sagt i 
et i sand toneang vende d-- 1---. «Han har l'kke vært' l ........ e l' ge- . h d k ","u ~--- ~"6 om det i dag kan hjelpe dem. 
un e o.bbel, som fnysende 8ovevæl'''· .. n.... er eD billig serie- skjeften», svarer den +"kke kort i V b så art ~ VJ Skurken i dramaet,' L nde·· 

a raserI ruser opp, sn kopi aT et .avegemakk i LudviO' og banker med knoken på hånden d f 
det våges å gjøre forsØk på å .. . mann, er også Ød - ormo-
etablere retten også for Tysk- XVI-&tU. llØbIene et" hvitpolerte til den dØde o ma~ .. «Hardt som dentlig hjemfallen til fordøm-
l nd Ty kl ds 1\,,, ..... ; d t og pyntet med forgylte blomster- tre. Ham far VI Ikke rettet ut meIse. Hvilken hensikt er det a. . s an enesn.'Y_ le. l d ' 0.& • te ? 

('-store tør like lite trekkes i gJ~ an en. :8 .... forheng, et blått mere. Har dere ~s r.» . så med moralske drØftelser av 
tvil som en tyskers skyld i det stikkteppe pi Øobbel~engen. Ogsa.- «spet:mrnet vil få plass l en ham og hans gjerninger? 
imå. Seiersmaktenes uskyld ansiktene oc he~dene ~ d~ dØde margannkasse. Melkemadammen Kanskj e blir det en dag 
derimot må like lite betviles et' blå. lloreD ligger mIdt l seIIl- har allerede gjort istand en. De reist en anklage mot England 

. som uskylden til hver enkelt gen og holder et S~bam fast tre barn - i sofaen der er der en om «kollektivskyld» ved luft
av deres statsborgere, også i trYkket mot brystet. Tilhøyre for stor skuff til å trekke ut. Et la- terroren, og denne beskyld
kommuniststater. henne ligget" .en gutt. Hånden Iren eller noe over. Kvinnen kan ning vil ikke bli lett å tilbake

hans el." krampaktig filtret iInn i :vi tulle inn i stikkteppet, og gasta- vise. Men den vil iallfall 
Forsvar av menneskeverdi~- morens hår. Den større gutt til. pomannen - ja, han blir det ikke på noen måte kunne 
heten. venstre ligger på ryggen og hodet verre med.» finne' understøttelse gjenn-

KlecscRBW5Igt. 5, 0810 
T~elGn 37 76 96 

liKs 3214 

A!aQnllem.entilpliser: 
ler. 30,- pr. Ar, kr. 15,- )11". 

halvAr i SkandlDavia. Ut
landet for;vrig: 1tT. 35,- pr. 
år, kr. 17,61 pr. halvår. I 
nøytralt CMMIa.g u. 40,- pr. 

år, kr. H,- }91". halvAr 

LØøø&l& TI ør-

Annansepr18 : 
32 øre pr. millimeter 

over Ml spal~. 

fJruk postetroar . 164M. 

Bundesjustisministeriet hev- hans henger ut over sengekanten. «Vent, jeg skal spørre kvinn- om offentlige ytringer om 
det ved denne anledning at I Ved det å:-edelte speil sitter en folkene nedenunder om man kan avsky og anger - trass i den I 
det var det meget maktpå.- mann i tm lenesbol. På fanget oppdrive en stor kasse ett eller kjensgjerning at den tysk
liggende å sette en sluttstrek hans ligger elt omtrent fire år annet sted», og Rudolf er alt ~jødiSke Lindemanns plan ble I 
for krigshendelsene. Men gammel pike. borte. virkeliggjort aven britisk re- utflt".,. A/L '.Ur og Len4 
åpenbart ikke i Ludwigs·- DeI'.l blonde 1lDUr- øeg plutselig - (Forts. neste nr.) gjering. ! -____________ _ 
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