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alfred noBel, sprengstoffprodusenten, snakket med sin 
venninne, baronesse Bertha von Suttner, forfatteren av Ned 
med våpnene. Som en av den europeiske antikrigsbevegelsens 
grunnleggere hadde hun nettopp vært til stede ved den fjerde 
Verdensfredskonferansen i Bern. Dette var i august 1892.

«Kanskje fabrikkene mine kommer til å gjøre slutt på all 
krig enda raskere enn kongressene Deres,» sa Alfred Nobel. 
«Den dagen da to armékorps kan tilintetgjøre hverandre på 
ett sekund, vil kanskje alle siviliserte nasjoner rygge forferdet 
tilbake og sende soldatene sine hjem.»

stefan Zweig satt som ung forfatter fra Wien blant publikum 
på en kino i den franske byen Tours og så på en filmavis. Det 
var våren 1914.

Et bilde av Tysklands keiser Wilhelm 2. dukket opp på ler
retet et øyeblikk. Straks var hele kinoen i opprør. «Alle hylte og 
pep, menn, kvinner og barn, som om de ble utsatt for en per
sonlig krenkelse,» skrev Zweig. «De godmodige menneskene i 
Tours, som ikke visste mer om verden og politikken enn det de 
hadde lest i avisene, var for et øyeblikk blitt gale.»

Zweig var skremt. «Det varte bare i ett sekund, men dette 
sekundet viste meg hvor lett folk hvor som helst kan hisses opp 
i en krisetid, til tross for alle forsøk på forståelse.»
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winston churchill, Englands marineminister, iverksatte en 
blokade av alle tyske havner. «Den britiske blokaden,» skrev 
Churchill senere, «behandlet hele Tyskland som en beleiret 
festning og søkte uten forbehold å sulte ut hele befolkningen – 
menn, kvinner og barn, gamle og unge, sårede og friske – for 
å få dem til å underkaste seg.» Det var i 1914.

stefan Zweig var ved østfronten og samlet russiske krigs
uttalelser til de østerrikske arkivene. Det var våren 1915.

Zweig gikk om bord i en godsvogn i et lasarettog. «De simple 
bårene sto tett i tett,» skrev han, «og på alle lå det stønnende, 
svettende, likbleke menn som gispet etter luft i den tette atmos
færen som stinket av ekskrementer og jodoform.» Det var flere 
døde innimellom de levende. Den fortvilede legen ba Zweig om 
å få tak i noe vann. Han hadde ikke noe morfin og ingen rene 
bandasjer, og de befant seg fremdeles 20 timer fra Budapest.

Da Zweig var tilbake i Wien, begynte han på det pasifis
tiske skuespillet Jeremias. «Jeg hadde gjenkjent den fienden jeg 
skulle kjempe mot,» skrev Zweig. «Det falske heltemotet som 
foretrekker å sende andre ut i lidelse og død, den billige opti
mismen blant de samvittighetsløse profetene, både politikerne 
og de militære, som forlenger krigen ved tappert å love seier, 
og det innleide koret bak dem, ‘krigens ordgytere’ som Werfel 
så utleverende har kalt dem i sitt vakre dikt.»
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jeannette rankin fra Montana, den første kvinnen som ble 
valgt inn i Representantenes hus i den amerikanske Kongres
sen, stemte mot å erklære Tyskland krig. Det var 6. april 1917.

«Jeg lente meg over rekkverket rundt publikumsgalleriet og 
holdt øye med henne,» sa venninnen hennes, Harriet Laidlaw 
fra Woman Suffrage Party, Partiet for kvinnelig stemmerett. 
«Hun var under det forferdeligste press.» Nesten alle de andre 
lederne i kampen for kvinnenes stemmerett, også Laidlaw, 
ønsket at hun skulle stemme ja.

Det ble taust da navnet hennes ble ropt opp. «Jeg ønsker 
å stille opp for landet mitt,» sa Rankin, «men jeg kan ikke 
stemme for krig. Jeg stemmer nei.» 50 andre medlemmer av 
Representantenes hus stemte nei sammen med henne, mens 
374 stemte ja. «Jeg syntes at den første gangen den første kvin
nen fikk en mulighet til å si nei til krig, måtte hun gjøre det,» 
sa hun senere.

En av avisene i hjemstaten hennes, The Independent i He
lena, Montana, kalte henne «et godtroende fjols som har latt 
seg lure av der Kaiser, et medlem av hunernes armé i usa og en 
sippende skolejente.»

den unge, krigsvennlige predikanten Harry Emerson Fos
dick skrev en kort bok som ble utgitt av Young Men’s Christian 
Association, Kristen forening for unge menn (KFUM).

Krig var ikke lenger tapre dåder og parader, sa pastor Fos
dick. «Krig er nå å slippe bomber fra fly og å drepe kvinner og 
barn mens de ligger i sin seng. Det er å skyte, etter ordre per 
telefon, mot et usett fly mange kilometer borte, og å slakte 
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usynlige menn.» Krig, sa han, er «menn som har mistet kjeven, 
mistet øynene, mistet lemmene, mistet hjernen».

Fosdick avsluttet boken sin med en oppfordring til å la seg 
verve. «Landet ditt trenger deg,» sa han. Det var i november 
1917.

Meyer london, en sosialist i Representantenes hus, stemte 
nei da president Wilson erklærte krig for annen gang, nå mot 
ØsterrikeUngarn. Det var 7. desember 1917.

«Når det gjelder krig, er jeg totalavholds,» sa London i en 
tale som varte i 15 minutter. «Jeg nekter å ta den første, beru
sende drinken.»

Representanten Walter Chandler gikk bort til der London 
satt, og stilte seg opp foran ham mens han kom med sine inn
sigelser.

«Det er blitt sagt at hvis man vil undersøke en jødes blod 
under et mikroskop, finner man Talmud og den gamle Bibelen 
som flyter omkring blant noen partikler,» sa kongressrepre
sentant Chandler. «Hvis man undersøker blodet til en repre
sentativ tysker eller teutoner, finner man maskingeværer og 
partikler av granater og bomber som flyter omkring i blodet.»

Det var bare én ting man kunne gjøre med teutonerne, ifølge 
Chandler: «Bekjempe dem helt til man har tilintetgjort hele 
gjengen.»
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eleanor roosevelt og hennes mann, visemarineminister 
Franklin D., ble invitert i et selskap til ære for finansmannen 
Bernard Baruch. «Jeg må gå på festen, selv om jeg heller ville 
la meg henge enn å bli sett der,» skrev Eleanor til svigermoren 
sin. «Stort sett jøder.» Det var 14. januar 1918.

en tysk offiser som var tatt til fange, snakket med en jour
nalist fra The New York Times. Det var 3. november 1918, og den 
tyske regjeringen hadde bedt om våpenhvile.

Den tyske offiseren hevdet at hæren hans ikke var slått, og at 
den burde ha fortsatt krigen. «Keiseren er omgitt av mennesker 
som føler seg slått og bare snakker om nederlag,» sa han. Han 
nevnte menn som sosialistlederen Philipp Scheidemann.

Det kom nye stridsvogner, bemerket offiseren, og man 
regnet med at det ville bli krig mellom usa og Japan. «Japan 
og usa kommer sikkert til å støte sammen en dag,» sa han, 
«og da vil vi forsyne begge sider med enorme mengder utstyr 
og ammunisjon.» Offiseren trodde overgivelsen av Polen og 
AlsaceLorraine ville føre til sosial uro, ruin for den tyske in
dustrien og fattigdom for arbeiderklassen. «Da har fiendene 
våre oppnådd det de ønsket: Tysklands totale tilintetgjørelse. 
Det vil være en fred som skyldes Scheidemann.»Men
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winston churchill, som nå var Englands krigs og flyvå
penminister, reiste seg i Parlamentet for å snakke om den vel
lykkede marineblokaden. Det var 3. mars 1919, fire måneder 
etter undertegnelsen av våpenhvilen som gjorde slutt på første 
verdenskrig.

«Vi iverksetter blokaden strengt,» sa Churchill. «Det byr 
den britiske nasjon imot å bruke dette sultvåpenet, som hoved
sakelig rammer kvinner og barn, gamle, svake og fattige, etter 
at alle kamphandlinger er innstilt, og å bruke det ett eneste 
øyeblikk lenger enn nødvendig for å sikre de rettferdige betin
gelsene vi har kjempet for.» Sult og underernæring hadde brakt 
den tyske nasjonens liv til randen av sammenbrudd, bemerket 
krigs og flyvåpenministeren. «Nå er tiden derfor inne til å bli 
enige,» sa han.

winston churchill skrev en avisartikkel. Det var 8. februar 
1920. Nå hadde han fått en annen fiende. Fienden hans var 
ikke lenger Tyskland, men den internasjonale jødedommens 
«uhyggelige sammensvergelse».

«Denne bevegelsen blant jødene er ikke ny,» sa Churchill. 
Den var en «verdensomspennende sammensvergelse for å 
 styrte sivilisasjonen og gjenopprette et samfunn bygget på 
utvik lingshemming, ondsinnet misunnelse og umulig likhet». 
Han listet opp Marx, Trotskij, Béla Kun, Rosa Luxemburg og 
Emma Goldman som noen av illgjerningsfolkene. Sammen
svergelsen hadde vært «hovedkilden til hver eneste under
gravende bevegelse på 1800tallet», sa han. Den hadde spilt en 
merkbar rolle under den franske revolusjon. Alle lojale jøder 
måtte, tilrådet han, «godtgjøre jødenavnets ære» ved å avvise 
den internasjonale bolsjevismen.
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aylMer haldane, øverstkommanderende for de britiske styr
kene i Irak, sendte et telegram til Winston Churchill og ba om 
flere soldater og fly. Det var 26. august 1920.

«Tallrike emissærer fra de hellige byene Najaf og Karbala 
forkynner jihad med frenetisk glød,» skrev Haldane. Churchill, 
som var krigs og flyvåpenminister, sendte ham en oppmun
trende melding: «Regjeringen har bestemt at opprøret må bli 
slått effektivt ned, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å tilfredsstille 
alle Deres krav.»

Flere dager senere skrev Churchill et memorandum til Hugh 
«Boom» Trenchard, sjefen for Royal Air Force. Churchill og 
Trenchard var i ferd med å utvikle ideen om å holde orden i det 
britiske imperiet fra oven, og dermed spare utgiftene til bakke
soldater – en politikk som etter hvert gikk under betegnelsen 
«luftkontroll».

«Jeg synes absolutt at De bør fortsette det eksperimentelle 
arbeidet med gassbomber, særlig sennepsgass, som straffer 
gjenstridige innfødte uten å påføre dem alvorlige skader,» skrev 
Churchill til Trenchard. Churchill var ekspert på sennepsgas
sens virkninger – han visste at den kunne blinde og drepe, 
særlig spedbarn og større barn. Gass sprer «voldsom skrekk», 
påpekte han i et tidligere memorandum, og han kunne ikke 
forstå den utbredte sartheten når det gjaldt bruken av den: «Jeg 
er sterkt for anvendelsen av giftgass mot usiviliserte stammer.» 
De fleste av dem som ble gasset, ville ikke få «alvorlige, varige 
virkninger», sa han.Men
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haldanes Menn bombet og beskjøt opprørske stammer, 
avfyrte gassgranater mot dem, brente landsbyer og reparerte 
jernbanen. De offisielle dødstallene på britisk side var 47 engel
ske offiserer og 250 indiske gurkhaer. «Det er umulig å oppgi 
de arabiske tapstallene med noe som nærmer seg nøyaktighet,» 
skrev Haldane, «men de er blitt anslått til 8450 drepte og sår
ede.» Så fremførte han sine tanker om hvordan man burde gå 
frem for å straffe en landsby: «Forskjellige grupper bør få i opp
drag å brenne husene, grave opp og brenne kornet og agnene, 
plyndre, osv.,» tilrådet han. «Å brenne en landsby fullstendig 
tar lang tid, minst én time fra det øyeblikket da branngruppene 
går inn, avhengig av størrelsen.»

Churchill sendte Haldane et gratulasjonstelegram: «I disse 
vanskelige månedene har Deres tålmodighet og standhaftighet 
vært av stor betydning, og jeg gratulerer Dem med den tydelige 
forbedringen av situasjonen som De har fått til.» Det var 18. 
oktober 1920.

oBerstløytnant j.a. chaMier i Royal Air Force offentlig
gjorde sine synspunkter på hvordan man best kunne hanskes 
med stammeopprør.

Offiseren som hadde kommandoen, skulle velge den mest 
fremtredende stammens mest utilgjengelige landsby, sa Cha
mier, og angripe den med alle tilgjengelige fly. «Angrepet med 
bomber og maskingeværer må være nådeløst og foregå kontinu
erlig dag og natt, mot hus, innbyggere, avlinger og kveg,» skrev 
han. «Jeg vet det høres brutalt ut, men det må gjøres brutalt i 
utgangspunktet. Selve trusselen vil vise seg å være effektiv for 
fremtiden, dersom de bare lærer leksen skikkelig én gang.» Det 
var i 1921.
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franklin roosevelt, som nå var advokat i New York, la 
merke til at en tredjedel av det første årskullet ved Harvard var 
jøder. Han diskuterte problemet med Henry Morgenthau sr., 
som henvendte seg til Tilsynsrådet for Harvard, hvor han selv 
var medlem. «Det ble bestemt,» forklarte Roosevelt senere, 
«at i årenes løp skulle antallet jøder reduseres med én eller to 
prosent i året, inntil det var nede på 15 prosent.» Det var rundt 
år 1922.

Mohandas k. gandhi ble arrestert for oppvigleri. Han hadde 
skrevet en artikkel som begynte slik: «Hvordan kan det bli 
noe kompromiss så lenge den britiske løven fortsetter å riste 
de blodstenkede klørne sine opp i ansiktene våre?» Det var 10. 
mars 1922.

På søndagen holdt den pasifistiske predikanten John Haynes 
Holmes en preken i The Lyric Theater i New York. «Gandhi 
disiplinerer 300 millioner indere til å kjempe for friheten,» 
sa Holmes, «for å kaste av seg det britiske åket med ikkevold, 
og han gjør det med en grad av suksess som ryster imperiet i 
dets grunnvoller. Han vil redde India i tide, og dermed kanskje 
redde verden.»

Gandhi kom med en erklæring under rettssaken mot ham: 
«Jeg prøver å vise mine landsmenn at voldelig ikkesamarbeid 
bare forsterker det onde, og ettersom det onde kun kan opp
rettholdes med vold, kreves det fullstendig avholdenhet fra vold 
dersom man skal trekke tilbake støtten til det onde,» sa han. 
Han ville gladelig underkaste seg den strengeste straffen for 
forbrytelsen sin, fortalte han domstolen.

Han ble dømt til seks års fengsel.
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lord hugh cecil, som var parlamentsmedlem fra Oxford, 
reiste seg og sa at Royal Air Force var unødvendig omfangsrikt 
og burde reduseres. Det var 21. mars 1922.

Winston Churchill, som var krigs, flyvåpen og koloni
minister, reiste seg og svarte at Royal Air Force fortsatt måtte 
være omfangsrikt. Han minnet om slutten på første verdens
krig, da de britiske flyene hadde vært på nippet til å utrette 
tapre bedrifter. «Hvis krigen hadde vart i noen måneder til, 
eller kanskje bare noen uker,» sa han, «ville det ha blitt gjen
nomført operasjoner fra våre kyster mot Berlin og hjertet av 
Tyskland, og disse operasjonene ville ha økt i omfang og be
tydning dersom krigen var blitt forlenget gjennom hele året 
1919.» Men disse operasjonene ble det ikke noe av. Freden grep 
inn, «fordi vi slapp opp for tyskere og fiender før eksperimen
tet ble fullført».

Churchill fortsatte med en spådom: «I en luftkrig,» sa han, 
«vil den flotteste formen for forsvar utvilsomt være angrep.»

stefan Zweig var på ferie i Westerland på øya Sylt i Nordsjøen. 
Han leste i avisen at hans venn Walter Rathenau, Tysklands jø
diske utenriksminister, var blitt myrdet. Det var 24. juni 1922.

Verdien av tyske mark stupte. «Nå begynte inflasjonens vir
kelige heksesabbat,» skrev Zweig. Å reparere et knust vindu 
kostet nå mer enn hele huset ville ha gjort før inflasjonen, og 
én eneste bok kostet mer enn et trykkeri med hundre presser 
hadde gjort. «De arbeidsløse sto med knyttede never og så på 
profitørene og utlendingene i luksusbilene sine, de som kjøpte 
hele gater og husrekker som om det var fyrstikkesker,» sa han. 
«Over dem alle raget superprofitøren Stinnes.»
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Da verdiene brøt sammen, ble Berlin et nytt Babylon, sa 
Zweig: «Hver eneste skolegutt på videregående ville tjene litt 
penger, og på de dårlig opplyste barene kunne man se statstje
nestemenn og folk fra finansverdenen som ømt og skamløst 
kurtiserte fulle sjøfolk.»

Autoritære motbevegelser vokste frem i dette kaoset, sa 
Zweig. Menneskene «stilte seg villig bak ethvert slagord som 
inneholdt et løfte om orden.»

BooM trenchard, sjefen for Royal Air Force, småpratet med 
staben sin. De lurte på hva som var best – å ha massevis av 
jagerfly for å holde fienden unna eller massevis av bombefly 
for å bombe fienden på hans egen hjemmebane. Trenchard sa 
at det egentlig var akkurat som å spille fotball. Da kan man 
ikke bare forsvare sitt eget mål, man må over på den andre 
banehalvdelen også. Den nasjonen som holdt ut lengst med å 
bli bombet, sa han, kom til å vinne til slutt. Og slik han så 
det: «I en bombeduell vil franskmennene antagelig gi seg til å 
skrike før vi gjør det.» Det var 9. juli 1923.

den konservative london-avisen The Daily Mail trykte et 
falskt brev. Det var 25. oktober 1924.

Brevet var angivelig undertegnet av den russiske kommunist
lederen Grigorij Zinovjev, og det henvendte seg til det engelske 
kommunistpartiet. Det ble trykt fire dager før  parlamentsvalget 
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i 1924 – en viktig kamp for Winston Churchill, som hadde tapt 
to tidligere valg.

Brevet, som var merket «topphemmelig», fortalte om en 
«vellykket oppstand i hvilket som helst av Englands arbeider
strøk». Brevteksten hadde her og der fraser som minnet svakt 
om Churchill (det var uttrykk som «spenn hver nerve» og «kom 
med sitt vektige utsagn»), men også et anstrøk av bolsjevistisk 
pastisj. «Det ville være ønskelig å ha celler (kjerner?) i alle mili
tære enheter, særlig blant dem som er forlagt til store sentere 
rundt i landet, ved fabrikker som arbeider med ammunisjon, 
og ved militære lagere,» sto det i brevet. Overskriften i The 
Daily Mail lød: «Sosialistiske mesteres komplott med sikte på 
borgerkrig».

Churchills hengivne tilhenger Esmond Harmsworth var 
sønn av Lord Ruthermere, utgiveren av The Daily Mail. Chur
chills nære allierte i den hemmelige etterretningen, Desmond 
Morton, var den første som formidlet brevet videre fra en uklar 
latvisk kilde til det britiske utenriksdepartementet. Morton 
garanterte dets ekthet.

Moskva kalte brevet et «klønete falskneri» og et «grovt 
falsum» og forlangte en unnskyldning. Enkelte parlaments
medlemmer sa at det var et «falsum» og et «ondsinnet stykke 
svindel». «Hvordan fikk de konservatives hovedkvarter det 
brevet i sitt eie?» spurte statsminister Ramsay MacDonald fra 
Labour. «Det er høyst mistenkelig at en avis og hovedkvarteret 
til Den konservative forening later til å ha hatt eksemplarer 
av det samtidig med Utenriksdepartementet. Hvis det er rik
tig, hvordan kan da jeg, en naiv, hederlig person som legger 
sammen to og to, unngå en mistanke – jeg vil ikke bruke ordet 
konklusjon – om at alt sammen er et politisk komplott?»
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churchill og andre konservative benyttet Zinovjevbrevet 
til å få kastet statsminister MacDonald. Churchill sammenlig
net MacDonald med Alexander Kerenskij, den svake russiske 
sosialistlederen som tillot bolsjevikene å seire.

«Dere kjenner alle historien om Kerenskij,» sa Churchill i 
en valgkamptale. «Dere vet hvordan han sto der, akkurat som 
MacDonald, og hevdet at han ville gjøre sitt aller beste for landet 
sitt, mens han hele tiden bak kulissene unnskyldte seg overfor de 
ville, mørke, dødbringende kreftene som hadde ham i sitt grep.»

Churchill vant valget. Likevel klarte han ikke å holde opp å 
snakke om Zinovjevbrevet. Sammensvorne og revolusjonære 
«av alle raser under solen» hadde samlet seg i Russland for å 
planlegge verdensrevolusjonen, hevdet han i The Weekly Dis-
patch. «Overalt har de forsøkt å få frem de ‘smittecellene’ som 
skulle få kommunismens kreftsvulst til å vokse,» skrev han. 
«Det var derfor ikke noe nytt og ikke noe spesielt voldelig i 
brevet fra Zinovjev, alias Apfelbaum, til de britiske kommunis
tene.» Dette var 2. november 1924.

Ramsey MacDonald så Labourregjeringen sin pakke 
sammen. Han følte seg som en mann som var blitt sydd inn 
i en sekk og kastet på sjøen, sa han. Churchill vendte tilbake 
til makten: Han ble finansminister i den nye, konservative 
regjeringen.

Han gjeninnførte gullstandarden og utløste dermed en mas
siv depresjon.
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joseph goeBBels arbeidet med dagbokromanen sin, Michael. 
«Jeg ligger lenge våken og tenker på den stillferdige, bleke man
nen fra Nazaret,» skrev han. Så kom Adolf Hitler inn i hans liv.

Hitler var nettopp sluppet ut av Landesbergfengselet, hvor 
han hadde diktert Mein Kampf til vennen Rudolf Hess. Goeb
bels gjorde seg ferdig med lesningen av Mein Kampf. «Hvem er 
denne mannen?» spurte han seg selv. «Den virkelige Kristus, 
eller bare døperen Johannes?» Hitler tilbød Goebbels jobben 
som redaktør for den nasjonalsosialistiske avisen Völkischer 
Beobachter. De snakket sammen på møtene. «Han spretter opp, 
der er han,» skrev Goebbels i dagboken sin i november 1925. 
«Trykker meg i hånden. Som en gammel venn. Og de store, blå 
øynene. Akkurat som stjerner. Han er glad for å treffe meg. Jeg 
er i himmelen.»

Noen uker senere traff Goebbels ham igjen. «Hitler er der. 
Stor glede. Han hilser på meg som på en gammel venn. Og ser 
etter meg. Sånn som jeg elsker ham! For en fyr! Så snakker 
han. Så liten jeg er! Han gir meg et bilde av seg. Med hilsen til 
Rheinland. Heil Hitler! Jeg vil at Hitler skal være min venn. 
Fotografiet av ham står på skrivebordet mitt.»

Enda noen måneder senere hadde de et nytt møte. Goebbels 
holdt en tale som varte i to og en halv time. «Jeg gir alt jeg har. 
De snakker over seg, de roper. Til slutt omfavner Hitler meg. 
Han har tårer i øynene. Jeg føler noe som kjennes som sann 
lykke.»

De spiste middag sammen den kvelden – Hitler lot Goebbels 
få betale. «Og for en storhet, selv i det!»

Goebbels hadde funnet sin mann fra Nazaret. «Adolf Hitler 
– jeg elsker deg.»
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pastor harry fosdick holdt en preken i St. Pierrekatedralen 
i Genève. Det var 13. september 1925 og åpning av Folkefor
bundets forsamling. Pastor Fosdick hadde gitt avkall på sin 
tidligere, glødende militarisme; nå var han en velkjent anti
krigspredikant.

Fosdick hadde sett menn komme nygasset fra skyttergra
vene, sa han. Han hadde hørt skrikene til dem som ønsket å 
dø, men ikke kunne.

«Jeg hater krigen,» sa han, «på grunn av det den tvinger oss 
til å gjøre med fiendene våre, der vi sitter ved frokostbordet 
med kaffekoppene våre og gleder oss over all den forkastelige 
og djevelske ondskapen vi har kunnet påføre dem. Jeg hater 
krigen på grunn av dens resultater, løgnene den lever av og 
fremmer, det aldri døende hatet den fostrer, diktaturene den 
setter i demokratiets sted, og hungeren som kommer strenende 
etter den.» Fosdicks tale ble sitert i avisene. Den ble trykt og 
delt ut i 25 000 eksemplarer. De fleste var enige. Det meste av 
verden var pasifistisk.

royal air force slapp mer enn 150 tonn bomber over India. 
Det var i 1925.
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winston churchill besøkte Roma. «Jeg kunne ikke unngå 
å la meg sjarmere av signor Mussolinis vennlige og enkle opp
treden, og av hans rolige og uhildede holdning, til tross for 
alle byrdene og farene,» sa Churchill i en presseerklæring. Den 
italienske fascismen hadde, sa han, demonstrert at det fantes 
en måte å bekjempe de undergravende kreftene på, den hadde 
fremskaffet «motgiften som skulle til mot det russiske viruset».

«Hvis jeg hadde vært italiener, er jeg sikker på at jeg ville ha 
vært med dere fra begynnelse til slutt i deres seierrike kamp 
mot leninismens bestialske appetitt og lidenskap,» fortalte 
Churchill romerne. Det var 20. januar 1927.

royal air force varslet om iverksettelsen av en øvelse med 
liksombombardement under den årlige flyparaden ved Hen
don, nord for London. Det var 11. juni 1927.

The New York Times beskrev begivenheten i Hendon på for
hånd: «’Byen’, som stort sett blir bygget av flyvinger, kommer 
til å bli bombet i småbiter. Flyene skal slippe ned mat og am
munisjon til de europeiske ‘flyktningene’, som skal flykte etter å 
ha rømt fra festningen hvor de har vært ‘beleiret’ av de innfødte 
innbyggerne i byen.» Byen lå i det fiktive landet Irquestine.

200 fly skulle være i luften, til musikken i en sang som het 
«Kyll, kyll, kyll, kyll, kylling». Når sangeren kom til «Legg et 
lite egg for meg», skulle flyene slippe bombene sine.
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