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f 1931 UTKOM en liten bok 
'~å Gyldendals forlag: «Sår 
som ennu blØr», skrevet aven 
Tysklandsstudent fra Hauge
sund, Karo Espeseth. Boken 
;og forflltteren ble ufyselIg
gjort I Morgenbladet. 52 år 
efter kommer forlaget med en 
ny bok av samme forfatter: 
«Livet gikk videre», Denne 
blir Ikke stigmatisert I Mor· 
genbladets spalter. Karo 
Espeseth .. har skrevet en 
uhyre Interessant bok, jeg 
tror hun t]erner en skjerm for 
en' del av verden som nord
.menn stort sett er fullstendig 
uvldend~ om. Tidlig I boken 
forteller hun hvordan hun 
under et møte med en britisk 
Georgia~speslallst ble klar 
over at· georgierne utgjør en 
etnisk enhet, en nasjon med 
egen tnidlsjon og kultur. 
Karo Espeseth trodde den
gang som dagens vest-euro
PIIere flest i dag at georgierne 
og en lang rekke andre fol
keslag gjemt bak Moskva
imperIets dype grenser egent
lig er russere eller en «slags 
russerelJ. 

Ikke-russere 
Forfatteren beretter om de 

800 000 Ikke-russere fra sovje
tisk område som kjempet i 
Wehrmacht under den annen 
verdenskrig og de 200 000 
SS-otliserer og menige. Disse 
var ikke landssvikere eller 
forrædere som det er behage
lig å mene. Det var turkme
ner, kaukasere, tartarer, uk
rainere, kosakker, armeniere, 
aserbaldsjanere, kalmukker 
som så en mulighet til å få sin 
.nasjon selvstendig, sitt land 
fritt gjennom allianse med 
Hitlers krigfØrende Tyskland. 
Uhyre interessant er Karo 
Espesethfl beskrivelse av de 
mange l)ll/Ijonalkomiteer med 
nær eksIlregjerIngsstatus 
som ble opprettet I Tyskland 
l begynnelsen av 40-årene. 

Samtidig forklarer hun 
hvorfor Hitler-regimet Ikke 
maktet å utnytte dette poten
sialet som falt ned I dets 
hender. Årsaken var bare en: 
- Stupid uvldenhet. Propa
iandlstenl! fra dr. Goebbels 
mtnlsterlum /:ladde tutet sine 
arters Ører fulle med «herre
folk» og «unter-menschen •. 
Det er helt patetisk å lese om 
ukrainernes omfavnelse av Q.e 
tyske okkupas,ionstrol;lP!;l'" Q~ , 
hvordan en pøbel aven «Gau

·leiteF» raskt snudde efl"poten
/lielI medsplUer til fiende. 

Parveny-stat 
I like stor grad kommer den 

hltlerske parveny-stat frem 
når forfatteren opplyser at 
lærere ved mullaskoien I 
Dresden (hvor stormuftien av 
Jerusalem var åndelig leder), 
mente de skulle forsone (mus
limske) suniter og skilter I en 
håndvending, Et skille som 
har bestått siden Muham
melis død. 

Den totiUe Innsiktsmangel 
hos Hitlers skutilsvelner illu
strerer Karo Espeseth I sin 
beretning om general Vlas
sov. Denne (sovjetlsk)rus-

En del av 
historien vi 
lite kjente 
slske general som Ønsket å 
gjøre krigsinnsats på tysk 
side ble Ikke estimert, han 
gikk lenge arbeidslØs I kri
gens Tyskland. Men I 1944 
øynet Hel~ch Hirnrnler Vlas
sov som «det tredje rikets. 
redningsmann. TI dl visjoner 
skulle moblllseres under An
drej VIassovs kommando, 
Tyskerne regnet med at de 
«Ikke-russiske. øst-folkesla
gene ville slutte opp om Vlas
sovarmeen, Det skjedde Ikke, 
georgiere, kalukker, turkme
nere, armenere ville Ikke . 
VIassovarmeen ble aldri 
maktfaktor. 

Østministeriet 
Karo Espeseth har skrevet 

sine memoarer, Hun begyn
ner med å skrive om seg selv 
som hovedperson, men stadig 
overtar I beretningen hennes 
mann, balter-tyskeren, pro
fessor Gerhard von Mende 
rampelysplassen I beretnin
gen. Professoren kjempet for 
øst-europeerne, for øst-mino
ritetene, flyktninger og frivil
lige I det tyske rike. Han var 
åpenbart anti-nazist samtidig 
som han arbeidet hårdt for å 
skaffe Tyskland allierte og 
militære støttespillere. 

Det persongalleri forfatte
ren bringer frem I sin me
moarbok er fascinerende, 
Hun skriver historie når hun 
fra sin vinkel forteller om 
attentatmennene som for
SØkte å likvidere der Fiihrer 
I 1944, om Werner von Braun, 
om grev Gottfrled Bismarck 
(jern- kanslerens sønnesØnn). 
Hun gir også raske glimt av 
Hans Wilhelm Scheldt (man
nen som fikk Quisling til å 
Iverksette «statskupp» 9. ap
ril 1940), dr. Gudbrand 
Lunde, Jonas Lie, Viljam Ha
gelln, Hans S. Jacobsen, Finn 
Søren, Vidkun Quisling. Og 
det er Interessante streif. 

Forfatterens an tydninger 
om motsetningene i hitlerre
gimet virker også noe mer 
nyansert enn vi vanligvis le
ser. 

Stor tragedie 
Karo Espeseth vier noe av 

sin bok til den skjebne som 
ble «øst-nasjoner» til del. Det 
er rystende lesning. Stats
mennene I Jaltakonferansen 
gav ;.Modc.v1J.:~,eiQndom.$.re:ttan_ 
over turkmener, kaukasere, 
baltere, rutenere, ukrainere 
og mange med dem, Vi, ame
rikanere, briter, franskmenn 
deporterte disse mennesker, 
lot russerne bemektige seg 
dem, samtidig som moskovl
tene utraderte deres historie 
og la Slovakia, Ungarn, Polen 
med flere land under sitt åk. 

Jeg makter Ikke å fremstille 
det så innsiktsrIkt som Karo 
Espeseth. Derfor må jeg bare 
anbefale hennes bok, 

Kara Espeseth 
Livet gikk videre 
Gyldendal N, Forlag, 
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