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ARMINIUS: 

Fører Jordanvannet til Harmageddon? 
Realitetene bak den pa estinske krutt-tønnen 
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Albert Wiesener: 

Seierherrens justis 
de~, som jeg har rent ned 
eller overhodet gått inn av. 

En leser i avisene om spent den gode grunn at araberne Jeg har aldri vekslet et ord 
forhold mellom Vesttyskland også er semitter. Det er an- ned noen av disse herrer. 
og araberstatene, i første dre og mere håndgripelige Mitt renn på tyske dører i 
rekke da Egypt. Grunnen er realiteter det står om. okkupasjonstiden gjaldt gan-
på den ene side at Vesttysk- Er det forresten det? ske andre saker og andre 
land i alle år har støttet sta- Var ikke også Hitlers syn folk. Men det hendte at jeg 
ten Israel ved såkalte erstat- på jødene i første rekke ble spurt om Quisling, og da 
ninger for forhold og hendel- preget av selve den organi- sa jeg hva jeg mente. Det er 
ser som ligger langt forut for serte jødedoms politikk mere en uvane jeg har, og den 
staten Israels opprettelse, og enn av følelsen aven rase- har forarget flere enn 
på den annen side at Bonn forskjell? Var det ikke Sæther. 
også har medvirket aktivt til dette at den organisert,e in- Er det dertor han efter 
opprustningen av Israel. ternasjonale jødedom gjorde beste jøssingoppskrift, om-
Som følge av det,te har så et religiøst begrunnet krav enn på andre premisser, mis-
Kairo truet med gOQkjennel- på å ha fått en særstilling av liker at j~g har bevilget 
se av det kommunistisk Vårherre, at jødene som en Hr. redaktør. meg rett til å ha venner 
styrte Sonetyskland og har gren av semittene var ut- Jeg må slåss på så mange 'og omg~ng også blant NS-
til og med bebudet besøk av valgt av Gud til å være fronter for tiden. Jeg rek- folk, bade under og efter 
selveste Ulbricht i Kairo. Verdens herrer, som fikk ker ikke å svare på alt.' krigen? Jeg' vil gjerne ha 
~oe som igjen har ført til. den fokegruppe tyskerne «Folk og Lands» anmel- lov ti.l å velge mi:r;te venner 
tilbakekallelsen av den tyske I troppeavdelinger i den nord- representerer, germanerne, deIse av min bok var for- og mm omgang fritt og fra 
sende~ann i Kairo. Midt østlige grensetrekanten mel- til å sette seg til motverge holdsvis saklig. Vår uenig- fle~e in?sti~linger. Helt enig 
oppe. l dette o ~o~er en: lom Israel, Libanon og Sy- fordi det var dens ånd og het på visse springende er Jeg Visst Ikke med. noen av 
meldmg som savlsst ikke har ria, med luftkamper og inn- dens kultur som hittil hadde punkter er av gammel dato. dem. Men det er Ikke det 

_ bed:r:~t fo~holdet .. «lnformer- sats J'lv.,artillerl. FN vist~ seg preget,verden? M~n.1}vor har De det fra a~ som. bestemmer utvalg:t: . 
te kilder l .~ashlngmn»-for- her somoveraitellei'sfuak" Og er det ikke det samme den opposisjon til partiledel- . Tilslutt: J~g har lkk~ 
teller ne~hg at ,V~tysk- tesløs og har ikke engang vå- som er den virkelige bSk- sen som jeg var talsmann for ment ~ed mm uttalelse .1 

l~n~ har fatt USA s tillatel~e get å ta noen avgjørelse om grunn for striden mellom ved bruddet våren 1937 var svaret l «Morgenbladet» tIl 
tIl a ove,rføre en del amen- hvem som var skyld i sam.,. araberne og deres jødiske fi- ledet av adv. Hjort?' ~. r. adv. Bl~m å. si at de! 
kansk byggede stridsvogner menstøtene. ender efter at et lite utvalg Såvidt jeg husker, var Ikke e; sk~kehge folk l 

!il Isra~l for, S?~ det ~eter, Det samme kan det forres- av det jødiske folk med un- Hjort ute av partiet før «den ~arde ~Jern:». J:g. har 
a motVirke sovJetIske vapen- ten være også, for det er derstøttelse av storparten av årsskiftet 1936/37. I hele 1937 bare lkk~ v~llet l~entI!l~ere 
leveranser til Egypt. selve situasjonen som gjør sine rasefeller verden over hadde jeg ingen kontakt med ~eg . me ens mnstilhng. 

Dette er bare en av de disse strøk til veritable krutt- har skapt staten Israel som ham overhodet .. D~t er en b ~l Jeg ~tt~kt meg uklart. 
mange utladninger fra de tønner, som truer med å ut- en slags hovedstad for den gammel overtro l VIsse kret- e ager Jeg et. 
tordenskyer som stadig ja- lø§e til og med ,den tredje internasjonale jødedom? ser omkring Quisling at Oslo den 1. febr. 1965. 
ger over himlen i Midtøsten. verdenskrig, den som vil De israelske ledere har al- Hjort stod bak oppgjøret i 
Rett som det er leser vi i ødelegge vår verden - Bi- dri lagt skjul på at de ikke mai 1937. Wiesener om Quisling 
dagspressen om ildkamp belens Harmageddon. er fornøyet med de grenser Hvor har den rabiate 
mellom arabere og jøder, og Det er naturligvis ikke slik Israel har i dag, så avgjort Sæther det fra at jeg i Herr redaktør! 
FN-observatører og FN-sol- ,:om dagspressen i Norge som lite fornøyet er de at de kre- 1940 «rente dørene ned hos 
dater har sin fulle hyre med i de andre vestlige land v!'!t veldige nye landområder Falkenhorst og minister 
å hindre at det bryter ut fremstiller det, at arabernes fra araberne. For er ikke de Brauer ?» Tankespinn igjen. 
en krig som ikke lar seg I kampinnstilling mot Israel det utvalgte folk som skal Sæther vil ikke kunne peke 
stanse igjen. Det er for ek- skyldes en slags fortsettelse herske først og fremst over på en eneste dør til noen av 

Efter lesningen av h.retts
advokat Wieseners bok om 
«Rettsoppgjøret» og efter 
kommentarene i «Folk og 

sempel ikke lenge siden det av Det tredje Rikes rasepo- kong Salomos· store, men 
kom til alvorlige sammenstøt litikk. Nasser og hans folk kortvarige herlighet og der
mellom israelske og syriske er ikke «antisemitter», av nest i kraft av sin interna-

sjonale tyngde over en hel 
verden når \ denne har gått 
endelig i oppløsning gjen
nom raseblanding og kom
munisme? 

En million palestinaarabere 
ble drevet ut da jødene over
tok Israel og de er i dag et 
alvorlig problem og en tung 
økonomisk belastning for de 
eiendommer seim ble frarø
vet dem da de måtte flykte 
for den organiserte terror. 

De samme araberstater 
frykter for ny aggresjon fra 
Israels side efterhvert som 
staten blir blåst opp av vest
maktene til et struttende 
våpenarsenal. Egypt fikk jo 

1 million arabere ble drevet ut fra Palestina og lever nu et kttmmer- / en prøve på det da Israel/ 
fig liv som flyktninger. Forts. side 6 

Forts. side 8 

Tel Aviv, som araberstatene truer med å marsjere mot sammen med 
Moskva eller Peking. 
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Johan Seharffenb@rc er borte 
Overlege Johan Scharffen';' 

berg er død .95 år gammel. 
Scharffenberg var i hele 

sitt liv en stridens mann, 
men han stred alltid - og 
uten sidehensyn - for det 
han mente var sannhet og 
rett. Og derfor er da også 
dommen over ham i dag fra 
alle kanter den samme : han 
var en stor og uredd person
lighet. 

I sin tid var vel Scharffen
berg den mest iherdige og 
konsekvente motstander av 
nasjonalsosialismen og Hit
lers tredje rike i dette land. 
Og han fortsatte modig sin 

TANNLEGE 
MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

ANNELISE PAROW 
TANNINNSETNING 

Trondheim 
, 
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TANNLEGE MAAMOEN 
Hansteensgt. 2 
Tlf. 444333 

FORLOVELSESRING-

SPECIALEN 
tillbyr moderne, garantert 14 
karat stemplet håndarbeidede 
ringer fra kr. 95,- pr. par. 
Sender pr. postoppkrav porto
fritt over hele landet. Dess
uten + "j0/o rabatt på grunn
prisen. 
SKRIV EFTER IlINGMAL ! 

motstand o~så efter den t;ys- sjonen likevel i høy grad til-. 
I:e o~kupasJon. I motsetrung hørte «silkefronten». Han var 
tIl sa mange av dagens hel- gjennom alle år en fast leser 
ter sn~k han seg ikke. r~dt av FOLK OG LAND og han 
og begikk mør~ets ugJerrun- var en god hjelp og støtte 
ger. Han sto~ aI?en~ fr~m og i det arbeide FORBUNDET 
oppfordret sa a Sl dIrekte driver for å gi det norske 
tI~ motstand mot okku~a- folk den sunde nasjonale 
sJonsmakten .. Man kan dis: sans og samling tilbake. Ringene blir sendt straks jeg 
kutere hvorvIdt dette va: 1 Scharffenberg var en ener. fIlr bestillingen. 

Gullsmedmester 

Thorvald A. Olsen 

folkets og landets sanne m- Han tilhørte den sørgelig re
teresse, men Sch.arffenberg duserte elite i dette land, og 
mente det og stod apent frem derfor kunne heller ingen la 
for det. Han. ble arre~tert, være å bundre ham enten de 
men mot en slik p~rsonlIghet så var enIge med ham eller SkoIlegaten 20 111 Metodistkirken. 
s~m denn~ urokkelIge og mo- ikke i de enkelte spørsmål. 
dige forkjemper for det han 
mente var sannhet og rett er 
det intet å stille opp. Han ble 
løslatt igjen og fikk gå fritt 
omkring med sin åpne mot
stand. For denne sin innsats 
mot nasjonalsosialismen og 

Bergen 

En god tysk bok? 
mot okkupasjonsmak1len hyl- Boken om verdenskrigen: «WIE DAS GESETZ ES 
des han i dag i alle dertil BEF AHL» 
innrettede aviser. Men de . 540 sid.er i storfor,mat Illed 180 bilder og 120 kartskis
sier intet om at den samme ser. Originalberetningerfra generaler og komman
sannhetens forkjemper midt dører fra alle våpengrener og alle fronter. 
oppe i alt sitt åpne mot-
standsarbeide også rettet en PRIS INNB. KR. 80,-

drepende kritikk mot den re- General Feurstein: «IRRWEGE DER PFLICHT» 
Den kjente Gebirgsjiiger-general skriver om sine berg
jegeres innsats i Norge, Polen, Italia. 

PRIS INNB. KR. 40,~ 

gjering som hadde ført landet 
ut i ulykken og krevet den 
stillet for riksrett. Et krav 
han opprettholdt også i 1945, 
men som de norske partipo
litikere ikke tok hensyn til i Ch. Foley: «KOMMANDO SONDERAUFTRAG» 
sin hestehandlerpolitikk. Otto Skorzenys beretning ble som kjent beslaglagt i 

Avisene forteller heller det meget demokratiske Vesttyskland. Her skildrer 
ikke stort om at Scharffen- imidlertid en kjent engelsk publisist innsats~n til 
berg modig og sannhetsglad Skorzeny og hans menn. Den bringer også en interes
som alltid straks efter okku-
pasjonens opphør gikk: til an- sant sammenligning med lignende innsats fra britisk 
grep på myten om det såkal- og amerikansk side. 

PRIS INNB. KR. 40,-te tyske overfall på Norge. 
Han beviste i avisartikler og 
bøker at det tvertimot var Ziegler: «ADOLF HITLER· AUS DEM I .. EBEN HER-
devestallime som hadde GESTELLT» 
trukket Norge inn i krigen, 
og at tyskerne kom med fol
kerettenbak seg. 

Og endelig forteller de 
heller ikke at Scharffenberg 
trass i sin motstand mot 
makthaverne under okkupa-

Kristne Venner 
Har du lyst til å treffe gamle 

venner i et åpent miljø? -
Kristne . Venner møtes den 
første fredag hver måned i 
Colletsgate 43. Etter en tale 
er det bevertning og anled
ning til selskapelig samvær. 

Møtetid: kl. 19,30. 

Den kjente teatersjef ved Weimarteatret skildrer her 
Hitler fra eget mangeårig bekjentskap. 

PRIS INNB. KR. 40,-

Kern: «VERBRECHEN AM DEUTSCHEN VOLK. DOKU
MENTIERTE ALLIffiRTER GRAUSAMKEITEN 1939 
-1949» 
Boken om de allierte krigsforbrytere. 

PRIS INNB. KR. 40,-

Ved forskuddsinnbetaling over giro 16450 eller på an
nen måte sendes bøkene fraktfritt. De kan også sendes 
mot oppkrav, men da kommer gebyr og porto i tillegg. 

FOLK OG LANDS BOKTJENESTE 

Postboks 3214 - Oslo 4 

Postgiro lG4' 50 

Allierte. krilrsforbrJltelser 
I alle årene efter den 2. telefonkabler. Mange aV! tys

verdenskrig har den allierte kerne var også såret. 
pressen stadig vært opptatt Samtlige ble drept ved 
med de såkalte tyske krigs- nakkeskudd. De tyske inn
forbrytelser. At det også på rykkende troppene fant dem 
alliert side av amerikanerne på jordene' omkring lands
og britene ble begått hand- byen. 
linger som stred mot folke- Sivilbefolkningen fra 
rett og krigslover har vi landsbyen deltok ikke i mas
visst. Men de er blitt svært sakrene" såvidt man har 
]jte skrevet om disse allierte kunnet undersøke dette nu. 
overgrep. Men så langsomt Men de ble alle grepet av 
kommer det for en dag, det panikk og flyktet, da de 
er alltid en eller annen som fryktet tysk gjengjeldelse 
ikke kan holde tett. hvis! tyskerne erobret lands-

Da tyskerne startet sin byen. 
Ardenner-offensiv den 16. Sivilbefolkningen var red
desember 1944 kom denne de for at de ville bli beskyldt 
nok'så uventet på amerika- for drapepe, da tyskerne 
nerne, og disse trakk seg, ikko. ville ~is~enke ~me~a
panikkartet tilbake. Under nerne for a gjøre slIke tmg. 
tilbaketoget tok amerika- ~t ~yskerne.hevnet seg da 
nerne endel tyskere tilfange, ~e l sm tur matte tr~kke seg 
og da det var vanskelig å tilbake, unnskylder Ikke de 
transportere fangene under amerikanske drapene. 
tilbaketrekningen, ble de I den så berømte Malmedy
ganske enkelt skutt. posess ble bare tyskernes 

De fre~rykkende tyske krigsf?r~rytelser ~ehandlet. 
tropper fant sine kamerater .AmeTIkanerne~ .kTI?sf~rbry
liggende drept langs de ame- telser ble forblgatt l stl!lhet. 
rikanske retrett-veiene. Man- Og for~varet ble ne~tet a an
ge av disse tyskere var blitt tyde dlSS~ av US-soldater ut
såret i kampene før de ble førte d~ap. 
tatt til fange av amerikaner- Det Viser seg nu at antallet 
ne. Men amerikanerne gjorde ~repte fan~er var. omtrent 
ingen forskjell på såret eller lIke stort pa b~?ge SIder., 
frisk tysker Men som keISer Napoleon 

. . uttalte det i sin tid: «Det er 
Sæ~lIg .sk.ulle dette ha seierherren som skriver hi

vært Ilde 1 tiden mellom 16. storien». I løpet av de siste 
og 24. desember. 20 år har vi til fulle fått er-

Det fremgår av ameri- fare disse ord». 
kanske beretninger at panik-: ! Entili.us-u;a;.· .-....-_ ken var meget stor blant ___ -_ ... ______ _ 

amerikanerne i disse dager. For b u n det sko n tor: 
I denne tiden ble en hell 

del tyskere som var blitt tatt 
til fange drept utenfor lands
byen Marcouray foran øyne
ne til US - oberst Samuel 
Hogan, som var sjef for 
kampgruppe «A» i 3. US. 
panserdivisjon. I drapene 
deltokl offiserer, sous-offise

holdes stengt mandage og lør
dage. Ekspedisjonstid: tirsdag
onsdag - torsdag og freda, fra 
kl. 10 til 15. 

Sekretæren kan bare påregnes 
truffet efter forutgående avtale. 

Telefon: 377696. 
rer og menige tilhørende US Postadresse: Postboks 3214, 
Army. De. tyske soldatene O s l o 4 
var blitt bundet på hender Postgiro 150 28. 
og føtter med ståltråd og ____________ _ 

Generalforsamling i AlS FOLK OG LAND 

Generalforsamling i AlS FOLK OG LAND 
holdes på kontoret i Kierschowsgt. 5, fredag 26. 
februar 1965 kl. 11 hvortil innkalles aksjeeiere 
(andelseiere) til å møte enten personlig eller ved 
fullmakt' til en annen aksjeeier. Det er kun a<il
gang for aksjeeiere. 

Til behandling foreligger: . 

Regnskap for 1964. 
Valg på uttredende styremedlemmer. 

Saker som ellers ønskes behandlet må med
deles styret ved dets formann kaptein Olaf Holm, 
DTammensveien 119, Oslo innen 20. februar. 

Fullmakt kan eventuelt sendes til styrets :for
mann under oven nevnte adresse, eller til redak
tør Melsom under avisens vanlige adresse. 

Styret 

Styrets medlemmer innkalles til å møte sam
me dag og sted kl. 10,15. 

. . 
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.,---- FOLK OG LAND __ _ 

l UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Redaktører: 

ODD MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

Forskjellig målestokk 

~ 
Tysk boikott 

av Norsk 
Hydro? 

Bare de skyldige kan glemme 
Så å si samtlige av OSIO-/ komme på løpende bånd. Derti! 

avisenes høyst ugilde anmel- sitter hele oppgjøret for sterkt 
dere når det gjelder Wiese- plantet i min bevissthet. 
ners bok om «retts»oppgjøret På dette grlmnlaget skulle jeg 
er såre bekymet på vegne av ha lyst til å spørre Nordhus : Tror 

Det oppreklamerte britiske de NS-folk som skal ha ak- De, som fremragende og nt/inert 
filmforetagende med innspil- septert dommen, som har av- advokat, at det overhodet er mtl
ling av «The Heroes of Te- funnet seg med ~samfundet fig å foreta et slikt oppgjør som 
lem ark» på Rjukan og med og som er blitt trykket så vi hadde efter krigen, virkelig 
forherligelse av folkeretts- varmt til samfundets barm objektivt rettferdig? Er mennes
stridige handlinger som også igjen, slik vi stadig får det kc1' slik innrettet, at godhet og 

• d .. 's t'tl . k t tg' 'le norsl~e demonstrert når noen av «de sannhet overhodet fa'1' sll'ppe l"! Så har vi det gaen e IgJen. være I er over aVls- os e man e SIVI '" 
l · dt ed at selve RJ'u gode» har bruk for å trekke efter at man i aOrev,'s har fraOtset " sidene, intervJ'uer i øst og i vest, skrål og skrik og patri- IV, en e m - f kan kirke gikk opp i luer ortiden frem IgJen. Vel, II1mnneskelighet? Og tror De 

otiske stønn av alle de usedvanlig gode nordmenn som efter filmopptak i kirken. hverken Wiesener eller vi ta- ~-idere at den part som hal' tapt, 
fremdeles tyve år efter er i stand til å spille dobbeltrollen VARDEN skriver om denne ler naturligvis for dem som en kan gjerne si a l t, ære} rett, 
som de uforferdede motstandsmenn og de forfulgte u- innspillingen blant annet synes de har vært landsfor- eiendom, legger det til side og 

rædere og som derfor er glemmer det i løpet av 20 år ? skyldigheter. «Kirkescenen som ble tatt d d ømt me rette. En innsen- De som står med palmer i hende-
Denne gang er det en tysk forhenværende politimann opp i Rjukan kirke i går falt d . A' RBEIDERBLADET er I ne kan saktens glemme, d,e vil ,eil 

og J'un'st ved navn Hellmuth Rel'nhardt som er plukket ikke i smak hos mange av dem tt t' •. tt se er lngene pa sin re e og med gl'erne at det hele skal 
som medvirket. Man kan nok l ff' frem av reservelagret for å danne midtpunktet i en ny p ass i eter ølgende innlegg: skyves vekk, og de som innrøm-vente reaksjoner fra mange 

hetsbølge. hold på disse filmopptakene. RETTSOPPGJØRET mer at de gjorde urett, vil sikkert 
Vi hverken kjenner eller har hørt 'Om clenne politi- Fra skolehold vil det trolig Jeg ser, at Alf N o l' d hus også gjerne se det hele i glemme-

l h' l boken. Men i k k e des o 17l Reinhardt før, og kan følgelig ikke utta e os:s om am. også bli reist kritikk mot fi m- anmelder W i ese n e r s bok i 
h Id b f u l g t e sin o v e r b e 1/ i J -Han interesserer oss ikke i nevneverdig grad. Men hvis selskapet at det opp o t ar- «Arbeiderbladet» høyst motvillig, 

k hl d f kl ning fordi de mente å 
det faktisk er meningen at denne efterkrigsstraffegal- na i kir en e e agen ra -.. som rimelig kan være. h a l' ett og så fik eve l 
skapen skal fortsette fremover i de neste tyve år også, så 9 til 18». Som pasifist er jeg av dem som ble døm t som ,f o r b l' y" 

«Stedets sogneprest R. Kall- ikke har stått med begge ben, ver-
er det vel liten grunn til å spare akkurat Reinhardt. hovd var forespurt om å med- ken på den ene eller and,~e siden ter e. 

Men, det er en annen side ved denne sak som ikke virke i kirken, men slik filmen tmder oppgjøret, og heller ik.ke Jeg vil ikke på noe vis forsøke 
bare interesserer oss, men direkte forferder oss. Og det er ble lagt opp nektet han. Pres- senere. Jeg har stått på den så for- å gå inn på oppgjørets juridisk.? 

t Il bl d f l tt kt d "Ik f h l'd finesser, det er vel det, W'iesener den manglende evne til å bruke samme mål på tyske og på ens ro e e er or over a a e e SI e 1'0111 e e ti en og 
R' knmannen Kåre Holum 'eg k n 'kk t k t' '1 nå gjør igjen. Bare en iing t/il J'ef! 

norske krigsforbrytere. Det står da noe i Skriften om dette JU a l a l e en e a Jeg VI ~ som 'forettet under juleguds- skifte standpunkt, verken ved ~evlle, som Nordhtls overhodet 
at en skal måles med det mål en måler med. Og det står tjenesten'». å lese Wieseners bok eller de ,kke kommer inn på i sin anme!-
'Også noe 'Om å se splinten i sin brors øye, men ikke bjel- «I alt deltok 300 statister anmeldelrel' som nå antakelig vil delsf: Kapittllasjonsdokll1nentet 
ken i sitt eget.. under opptakene». I av 1940. Skal og bør et .rlikt 

Vi leser i avisene med forbauselse at en av denne «Det var meningen at kirke- ~~-~~~.~~~~~.~~~.~~,,~~.~ ,. dokllment overhodet sen på som 
opptakene skulle fortsette i dag CHURCHILL OM HITLER'. ikke eksisterende? ' GESTAPO - Reinhardts verste forbrytelser var at han fulgte ' men nå er de sjansene spolert. SIGRID LARSEN 

HJ'emmefrontens (eller kanskJ'e det var Londonfrontens 1) «Man kan meget godt være ! . c efter kirkebrannen i går kveld». -
ekstmipel og ryddet motstanderne av veien fra bakh'Old. "enig i Hitlers politiske system I 

Buskerudhrev 
F'Or hvorfor i all verden skulle ikke denne mann fra det Ellers opplyses det nå og likevel beundre det verk han 

at ikke bare driver myndig- 11tfører for fedrelandet. Hvis 
så skamskjelte GESTAPO gjøre hva alle disse gjeve 'Og hetene gjennom sitt propa- vårt land noensinne skulle få 
gode nordmenn gjorde 1 gandaapparat Fjernsynet u- prøve nederlaget, håper jeg at For ca. et år siden hadde 

Det ble under 'Okkupasjonen begått en rekke rystende hørt reklame for dette britis- vi vil finne en like ukuelig le- motstanderne av apartheid i 
og blodige ugjerninger m'Ot NS - folk, de fleste av dem kC; businessf~retagende, som der til å gjengi oss vart mot og Sør-Afrika møte i Drammen. 
høyt ansette og skikkelige menneskel' som intet annet bade Hauke~ld og de .andre påny føre oss til den plass som Talere var Schjelderup, Lan-

. • . .. li f høylydt forSIkrer er fn fan- tilkommer oss i nasjonenes Jam- ge Nilsen m. fl. Møtet var 
hadde gJort enn a følge sm overbevlsnmg, s ke som or tasi og intet har med virke- spill». (17. 9. 1937). misslykketogsakenkoktebort 
eksempel Fiane. For ikke å nevI;le den direkte bestialske ligheten å gjøre, men stats- * i kålen. Nylig var det møte 
forbrytelse som endte med mordet på den unge pike på banene låner ut lokomotiver Kanskje England kunne igjen med foredrag av 
Nesbrua. Også tyske s'Oldater 'Og sivile falt i strid med til herrene som skal gjøre trenge ham i dag da det NA~A - sekretær Byggstad 
folkerettens bestemmelser som ofre for disise. snikmord. mynt p~ ny he~ mot Tysk- skritt for skritt nærmer seg (nu l SF). Han talte for sin 

. ... land. Nar det gjelder Norsk det som er verre enn et sak, men møtte sterk motbør 
Det var sannelIg «Blumenpflucken» av beste merke. Hydros' medvirkning så mel- 'l't t dl? fra U. Høyre. DiskusJ'onen 

• • o ,ml l ær ne er ag . 
Det har Ikke vært foretatt noen efterf'Orskmng nar det des det nå til FOLK OG * var statistisk og akademisk. 

gjelder disse mord på NS - folk, og ingen av forøverne har LAND at det er uro på Rju- Men så fikk en mann fra sa-
«Det er nødvendig at våre le- l d t H 

måttet stå til rette for sine ugjerninger. Gulostens mord på kan og Notlodden over opp- dere hos seg selv finnel' noe aven or e . an satte med 
tyske bigsfanger ble til 'Og med henlagt med den n'Orske lysninger fra Tyskland 0I? åndm hos denne østerrikske kraft tingene på plass, og 

. . . . • at sterke krefter der arbeI- den avsluttende kraftsats 
stats velsIgnelse. Morderne fra SkrikerudtJernet slapp ogsa der for en boikott av varer korporal, som - da han ikke så var: Det er ikke nok å være 
ustraffet fra mordene. Ingen herr Simon Wiesenthal fra fra Norsk Hydro på grunn annet mndt oJ?lkring seg enn dansere og trommeslagere 

miner og et Tyskland som for f • k «det jødiske d'Olmmentasjonssenter», som er en slik flink av denne hetsfilmen. En or a s ape gode stater i alltid syntes nedsenket i kaos, A R 
menne'Skejeger, har interessert seg for dis s e forbry- eventuell boikott av Hydros ikke nø't/e med å gå mot Jeiers- FIKA! Det fikk hjerte-
telser. . pr.odukter vil i første rekke k Id' fl kk lig bifall. Byggstad håpet på 

rna tenes ve Ige o, og t 3 NAM •• .• ga ut over Hydros eksport e. A-møte i Dram,-
Vel, de~ far sa væ~e Siden tyve. ar ha~ forløpet o.g .det av fullgjødning til Tyskland som allerede på en avgjørende men. 

som har skJedd har skJedd 'Og kan Ikke gJøres godt IgJen. og vil også komme til å ram- måte har snudd hele stillingen Byens politiske stjerne
Men hvorledes kan det være mulig at de norske aviser me Norsk Hydros lamminat- for sitt land». (4. 10. 1938). tyder stiller følgende horo-
faller 'Over denne Reinhardt nettopp for at han har svart fabrikk på Notodden. * skop for året: til høsten 
på de som regel fullstendig meningsløse mord på NS _ folk Kanskje Tyskland også gjenvinner AP stortJingsfler-

kunne trenge en slik mann tallet. Og så gjør Gerhard
og tyskerne ved selv å arrangere lignende mord på p'Olitiet hatet og forbitrelsen i dag da ruinene er større sen den store rundveIv i 
not'Oriske motstandere 1 Til 'Og med bare i målestokken samler seg 'Om Lførste rekke. enn noensinne og seiersmak- norsk politikk. Han går over 
en mot en. Det har en utakknemlig opp- tenes undertrykkelse større til Høyres' plan og selger 

For vi får da håpe at de som i dag sitter i redaksjone- gave og blir ikke forsvart av enn noensinne. mesteparten av statsbedrifte-
ne i de store hovedstadsaviser ikke er dummere enn at ft· V' f ne. Efter valget blir kontor-

noen e erpa. . I" orsvarer sjef Lindstrøm frifunnet og 
de forstår at slik måtte det gå. Og slik var det også utvil- heller ikke Reinhardt, like ter for politi og påtalemyn- Gerhardsen forfremmer ham 
somt de britiske initiativtakeres mening at det skulle gå. lite som vi forsvarer norske dighet, som uttaler seg så til finansminister. Lindstrøm 
På det at motsetningene skulle skjerpes, hysteriet stige på m'Ordere, men det kunne barskt 'Og beredvillig om den a~r~ngere; så Norges største 
begge sider 'Og nye morddåder følge. kanskje være en tanke f'Or tyske kollega, å tenke litt billigsalg. 

Det er en gammel erfaring at i opphissede tider er det alle de norske representan- over den side av saken. Theo. 
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Skyld o;: Sonin;; 
DEN BRITISKE lUR1ST F. J. P. VEALE GRANSKER «V AR TIDS NØKKELPROBLEM» 

I dette og endel efterfølgende numre vil vi med forfatterens elskverdige til
latelse gjengi i norsk oversettelse en liten bok som ifjor kom på det tyske for
lag Fritz Schlichtenmayer i Tiibingen. Den omhandler, som overskriften sier, 
vår tids nøkkelproblem, som naturligvis er Tysklandsspørsmålet. 

Hvem er så denne britiske jurist som på denne måte rører ved de varme 
jern og stiller seg til hugg for allverdens hetsere? 

Fredrick John Partington 
Veale er født i 1896 og del
tok i første verdenskrig i den 
britiske marine. Han ble 
hårdt såret og mistet det ene 
ben. Da han hadde over
vunnet dette, tok han fatt på 
sine studier og fikk lisens 
som høyesterettsadvokat i 
Brighton. 

seg under denne. Enhver 
tysker som våget å ytre tvil 
om selv de mest gjennom
skuelige oppdiktninger, ble 
som selverklært sympati
sør med det styrtede NS
regime straffet strengt. Den 
eldre generasjon lærte snart 
å holde tvilen for seg selv, 
mens det vokste frem en ny 
generasjon som uten å spørre 
mottok det den fikk seg 
forelagt som kjennsgjernin
ger i sine skolebøker. Og 
uten å ane at mange av disse 
angivelige kjennsgjerninger 

var blitt tilbakevist eller 
motbevist ved undersøkel
ser av utenlandske histori
kere. Det ble kort sagt fore
tatt en hensynsløs hjerne-

Sin publisistiske virksom
het begynte Veale i 1923 
med en artikkel om den 
franske Rhurbesettelse. Den 
vakte oppmerksomhet og 
førte til at han ble regel
messig bidragsyter til det 
ansette månedstidsskrift 
«The Nineteenth Century & 
After» (Senere omdøpt til 
«The Twentieth Century Re
view»). F I P V l I vask. Metodene som ble 

. . . ea e. brukt for å utrydde enhver 
. evne til uavhengig tenkning 

I 1932 reiste Veale til I 
Russland for å samle mate
riale til en Leninbiografi. 
Denne utkom det følgende 
år under titlen «'The Man 
from the Volga. A life of 
Lenin». Den fikk en meget 
rosende omtale og kom sene
re også i fransk oversettelse. 
I 1933 foretok han en reise 
til Danzig og 0stpreussen 
for å studere spørsmål i for
bindelse med den polske 
korridor. 

Om temaet kn~sforbryt~l- i tyske hjerne!) og isteden 
ser skre.v Veal.e l 1958 ~ sl.n bringe dem til føyelig efter
bok «Cnmes Dlscreetly le1- givenhet var så resultatrike 
led», som kom på et oeng~lsk at det n~ bare er i Tyskland 
forlag og senere ogsa pa et en rinner mennesker som 
amerikansk og et tysk. fremdeles representerer den 

I løpet av de siste 10 år samme oppfatning om årsa
har forfatteren tatt stand- kene til dg forløpet av 2. 
punkt til politiske spørsmål verdenskrig som den der 
i en lang rekke artikler, hersket blant seierherrene 
hvorav vi med forfatterens for tyve år siden. Mens disse 
tillatelse har gjengitt en del i på grunn av forskningsre
FOLK OG LAND. Han har sultatene til deres histori
ellers vært regelmessig bi- kere forlengst har latt dem 
dragsyter til det fornemme falle som uforenlige med u
nasjonale tidsskrift NATION bestridelige kjennsgjernin
EUROPA som kommer i Co- ger. 

Om hans neste arbeide 
«Friedrich den store», som 
utkom i 1935 skreven av de 
ledende britiske kritikere 
dengang, E. B. Osborn, i 
«Morning Post»: «Mitt ideal 
aven biografi! På 300 sider 
bringer den alt det vi virke
lig må vite om det 18. år
hundres geni, hans karakter 
og hans liv». 

Efter annen verdenskrig, 
1945/46 forfattet Veale en 
kort studie «Advance to Bar
barism», hvor han fordømte 
terrorbombeangrepene på 
Tyskland og krigsforbryter
prosessene. Ingen av de 
store forlag ville ta boken, 
men sluttelig våget et lite 
londonforlag å gi den ut med 
«A Jurist» som forfatter. 
Den ble konsekvent tiet 
ihjel i pressen, slik vi kjen
ner til metoden her i Norge. 
Imidlertid ble den tidligere 
dekan ved St. Pauls kate
dralen, Rev. Inge oppmerk
som på boken og erklærte: 
«I denne bok sier en eller 
annen treffende godt det 
som det er på høy tid blir 
sagt». Med hans understøt
telse og med et forord av 
ham kom det så en sterkt 
utvidet utgave i USA. Den 
er senere også kommet i 
tysk oversettelse og i spansk 
oversettelse. 

·4 FOLK OG LAND 

burg, det førende katolske Underlig er det også, men 
tidsskrift i USA SOCIAL likevel sant, at en nasjon 
JUSTICE REVIEW og i I som stod som førende i hi
DEUTSCHE iNATIONAL- storieskrivningen og hadde 
ZEITUNG i Munchen. I fostret historikere av rang 

Med denne presentasjon som en Theodor Mommsen 
overlater vi så ordet til for- og Leopold von Ranke, prak
fatteren selv som i bokens tisk talt ingen andel skulle 
for ord skriver: ha i klarleggeIsen av spørs-

«Aldri noensinne har så mål som reiste seg da de i 
mange skjebnetunge og hi- lange tider godtatte propa
storiske spørsmål måttet gandaeventyr måtte oppgis 
vente på undersøkelse og som tilbakevist gjennom u
oppklaring av historikere bestridelige kjennsgjernin
som nu. Det avgjort viktig- ger. Avdekningen av sann
ste av dem er spørsmålet heten ved utenlandske histo
om ansvaret for utbruddet rikere er gjennomgående 
av fiendtlighetene i 1939, blitt kvittert av tyske kol
som sluttelig utvidet seg til leger med likegyldighet eller 
2. verdenskrig. til og med fiendtlighet. 

En av de merkeligste føl- Overensstemmende hermed 
ger av den politiske plan- Forts. side 8 
legging om å fortsette denne 
krig til aksemaktenes be
tingelsesløse kapitulasjon, er 
at propagandamyten til sei
erherrene har holdt seg 
lengst levende hos de besei
rede. Seierherrene klarte i 
1945 å gjennomføre at de be
seirede uten innskrenknin
ger overtok deres versjon om 
alle hendelser som førte til ~ ~ 
2. verdenskrig og som tildro __ "4/ 

LØRDAG 13. FEBRUAR 1965 /Men Roc,1171bole var ikke død -

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSKRIGEN 

FOR FOLK OG LAND AV ARMENEREN 
JERWAND DSHANIAN 

lel'1wmd Dshanian. 

Vi har tidligere bragt en
del artikler av armeneren 
J envand Dshanian, som nu 
er bosatt i Norge efter å ha 
deltatt i verdenskrigen, ut
skrevet som sovjetsoldat. 
Han ble sluttelig tatt til fan
ge og passerte en rekke tys
ke krigsfangeleire før han 
havnet her i Norge. 

Vi har ment at det kanskje 
kunne være av interesse 
både for frontj:cjempere og 
andre å høre litt om hyor
ledes sovietsolda!ene hadde 
det og følt"e det under krigen, 
og av spesiell interesse er 
det vel også å få vite hvor~ 
ledes tyskerne behandlet sine 
krigsfanger fra østfronten. 
Og så har vi bedt Dshanian 
om å skrive litt for våre le
sere om dette: 

Vi begynte for såvidt of
fentliggjørelsen med en før
ste artikkel alt ifjor (nærme
re bestemt i nr. 14). Dshani
an fortalte der om innkallel
sen han fikk og om opprør 
blant fjellfolk i Dagestan. 
Han fortalte også om hvor
ledes hele den divisjon han 
tilhørte måtte marsjere opp 
på torvet i byen Mahatsjkala 
for å overvære henrettelsen 
av 6 desertører, som ble 
hengt på en grusom måte 
med et tykt tau. Dette var 
like før troppene ble sendt til 
fronten og var ment som 
skremsel. Det ble håndhevet 
den aller strengeste disiplin. 
Og hermed overlater vi da 
ordet til Dshanian : 

2. KRIGENS FØRSTE 
REDSLER. 

Bare få timer efter henret
telsene ble vi lastet inn i 
jernbanevogner og sendt vi
dere frem. Alt skjedde i 
største hast og det ble ikke 
tatt hensyn til at vi var 
dødstrette efter de lange 
marsjene, hvor vi hadde tra
vet og travet i det uendelige. 
Parolen var: Frem til fron
ten i all hast. Krigen tar in
tet hensyn og på frontene 
trengtes det forsterkninger. 

Like utenfor Mahatsjkala 
. hadde det som nevnt i for
rige beretning skjedd en tog
ulykke. Sårede ble i all hast 
kjørt til sykehuset i byen 
uten at vi fikk rede på ulyk
kens årsak. Ulykken virket 
sterkt på soldatene. De følte 
seg ikke sikre på at de ville 
nå levende frem til fronten 
i det hele tatt. Men despera
sjonen varte ikke lenge. Of
fiserer og menige begynte å 
synge og danse i vognene og 
stemningen ble igjen munter 
og sorgløs. For det er det 
merkelige med sovjetfolket 
at kunst og liv hører sam
men, mener de, selv under 
en meningsløs krig med alle 
dens redsler. 

Vi reiste gjennom Kuban 
og hovedstaden der, Krasno
dar, de heroiske kosakkers 
land, som opp gjennom tide
ne met enn en gang har vist 
verden at krige det kan de. 
Under oktoberrevolusjonen 
i 1917 deltok deres berømte 
kavalleri under den legenda
riske marskalk Budjonni i 
borgerkrigen på de rødes si
de og bidro ikke minst til å 
avgjøre Russlands skjebne og 
til at Sovjetsamveldet ble 
skapt. . 

Toget var fullt besatt av 
tropper og gikk med eks
pressfart gjennom eventyrli
ge områder. Vi så de herlige 
steder som dikteren Sjolokov 
beskriver i sin berømte bok 
«Stille flyter Dom>. Vi så, 
også steppene og dalene hvor 
de store slagene stod og hvor 
de tyske hæravdelinger ble 
sablet ned av Donkosakkene 
under første verdenskrig. 

Krigens første redsler fikk 
jeg føle da våre avdelinger 
kom frem til Kuban. Ett ef
ter ett av tyske fly fløy over 
oss og bombet byer, lands
byer og alle slags militære 
anlegg mens luftvernkano
nene våre skjøt mot dem 
uten å treffe ett eneste. Tu
sener av militære og sivile 
omkom, og hus og jerbaner 
ble lagt i ruiner i løpet av 
noen timer. Også en rekke 
av mine kamerater ble hårdt 
såret og ble sendt tilbake til 
sykehus bak fronten. 

Enda verre ble det da vi 
kom fra landsbyen Vareni
kovka til Taman ved kysten 
av Asovhavet. Tyskerne 
hadde alt erobret hele Krim-
halvøya, og Taman lå rett 
overfor Krim ved den sma
leste del av kanalen hvor 
Svartehavet og Asovhavet 
forener seg. 

Begge parter satte inn sine 
krefter for å få herredømme 
over kanalen, som hadde u
hyre strategisk betydning. 
Hundrevis av fly og svært 
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HANS S. JACOBSEN: Slik ser Muller-Scheld det 
SeierherreIlS JUTSIS Betraktninger omkring en fremtidig tysk historieskrivning 

Il. Justis» som en viss mann 
E-fter Orvar Sæthers ster- leser Bibelen. Og så konklu

ke angrep på Wiesener, har derer. han med at «hendene I 
jeg igjen lest igjennom Quis- er. Wleseners, men r~sten er 
lingsaken, s. 89 - 91. En del selerher~ens». Jeg far mest 
av det som der er sagt er lyst til a si som drøvtygg7r 
korrekt. En del er det ikke, ~lf Nordhus (som. forøvn~ 
eller er adskillig overdrevet l dag~ 4. 2. av Wlesener l 
og fortegnet, efter mitt «~rbeiderbladet>~ er totalt 
kjennskap til det adskillig slatt ut): Akk Ja san. 
innfløkte spill bak kulissene Ar:mel~er O. S. sr;takker 
april til september 1940. forbI Wlesener, fordI han 

Wiesener hadde vært ord- snakker om noe ~nn7t, orde
fører for opposisjonen mot ne har en foyskJelhg valør 

President for det tyske filmakademi Wilhelm M ii l
ler - Sch eld, som mange her i Norge vil huske 
fra han under okkupasj onen ledet kulturpolitikken 
under rikskommi:ssariatet, har i en tysk publikasjon 

skrevet en interessant avhandling som han lmller 
«lch meine nUI - - Anregungen zu einer zukiinf
tigen Geschichtsschreibll ng». Miiller-Scheld var in
genlunde noen utpreget partimann og derfor tror vi 
også hans synspunkter kan være av interesse for 
vanlige norske lesere. Studien er for omfattende til 
å gjengis i sin helhet, men noen smakebiter gjen
gir vi i det efterfølgende: Quisling en måneds tid våren for dem. Ogsa de ord som Adolf Hitler - det tyvende år· 

1937, da allerede mange n;ed ti~en har endret valør, hundres sentrale politiske figur. 
hadde forlatt partiet. Spørs- fatt seIerherrens va~ør. F~r 
målet gjaldt, sterkt for- eksem1?el ordet «naZI», naZ.I- Jeg kunne altså hatt grunn Hitler. Mere enn 50 ambas-\eksempel Gerhart Haupt
enklet om man skulle ha mentalItet. Jeg er for mm til, og det ville sannsynlig- sadører og gesandter, i spis- mann, en verdensberømt 
enmadnsvelde, eller om man de~ ikke bange for ordet: vis ha vært lukrativt rent sen den pavelige nuntius. dikter, som hadde gjort seg 
skulle ha et kontrollorgan på Wlesener setter det fø.rst l yrkesmessig, også å slå løs Kjempevogner ruller inn i gjeldende gjennom jødiske 
partilovfestet grunnlag, slik anførselstegn, senere g:dder på «antitrommen», men jeg rikskanselliets gård. Der står teaterfolk og ved en enestå
som Quisling hadde godtatt i han '- eller den som. tIppe~ holder arten og måten man i en æresformasjon av SS - ende assistanse av den jødis-
1934, men ikke realisert. boken for ham. - Ikke a dag utøver «post festum» - utsøkte folk - med stål- ke kritiker Alfred Kerr, tok 
Det er ingen grunn til å ta fo~"'tsette ll!ed dIsse tegnene. kritikk over fortiden på, idag hjelm, hvitt bandolær og hvi- stilling til nasjonalsosialis
fatt på Wiesener i denne Nar. han s~ senere taler oom da man ikke lenger ri'sikerer te hansker - som unge gu- men med ordene: deg sier 
forbindelse, av den grunn. naziment!llItet uten gase;:- å måtte stå kjempende frem der. Jeg ser ingen diplomat J·a». Og slik kunne en fort
Det hadde hos ham som for- øyner, sa mener han altsa 
mentlig hos de fleste andre det ~om jøssing~r og folk for det, for uverdig og del- med hatsk eller trossig an- sette listen i det uendelige 
i opposisjonen en saklig bak- flest l dag legger l det ordet. vis pinlig beskjemmende. Til sikt som uttrykk for: ~(Nå over i mellomtiden døde og 
grunn, ikke noen personlig. D:et er. det e~ tysker kaller og med fiendtlige utlendinger ja, hva har jeg til syvende og ennu i dag levende størrel
Jeg var selv ikke med den dIe .PhIlo~ophle des Als - Obo ryster på hodet over det. For sist annet å gjøre». Alle vin- ser som bøyet seg for «de 
gang (jeg gikk ut i 1934/35, SIer Wlesener : <~M~n la eksempel kan jeg om den ker til æresformasjonen med foreliggende kjennsgjernin
i det vesentlige av samme o~s sette .. , at l?vglvnmgs- måte Hitler er blitt behand- smilende ansikt. Heller ikke gen>. Ingen kan i dag ta alle 
grunn), men jeg tror dette v;rk?mhet~n var lorden for let på i «Quick» bare si: «ln- noe spor av tilbakeholdende disse folk ilde opp at de lå 
syn er rett. Det var ingen s~ VIdt», sa. kommer O. S: og gen agent for en oss fiendtlig- reserverthet ! Presenter ge- under for trylledrikken til 
personlig politisk ærgjerrig- SIer at. WI~se.ner anerkJ~n- sinnet makt kunne gjøre vær! na'sjonalsangen! denne i dag så utskjelte og 
het som drev Wiesener i ner exIlregJermgens 10vgIv- grundigere arbeide». Et opphiSsende skuespill forbannede Adolf Hitler. 
hvert fall selv om det mu- ningsrett og Elverums-«full- Og jeg har alltid når og inntil alle har trådt inn i Men hvorledes kan man da 
ligens kad. ha spillet inn hos makten». i straffesaker. Skri- hvor det var meg mulig, sett rikskanselliet for der ågi~re .. bebreidedenne manns par
noen av dem som gikk ut vel" Wlesener: «Men de pa personer og hendelser Adolf Hitler sin oppvartning. ti feller at også de ble fasci-
omkring julen 1936. (frontkjemperne) hadde jo med egne øyne for ikke å Nok engang: Dette så jeg i nerte?! ' 

Men er det noen grunn til forbrutt o seg m?t str.lovens ligge unde~ for såkalte «fri- 1939, fire år (!! !) efter of- Fabrikantene av «den of-
o o o l o W' f § 86», sa hører Ikke O. S. at serte meldmger» For eksem- fentliggjørelsen av Ntirn- fentlige mening» i presse, na a ga øs pa les ener or- W·' f t· o . o 

di han ikke har vært abso- lesener an ører mo p~r- pel 1939 - altsa fire ar (! !!) bergloven ! tidsskrifter, radio, fjernsyn, 
lutt i troen på Quisling, når ~~~s argu~er:t ~selvw?m Jeg efter bekjentgjørelsen av Og Theodor Heuss, den film o. s. v. burde alltid ha 
Wiesener nu skriver en opp- l e er emg l va olesener J'Wrnberg anti-jødeloven og senere forbundspresident påviselige kjennsgjerninger 
siktsvekkende bok mot det n,evner senere p.a samJ?e ett år efter den såkalte «riks- (Demokratiske parti) og Kon- for øye. Når de ville frem-
såkalte rettsoppgjør? SIde llA7 om lydlhghetsPfhk- krystallnatt» (!) - så jeg på rad Adenauer (Sentrum) stille de tidligere nasjonal-

. . ten).« dømme am eter . d t d' l t t f f 11 kt l . . 
Og ~elv om QUlslmg har § 86 kan være logisk riktig». ()t?PkmkarsJen . afv b~ d 11P omad- s ~m e °hr 'lku mF'~h s ovBen Is~sIahster som «b:unt pa~k», 

sagt, ifølge Straffesaken mot IS eo orps l or m e se me gjennom VI. e 'u rer- e- sa burde de hVIS de Ikke 
Quisling, s. 89, at «disse Forts. side 6 nyttarsmottagelsen hos Adolf fehle ble legahsert. - Og for kunne avholde seg fra så 
personer» hadde livlig for- '.,.r.,.r.,.r.,.r.,.r.,.r.,.r.,.r.,.r • .., • .,. • .,. • .,. • ..;,..,. • .,..,.._._._ • .,.._ • .,. • .,. • .,. • .,. • .,.. ".""""_'_.""""_''''._.''''''''''''_'' pinlig billige og for tiden be-
bindelse med den tyske le- skjemmende ufarlige meto-
gasjon og fremstillet NS og der, for rettferdighetens skyld 
Quisling i et uheldig lys, så alltid i samme åndedrett ta 
gjelder ikke det Wiesener. med de foran nevnte folk 
Han vanket ikke i den tyske og behandle dem også på 
legasjon før krigen, han har samme måte med moralske 
som allerede nevnt aldri spark. Hva er det ikke en 
hilst på hverken Bråuer, demokratisk grunnregel si-
Terboven eller Falkenhorst. er? _ Like rett for alle! 
En annen ting er at tyskerne Adolf Hitler og alt han 
gjorde adskillige henvendel- talte og gjorde er for tiden 
ser til ham, jeg skulle anta helt uten interesse og det av 
også da de intrigerte som 
sterkest mot Quisling juli den forskrekkende enkle 
1940. grunn at ingen makt i denne 

Men han hadde dengang 
som nu «den uvane å være 
ærlig». Og modig. Så måtte 
han da også gå i dekning 
flere ganger, og var også 
gjenstand for politirazzia. 
Han var redelig og ansten
dig, og har aldri vært tarve
lig i sin ferd, hverken mot 
NS-folk, tyskere eller jøs
singer. Les hans artikkel 
høsten 194'4 mot angiveri -
ikke minst det kommende 
angiveri det en senere 
statsminister så sterkt opp
fordret til mai 1945. 

Så meget om det person
lige. 

* 
O. S. leser «Seierherrens Mimt 80 prosent av det tyske folk stod innerlig bak Adolf Hitler. 

verden kan endre noe ved 
det. 

Også Auschwitz og alt som 
henger sammen med dette 
dunkelt-symbolaktige begrep 
er like uinteressant, og det 
av samme grunn: Ingen 
makt i denne verden kan en
dre noe ved det. Man kan 
holde de overlevende skades
løse, hjelpe dem til en eksi
stens o. s. v. Men ikke mere! 
A skjelle over det, å skrike, 
å banne, å rase er fullstendig 
nytteløst og virker akkUrat 
som om noen med knyttede 
never truer et bortdragende 

Forts. side 7 
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Jordanvannet Seierherrens JUTSIS 
Forts. fra side 1 rael ville automatisk mangle steder: (Forts. fra side 5) I gjør Quisling til et hoved-

sammen med England og i Syria og' Jordan, og om-I På libanesisk område: I «Det som det først og kapi~eL .. 
Frankrike falt over det un- trent det samme antall men- Hisbaniflodbekkenet. fremst dreiet seg om var o Wle~enQ . s~er mtet som 
der den såkalte Suezkrise og ~esker ~ille der gå til~ne På syrisk område: I Ba- ikke en kamp for den ene gar pa. ULslmgs æ;e .løs. 
angriperne bare vek tilbake I elendLghet ~om det vIlle nyaflodbekkenet i øvre Hu- eller annen forfatning eller Det er Ikke æreløst !l gjøre 
for Sovjets atomtrussel og kunne oppt~s I IsraeL . laområde i H;shaherområ- forfatningsendring. Men mot opprør med. edle motiver. 
fordi USA vek tilbake fra 'a o Allerede I 1916 krevet ZlO- de i Ibt 'h • d en potensiell fiende av at Det er Wleseners fulle rett 

. te . L d d p'. J ad} ask omra • ed' I Norge skulle ha forfatning å kunne mene at Quisling 
støtte dem som følge av ms· ne I on on en samle- a or ans omra e: forbrøt seg m t t ff l 
denne trussel. de utnyttelse av Jordanvan- Yarmoukbekkene, mellom over~odet». Jeg skulle tro • o s ra e oven 

Og dog er det kanskje noe net for P!llestina uten å kun- Magaren og Adassiya, i Bav- d~t Ikke er mange fron~- ~~ ~att:t rf~gne mfe1 den 
som er enda viktigere for ne oppna noe da Frankrike nieltal ved øvre Yarmouk i kjempere som har noe særhg . yes e . r~ ,~om ø ge av d f l'b' , å bemerke til det W' es sm regJermgstiltredelse 9. 
araberstatene. Og det er sel- engan% orva tet LI at;0n Yarmouktrekanten og på syv. d l ener april. Det er et faktum at 
ve livsgrunnlaget i Orienten' og Syna som ;mandatomrade steder nord, syd, og vest for SlE'; om .e~ ky t d f han tilbakekalte mobiliserin 
Vannet. Det er ikke et til~ og ikke fant seg i slikt Ghorområdet, såvelsom i rest~r~~rlf etk · mre e er- gen enten man nå mener at 
felle at de siste kamper blus- overgrep. l 1944 offentlig- Ghorområdet. f l~on IJefmpernetsedg det' var ingen regJ'erings 

gJ' orde en Mr Lodwermilk D . t' kIk om orma Ia.« arens s un -set opp akkurat i et område . . ~nne grgan IS ~ P an. re- satte jeg hensynet til folk mobilisering, eller bare en 
hvor araberne forsøker å s~m hadde besøk~ Palestina ~er. l~~e .bare et hd;nskape. fedreland over hensynet ~IT stille .mobilisering beordret 
krysse de israelske planer pa vegne av ~ewIsh Agency, hg ImtIatIv, men ogsa en vel- personer og institusjoner» av Hatledal bak regjeringens 
om å bemektige seg Jordan- en plan hvorI han 'b~ant an- dig kapitaL Dertil kommer som frontkjemper Ivar K: rygg. 
vannet. net foreslo avledni.ng av del! bedrøvelige mulighet at fra Rødenes uttrykte seg til Det går ikke på QU1slings 

I det gode og nasjonale Jord~nvannet ved hJe.lp av hvIS det skulle lykkedes sin dommer formannen i ære løs, det er det vesentlige 
tyske ukeblad' DEUTSCHE lednmger og kanale~ til, N~- araberne å gjennomføre sin Norsk Dom~erforening (som her. Han ville gagne sitt 
WOCHEN-ZEITUNG finner gev.ør~nen, I?en 1SI'aelske fredelige forsvarsplan, så ble så opphisset over den land. O. S. kan ha rett i hva 
vi en interessant artikkel av reglenng utVIklet allerede kunne det likevel bli krig. forvorpne tale at han ville han anfører om forsømmelse 
den kjente og meget produk- kort efte:. grunnleggelsen .en For, slik som nu ikke l~ngt ha frontkjemperen mental- fra .. konge o~ re?jering: 
tive forfatter Erich Kern syv- og tlarsplan for erobnn- fra Banyaelven kunne ISra- undersøkt - men det er en QUIslmgs handlmg ma sees I 
om denne kamp om Jordan- gen og utnyttelsen :;ty Jordan- eIerne med våpenmakt fore- annen historie), forhold til det. ~en jeg 
vannet, Vi gjengir litt av vannet, Ifø~ge tIarsplanen ta en korrigering av de ara- * synes han sku~le fmne ~n 
den i det efterfølgende: skal HulehsJøen tappes ~t, biske motforholdsregler. Og Wiesener omtaler Quisling annen foran~e~nmg enn Wle-

«I Damaskus i Aman i Jordan avledes ved GISr da blir Jordanvannet ikke ganske kort, i ett av sine 27 s~ners bok tIl a behandle den 
Bagdad, i Kair~ og i Bei~ut Banat Yac~b, sjøen !iberias lenger en sak som angår kapitel. Det er ikke ham bo- SIde av oppgjøret, 
koker det nu i folkesjelen. avledes gjennom Kmn~ret- bare araberne og israelerne. k~n ,handler <?m, Det er * 
For der vet man hva som Besan-kanal~n og saltk~lde- men hele verden», «Jutslsen» det gJelder, O, S. Jeg er og vil sikkert alltid 
står bak de siste sammen- v:anz:et fra Sjøen . .ved vrrke- * __ ...... _____ "._". ... ,,_ .. f~rbli. uenig i Wieseners syn 
støt: den ubarmhjertige h,ggJørelsen ay dI~se planer I en annen artikkel i GE- pa krigsbegrepet og krigstil-
kamp om Jordanvannet Ut- VIlle Israel mnVInne over SAMTDEUTSCHE WARTE d d . , standen. Jeg synes det han 
trykt for de derværend~ for- 700 millioner kubikkmeter av Erich Nietsch heter det ga er av 6 ;t. r,~rlO~~le ~Jem- anfører om bisetningen i § 
l~old: Kampen om det nakne VI agngn ff or Stinegnfyvanntin,gsNan- bladnt an?et i forbindelse ~:;:~7;ftSk~~;e~te~~~~ er og 86, ~kekd krig «for ,øy he» -
hv, e , ørs o rems I e- me de SISte sammenstøt: • som I e engang seler erre-

Araberstatene Libanon gev, og det ville bare bli «Araberne kjenner Israels L u f t v a pen: nes dommere har heftet seg 
Syria og Jordan hører ikk~ igjen for araberne 540 milli- «program». Arabisk nasjona- 70 Mirage-jagere. 250 bom- ved - er adskillig kunstig, 
til de rike oljeland. Deres C?ner kubikkmeter skjønt det lister sier at man står foran befly, av hvilke halvparten Jeg kan være enig i a~ det 

innbyggere lever for den JO kommer 77 prosent av spørsmålet om å marsjere mot er forelde~, mens den annen efterhvert. - la o~ s~ fra 
helt overveiende dels ved- Jordanvannet fra araberlan- Tel Aviv med Pekin.g eller halvpart ,tIlhører den moder- 1943, mul~ge~s n?e tIdhge:e 
komende av jordbruk og fe- dene. Moskva. Hvis Moskva ikke ne hurtIge ty~e,30 lette -. t~k tIl a bh tell!-melig 
drift. Men uten vann kan Følgen av disse israelske kan yde noen sikker bistand, bombefly, DertIl luftskyts- kngshgI?-ende forh?ld l Nor
ingen av delene eksistere. vannplaner ville bli sult, så vil man velge Peking. enhe~er som er utstyrt med ge, faktIsk sett. RIksadvokat 
Jorclanfloden med sine tall- elendighet og død for tall- Apent medgir araberne at amenkarrske Hawk-raketter. trntzens kompagnong advo; 
rike bieiver er _ på samme løse syrere og jordanere. dette ikke er det ideelle -- Kri g s m a r i ne: ' at. K~t BIO~ ~ar dal;1sa 
måte som Nilen i Egypt _ Uten vann finnes det i Ori- - men «vi har intet annet 2 torpedoJ'agere. 2 under_ I g sIn.. Wor~en a anmh el etS~ , . . l ft repe L leseners a ms ra 
bSlit~ tIl hvsgrunnlaget for dente~'t~el~e eDnnrfandrekste- bva'tg» 7 eFr ankt UikSA, SBtor- vannsbåter. 24 torpedobåter, og villet slå fast at selv om 

yna og Jordan. Den er 156 er, m e .. IV. e or er am- n anma, ra r e og un- 24 schnellbåter. krigen l tt t,10' , • t k 
mil lang .og derav flyter pen .om Jordanvannet i desrep~blik Tyskland «ikke Om det arabiske potensial den i a~l ~al~ til 'i J';l;~' ~:st~n 
efter den nadeløse utdrivning egenthgste forstand av ordet synes a være arabernes ven- vil redaktør Haikal ikke ut- 1940 I gJ 
av 1 million arabere fra for araberne en kamp på liv ner». tale seg». Me~ at denne «efterhvert-
d~res gamle . pale,stinl.~ke og død. Bevegelsen n:ot ~a? eI;' - - - krigen» skulle kunne ha le-
hjemland, ,73 n:ll gjennom Den. arabiske Ligas råd sterk, og selv I r~gJenngs- «Agitatorene fra Peking gale strafferettslige konse
det araberflendthge Israel. vedtok derfor da de isra- kretser vet n:an Ikke .hva arbeider feberaktig. Ennu le-o kvenser for dem som ble i 

Israelerne vil nu ensidig elske planer i 1959 antok det kan. føre tIl. Er det Ikke ver i de arabiske folk den landet (og ikke «rømte som 
utnytte J~rdanvanne~ til ~or- gripbare former 29. f:~ruar ez: go~l Jordbunn nettopp for nasjonale tanke, en av de torskremte gjeiter», som en 
del for sm økonomI skjønt 1960: Israels forsøk pa a av- kinesr:sk propa?anda nar et siste rester av arabisk tra- trønder uttrykte seg i ret
av rundt regnet 1880 kubikk- lede Jordanelven utgjør en folk Ikke riktIg vet hvem disjon, Hva en krig mellom ten), må avvises. Kapitula
meter vann i floden ca. 77 aggresjonshandling mot ara- som. er venn og hvem som araberne og jødene om Pale- sjonsavtalen av lO, juni 1940, 
pros~nt strømmer til fra de berne, som rettferdiggjør et er fIende ?». stina eller om Jordanvannet gjort efter fullmakt og ved-
arabIske land Libanon, Syria kollektivt arabisk forsvar. - - - vil føre til en uoverskueli tak av konge og regjering og 
og Jordan og bare 23 pro- Det er nødvendig å anvende «Øverstko:nmand~rende Sakkyndige sier: Da Isra~i f?r hele verdenskrige~ va-
sent k?mmer fra det nuvæ- Jordanelvens vann til nytte for de arabISke stndskrefter er et program vil alle reg'e- nghet, med æresforpliktelse 
rende ~sra.el~ke område, • for de arabiske stater og de lar det stadig ~~inne gjen- ringer som ~r bundet Jtil for alle of~~rer og påte~et 

De zlOnistIske planer om a arabiske flyktninger som har nom at den mIlitære over- dette ro l' h' l . d . av statsmmISter, utenriks-
bemektige seg Jordanvannet en legitim rett til det Sam vekt ville ligge på arabernes millt ~ II am Je p.e lJødene minister og forsvarsminister 
er nesten like gamle som den tidig bl~ det nedsatt e~ pl~= side, Stemme. r det? Det er . luft æ Ml vandns, pab and og uten bemerkning - i rela-

. . t' k' d . v k l' • . I l en. en a ara er om-' t'1; Hk' ZlOms IS e mnvan rmg i Pa- leggingskomite som skulle ans e 19 a Sl , , • t ,sJon h . aager onvensJo-
lestina, Hvis man kan lede koordinere de arabIS' ke mot- Sjefredaktøren 'for den m Nen ogsal1er eh progrfam'fvlII nens Land).uigsreglement 

'kd ,. . st t' k . A russer e er ans e ter ø - 'ld d k l vannri ommen mn I Ne- aksjoner mot de israelske til- ore egyp IS e aVlS L g b tIlsom gJe en e nors over 
gevørknen er man i stand til tak. AHRAM, Haikal angav st yr- k~re e en en ~erne e e!' for NS-medlemmene et sik-
å skape tilleggskulturland Den arabiske plan for å ken av ~e israelske strids- d~~eserne om hjelp - og fa kert retts~gru?~lag, (<<Folke-
for kanskje 1 til 2 millioner krysse de israelske aksjoner krefter slIk: Resultat t 'l bl' d' retten sl ar IgjennOm over-
mennesker. Med andre ord omhandler 16 foretagender H re r: d k·e VI. d l tre Je alt», ,uttalte prof, Hambro 
~i11e Israel da bli, i stand til gjennom hvilke vannet i Jor- '!re kampklare infanteri- :r:: d:~so~ ~:n u~r:~f:~:~ f~~noen 1ager si~en, uten 
a. oppta flere Jøder hvis dan og dens bieiver skal be- bngader, syv infanteribriga- AftEmlandets åndelige 00' f o~~ se ,aVStSI~~ er~ 
dIsse ?ekvemmet seg til inn- vares for de arabiske land. der som er satt inn ved gren- moralske subst a b o~~/~ fr l or mge l 

ya~dnn~. I?et viann, som Vannet skal avledes,even- sen, to fallskjermjegerbri- Allerede i :g klin er ap I Jor, * 
ImIdlertId VIlle flyte til 1s- tuelt innvinnes på følgende gader, fem panserbrigader. navnet EUROPA nesten s~m 
6 FOLK OG LAND LØRDAG 13, FEBRUAR 1965' Res e r ve: en avskjedshilsen», 

7 infanteribrigader, 8 bri-

Wieseners verk er likevel 
blitt et av de skarpeste an
grep som er rettet mot retts-
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Sli,l< ser Miiller Scheli det MED EN SOVJETSOLDAT -
Forts. fra side 5 messig orientert kulturde-j dannelsen av staten Israel: (Forts. fra side 4) botører ikke skulle ødelegge 

uvær. For tiden er et teater- partement fast, at årsakene det finnes slett ikke noe jø- artilleri på begge sider del- eller forgifte vannet, som det 
stykke som Hochhuths «Sted-. til annen verdenskrig dog disk folk. Det finnes bare tok i kampen som raste het i ordren. For det var det 
fortrederen» nytteløst, da det også kan tydes annerledes tyskere, franskmenn, en- voldsomt. Det var ikke fred eneste sted hele avdelingen 
ikke kan endre noe ved hen- enn den internasjonale rett i gelskmenn, spaniere, italie- å finne hverken natt eller kunne hente vann. Da den 
deIser av noen art, og dess- Niirnberg proklamerte det nere, dansker, nordmenn, dag. Husene og jorden selv fanatiske stalinisten og en 
uten er et angrep på den ka- som en så å si standardmf.- svensker, polakker, amerika- ristet på begge sider av ka- annen soldat stilte seg opp 
tolske kirke, som en av de ning, og som fabrikantene av nere o. s. v. av jødisk avstam- nalen. Hundretusner av sol- ved ollen, eksploderte en 
mest standhaftige og dypest den «offentlige mening» har ning. Under Eichmann-pro- dater kjempet i denne ild- tysk granat like ved den 
funderte bølgebrytere mot tilrettelagt det av hat og u- sessen i Jerusalem ble det gryten. Tusner på tusner falt gudløse russeren, ca. 75 me
kommunismen, nøyaktig tatt: vitenhet. imidlertid' fra anklagerens hver dag, hver time, hvert ter fra den andre vakten, og 
Forbrytersk uvesen. Istedenfor nu å spisse ører side stadig talt om «vårt minutt. Stadig ble det skjø- drepte ham på stedet. 

Men noe er interessant, u- i Tyskland til dette positive folk». Ifølge det hadde jøde- vet frem støt-tropper som Om natten fikk vi meldin
hyggelig interessant, og vil bidrag til oppklaring av for- ne altså likevel følt seg som fikk samme skjebne. ger fra våre hemmelige te
forbli det i lange tider ennu: holdene, så angriper man et folk, så å si et folk i fol- Jeg og en georgier, Lo- legrafstasjoner på Krim, 
Hvorledes kunne det være denne oss tyskere vennlig- kene. Og her lå den dypeste madse, hadde ansvaret foi' som fortalte om stasjonerin
mulig at en slik demon som sinnede mann med rasende årsak til misforståelsene. Der morseapparatet ved den kau- gen av tyske avdelinger og 
Adolf Hitler overhodet kunne bjeffing og en fra demokra- til kom ennu «korsfestelsen kasiske diviSljonsstabens te- at det ble truffet store for
tre frem, utfolde seg slik, og tisk tankefrihets standpunkt av Gudssønnen» ved jødene lefon- og telegrafavdeling. beredelser til operasjoner 
endelig i 12 år kunne bli ver- uanstendig pøbelaktighet, og og ropet dengang ,<La hans Vi to telegrafister og to te- mot tyskerne. Ikke en sjel 
dens midtpunkt?!. For, om forsøker med vanlige stan- blod komme over oss og våre lefonmenn, en armenier og utenom telegrafen fikk vite 
man hater eller ærer denne dardtalevendinger />om barn!» Hos mange ble den- en russer, ble anbragt i et om det. Det var strengt for
mann, om man skjeller ham «pseudo-vitenskapsmann» o. ne mistro forsterket ved den privathus som vi brukte budt å røpe militære hem
ut eller om man forsøker å s. v. å gjøre ham «zur Sau» ugenert uttalte profeti fra både som arbeidsplass og meligheter selv til våre ka
avfinne seg med ham som et for å bruke et soldaterut- visse jødiske kretser om som forlegning. Vertinnen merater og vi risikerte døds
slags naturfenomen, om man trykk som ikke er til å mis- «det utvalgte folk» og at vår, som var kosakk-kvinne, straff hvis vi gjorde det. 
holder ham for et demonisk forstå. Hvis man var ærlig Jehova hadde proklamert at så på krigen som noe natur- Kor~. efter kom selve 
geni eller en samvittighets- overbevist om den manglen- han ville gjøre jødene til lig noe. «Vi har gått mot Gud ~ta~mImsteren . .for den so,v-
løs svindler, om man regner de vitenskapelige holdbarhet jordens herrer. og den kristne religion, og Jebske rep~blIkk. Armema, 
ham for den personifiserte og tarveligheten av hans ar- - - - derfor slår tyskerne oss», sa Mats~k ~aplan,. bl fronten 
uvitenhet eller for en mann gumenter, så ville det dog Jeg behøver ikke betone hun. Vi andre også bortsett for a gl oss sm moralske 
med likefrem klarsynt inrisikt, . være taktisk riktig ikke å særskilt faren for det jødis- fra russeren som ~Tar mar- støtte. «Krim er nøklen til 
ett er sikkert og det kan in- stenge ham ute fra de store" ke folk ved at det har frem- xist syntes det var sant det Kaukasus og til Armenia», 
gen fabrikant av såkalte «of- offisielle møtesalene, men: bragt skaperen av kommu- hun' sa. sa han. «Vi må sette alle 
fentlige meninger» endre tvert imot å tilsi ham dem nismen Karl Marx, og at Ved siden av jobben vår ~refter inn på å erobre Krim 
noe ved; Adolf Hitler for- gratis og med leende munn mange jødiske forfattere og fikk vi i oppdrag å holde tllbake fra tyskerne». Dagen 
blir det tyvende århundres for å føre dette angivelige agitatorer har virket for hans vakt over et par oller med efter br~t helvetet ut igjen, 
sentrale politiske figur. dilettantiske null ut i det ab- ideer. Kan man undre seg vann for at fienden eller sa- og det vlste seg at armener-

- - - surde, og medvirke til at over at det fantes folk som på ne var like gode krigere 
Og dette «store tyske folk» denne mann under sine til-grunnlag av likvideringen av '_'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i som deres forfedre hadde 

(som de Gaulle, lederen av høreres hånlatter måtte fjer- det førende skikt i Russ- ... vært i tidligere kriger. 
den franske motstandsbeve- ne seg for alltid. Her er det land_hQYedsaklig ved jødis- te tll,hrmge kngen, fortalte Det va!~t langt p~høsten 
gelse og en forbitret Hitler- da noe som ikke stemmer! ke kommissærer fryktet for man ~ ledende kretser at da den armenske divisjon nr. 
hater talte og hilste under Det må da falle selvet ån- at de ledende skikt ville bli østfronteno hadde følgende 390 ledet av general S. Sa
sitt Tysklandsbesøk) stod idelig spebarn inn! Men hva utrydet av marxismen i alle ~endt: ~go e~.sted ved fron- kian gikk over kanalen, 
194.0 efter Frankrike - felt- er det som ikke stemmer? land og at den jødiske intel- den var t dlgerpaknserte akv gjenerobret byen Kertsj, ryk-
t t d . t 80 t Sk Il d t k k' l' '11 kk' . d en mes mo erne 'ons ru - k t'd f o k oge me, mms prosen u e e ans Je være 1gens Vl e ry e mn l eres . brtt l rt 'kk e VI ere rem og ogsa to 
ikke bare rent utvendig sett, den indre usikkerhet hos sted, slik at jødenes profe- J<:n ~ ~ve D' ~entl bl e de~ byen Feodosia. Under denne 
men også inderlig bak Hitler. våre offentlige meningsfa- terte herredømme over jor- "OraOPke' l ensltn. fenmdo tt e t ed fremrykningen falt den he-

b 'k t ls' d d f Ik o d t . '11 ~~ l ome er ra e ese rOl'ske ge ral S k' - - - n an er, ane en l eres ens o pa e VIS VI elt b . f 300' ne a lan sam-
Det avsluttende arbeide underbevissthet om at de bli virkelighet? .ever e.~~n or t pan se- men med mange armenere. 

må en ubestikkelig, ikke li- har urett, at de med hyste- _ _ _ re, men l e ~n en.es e pan- Men ellers var operasjonen 
sensieret og ikke en viten- risk raseri har rent seg fast Det er å anbefale også for s~rvogn. Kan Ikke l betr~kt- stort sett vellykket og veien 
skap underdanig mektige i noe? Eller er det frykten jødene å prøve dette pro- m~g av de~ høye an~l~ lm- ble ryddet for videre krig
makthavere yde. Hvor langt for at det en vakker dag også blem alvorlig og å trekke pl~serte offIser~r 20. JulI den føring i Krimområdet. Straks 
vi for tiden fremdeles er åndelig kunne komme til lærdom av de erfaringer de nustanke oppsta, at det alle- efter ble også flere kaukasis
fjernt derfra viser for ek- noe lignende som Wirt- høster slik. Det er barnak- rede lenge. og fra høyeste ke og russiske divisjoner av 
sempel tilfellet David L. schaftswunderet, at det tyske tig å ville forby en antise- f.~ld b~ ~sponert falt. ~g 4. a~~e overført til den 
Hoggan. Hva var det som folk gjorde seg fri fra en mitisme rettslig. Bare jødene IOgm nar ~an. eten er kertsJmske halvøya. 
nøyaktig tatt skjed~e her? for størstedelen fremsugge- alene kan gjøre antisemitis- at'l~uffen~eri/ sm f~ende ~esten slik var sit~asj~nen 
En ennu ungdommelIg ame- reret 'ljrauma, rystet den av men virkningsløs, og det sti g ve J~mme æren ogsa under Knmkngen 
rikaner, historiker av yrke, for å skaffe seg den nødven- gjennom deres egen opptre- hadde en uhyre, ~ke engan~ 1853-56, og da gjorde de 
slår uten bestikk~lsespenger dige luft for videre liv? den .Når man imidlertid har ~ontr?lle~~~~ I~nflytelseo' armenske krigere en heroisk 
og uten å skjele til et parti- _ _ _ for øye at under Niirnberg- eg ~ler l. e a~. et yar ~' innsats for sitt fedreland. I 
___________ Og så over til jødespørs- prosessene var minst 80 pro- men Jeg Sl~r at en mlstan e samarbeide med ukrainske 

målet! Mange sier: «Dette sent av de avgjørende og re- kan op~sta at det kan ~ og russiske hærs~yrker 
oppgjøret. Han har skapt den problem er tabu». Et pro- fererende folk jøder, så har vært slik. Regner man sa kjempet de tappert og 
uro vi ønsker over oppgjøret. blem opphører ikke å være et man ikke følelsen av at dette med at den ~ombe som ble hindret at andre stormakter 
Honnør for de aviser som problem fordi om man ikke problem som hviler så tungt brukt. mot Hl?er ble besør- besatte Krim, spesielt at det 
anstendig har tatt inn hans behandler det eller fordi om på oss alle er blitt forstått i get ;'1a ~venge fra S~ret muhamedanske Tyrkia fikk 
s~arpe og elegante replikker man endog forbyr å behand- sin hele uhyggelige dybde. ServIce, sa kommer man l e~ fotfeste der. Også de basibu
til anmeldelse og angrep: le det. Selvsagt kan man her _ _ _ enda mere brennende tvil sukiske tyrkere ble kastet 
«Morgenbladet» 20/1. - «,vG» ikke begynne med Ausch- I fjernsynet ble for første 0T- man kaI?- vur~ere denne tilbake over sine egne lan-
og NHST» 1/2. - «Arbeider- witz. Og jeg kan også for- gang nevnt tall (i forbindel- dad som nasJonal mnsats . degrenser, og de våget ikke 
bladet» 4/2. sikre at utallige nasjonalso- se med attentatet mot Hitler N0 - il d 't k å nærme seg Krim igjen. 

Hans S. Jacobsen sialister er bestyrtet over 20. juli 1944). Ifølge disse . ar v en v: ens ape- (I neste nummer forteller 
det demonisk dramatiske hadde 7.000 personer direkte h~e. eller ku?stnenske ~rem- Dshftnian om «Kampen mot 

For ordens skyld forløp av dette anliggende. og indirekte vært delaktige. stillmg av var tyske skJebne kuldegradene»). 

Arkitekt 

HUSTAD 
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 

Telefon 5561 29 - Oslo 

gjør vi oppmerksom på at det ikke Først må en vitenskap Derav skal 5.000 være hen- komm~, ~en som forløser o~ 
er Hans S. Jacobsen Jom er Ja svak man kanta alvorlig klar- rettet. 'Av disse 5.000 var alle, t;dlIgere ,venner o~ fl
"di latinen som det innledende si. legge hvorfor et folk som forskrekkende mange offi- ende:. Eller fmnes d~t ikke 
~at syn.~s å tyde pa i hans artikkel det jødiske.i~e har k1a~ - serer. Når man erfarer dette ~n ~I~ o;erme~neskel~g/eg
I fomge nummer. Det er trykk- eller kanskJe Ikke har villet i dag post festum så blir er .g e o.g arm~m . g 
feilsdjevel.en som far ta ansvaret - bosette seg ett eller annet visse sabotasjeakter'først fo1'- ~I'tf~et, dS~ik 'lde~dsa oft~ er 
nar «summllm jus» er blitt lil sted i verden i århundrede- ståelige. For bare å ta frem l eve, ti tl enes s utt 
«su~ma jlls» i de to første ord nes forløp for å bygge sin ett eksempel. I Norge, hvor __ k_am __ p_? ____________________ _ 
av sitatet. egen stat. Ja, sa man før Ijeg meget mot min vilje måt- LØRDAG 13. FEBRUAR 1965 FOLK OG L.'-'- . 7 
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• o;: sonIn;: -
Forts. fra sid.e 4 I sjon imidlertid stadig for-

er også den mesterlige un- andrer seg, blir de uundgåe
dersøkeIse av årsakene til 2. lig og selv pragmatisk sett 
verdenskrig ved professor meget snart ikke sannhet 
David L. Hoggan ved San lenger. Når et propaganda- EDEL BUSINESS 
Franciscouniversitet, frem- eventyr således har mistet Det er ikke ende på hva 
lagt i hans epokeskapende sin nytteverdi, kan de inntil det kan gjøres forretning på 
og godt dokumentertet ar- da undertrykkede eller be- når en bart1 har den rette 
beide «Der erzwungene nektede faktiske kjennsgjer- sansen for det slik som den 
Krieg» (Verlag der Deut- ninger igjen klarlegges og vesttyske filmprodusenten 
schen Hochschullehrer-Zei- medgis. I alminnelighet blir Artur Brauner. Han skal la
tung, Tiibingen 1961), blitt det da nødvendig å foreta ge en film om hvorledes ver
summarisk forkastet av Bon- en helt ny bedømmelse av den ville Slett ut idag hvis 
ner militærhistorikeren Dr. politikernes krav. Dette er Tyskland hadde vunnet kri
Hans Adolf Jacobsen med sjelden et lettvint arbeide, gen. )DAGBLADETS topp
bemerkningen: «Det løn- for en enkelt handling kan hetser og Bonn-korrespon
ner seg ganske enkelt ikke så ofte betraktes fra for- dent Jon-Hjalmar Smith be
å lese denne bob. skjellige synspunkter, og de retter om dette tiltak i et te-

Heldigvis holder histori- som begår dem kan man til- legram som har fått stort 
kere utenfor Tyskland for- legge så mange motstridende oppslag og trespaltet tittel. 
søk på å utforske sannheten motiver. Nu anstrenger hi- Ellers skulle en jo tro at her
om 2. verdenskrig ikke for storikerne seg for å nå til en rene både i og utenfor re
tidsspilde. I krigstider blir eller annen grad av overens- daksjon hadde nok med den 
propagandaeventyr ene og stemmeIse når det gjelder en grufulle verden som oppstod 
alene funnet opp for å møte rekke omstridte spørsmål i da Tyskland tapte med uav
øyeblikkets politiske krav, den nyere historie. Det føl- brutt krig og rustning og 
og er aldri tenkt å skulle gende skal tjene som eksem- elendighet, med eksekusjons
forbli gyldige for alltid. En pler på det». pelotonger og galger i sving 
pragmatiker ville si at disse (Fortsettes i neste nummer og med fengslene fulle av 
diktninger var sannhet for med kapitlet «Omstridte politiske motstandere rundt 
deres åndelige opphavsmenn spørsmål venter på klar- omkring - ikke minst i så-
på det tidspunkt da de opp- kalte demokratiske land. 
stod. Da den politiske situa- leggeIse). Men slik skildrer den Brauer 

og Smith det: «SS-Leib
~V@, .. ~,."., .. -æ,~~~~~~~~~~'@,'@,~~ standarde Adolf Hitler mar-

TY7" Q . l· sjerer gjennom gatene i 
rY 't ese n e rom U 't S 't n g - Moskva. Hakekorsflagget 

vaier over Jerusalem. V61-
(Forts. fra side 1) Quisling må vel alt på et kischer Beobachter blir 

Land», er det vel ikke til å tidlig tidspunkt har forstått solgt i kiosken på Trafalgar 
unngå at vi som tilhørte NS at oppgaven: å samle det Squar~». ~v. frykt for. at 
har foretatt et personlig sta- norske folk omkring det pro- kanskJe rIktIg m~nge ~llle 
tusoppgjør hvor vi har ana- gram han så som både sam-I synes at perspektIvene ikke 
lysert motivene for vår til- funnsbevarende og sam- var så skremmende kommer 
slutning til NS - og ikke funnsfornyende var nesten det ytt pynt på kransekaken 
minst gjort oss klart vårt da- håpløs. Livssynsinnstillingen ogsa. «Et .nytt belte av ut
værende og nuværende syn i de brede lag av folket sam- ryddelsesle~re ~trekker seg 
på Nasjonal Samlings fører, men med den systematiske flja Ural tIl Atlanterhavet». 
Vidkun Quisling. propaganda mot ham var en For ikke å forglem~e at det 

Herr Wiesener trekker bøyg som det store flertall ak o ve! er både blåøyete 
frem et efter mitt syn gikk utenom. Allikevel germanske herremennesker 
vesentlig moment for be- måtte han kjempe, det lå i ~om har makten og ledelsen 
dømmeIsen av Quislings hele hans natur. l Europa. Denne ~rthur 
liv og innsats· at Quisling F k' t'd N f Brauner som har slIk sans 
var fullt og f~st ov. erbevist t dØ:kkrIgs .ld ensf orgFe lkor-t for hva folk vil ha og hva 

S'O l etIens arer o e . 'k h 
om å ha mottatt som et kall . t'l d t bl k' k t' som gIr penger l . assen ar sov Inn lee ve e av t l" o dl ti fra forsynet den oppgave k 9'1 D . t na ur 19VIS ogsa e e· mo -
å redde Norge fra moralsk anonhene k' aprlt · Ila VI~S e ver: «han var ett av ofrene 

. . . man ver en u e er mn. f' ffI l 
og polItISk forsumpnm.g . og Et flertall av Vidkun Quis- or na~lsteneds trtase or ~ kgte -t 
undergang (Formulermgen r o dsf d d k ser ogsa, og e e prosJe e 
av Wiese~ers uttalelse er m~s a~. tren erdt e nors ~ er langt mere enn en forret
min). ~asJona IS :r vten edse~ ~~ ning for ham». «Dagbladet» 

Det moralSke moment som am o~ k ru~ me k n~ - har visst også edle motiver 
bestod i å løfte selve' tids- neven l ~ re og avs! '. og gråter mest over at det 
ånden og bane veien for en Hva sa ~ed ~fterkrI?stI- norske fjernsynet ikke har 
åndelig nyreisning i Norge, dens Norge. Ma det lkk.e fått oppfordring om å med
var for Quisling noe vesent- før eller sen7re komme .tII virke i den raseforfulgte 
Hg - selve centralnerven i en omvurd?rmg av. nasJo- Brauners businessforetagen
Nasjonal Samlings kamp. nens syn p~ en .patriot som de med den moralske bak-

Quisling hørte til de dypt den har gJort !ll martyr? grunn. 
religiøse naturer som ikke Hva nu tyve ar efter at * 
kjenner til kompromisser og denne Norges store sønn ble KRIGSFORBRYTER-
som ikke kan gå på akkord. henrettet? GALLERI? 
Gudstroen, forbundet med Vidkun Quislings kamp Landets englandssyke fjols 
følelsen av å være utvalgt til fr~mme av vår norsoke er allerede i full sving med å 
til å tjene sitt folk i fullsten- folkesJels sunnhet og vart samle penger til et minnes
dig selvutslettelse, stod bad n?rske folkesamfunns vekst merke over avdøde Winston 
hans hele politiske liv:sgjer- pa det faste fundament av Churchill, som blant annet 
ning. de samfunnsbevarende ver- påførte Norge krig og okku-

En 100 prosents norsk na- dier som er arvegods fra pasjon. Og siden vi allerede 
sjonalist, skutt som lands- forfedrene - kan ikke for- har en Roosevelt sittende 
forræder . .. Han elsket dømmes av noen god nord-
sitt fedreland, elsket det mann. 
høyere enn seg selv, - han Nasjonal Samlings kamp 
skal engang ha uttalt at var ikke bundet til organi
han hadde på følelsen at han sasjonen Nasjonal Samling! 
ville komme til å dele Hellig Kampen. er det norske folks I 
Olav" " , kamp så sant vi vil bestå 

som folk. Den uløste opp
gave er det norske folks u
løste oppgave. 

Nøsund, Sverige 31. l. -65. 
Kai Normann. 

nede på Skansen, så synes vi I og Senterpartiet førsteplas
slett ikke det er noen dårlig sen i Vestfold. Men dermed 
ide. Noen mener også at I rykker stortingsmann Bunk
først bør en se å få opp en holt ut til fordel for Grave. 
Haakon VII-støtte. -For egen Vi synes ikke det er noe 
regning vil vi da foreslå at godt bytte. Bunkholt har i 
en heller ikke setter Stalin all fall vist noe mot når 
utenfor. Hvilket nydelig det gjelder det ulykkasalige 
vokskabinett ville det ikke «rettsoppgjøret». 
bli om disse fire ble anbragt * 
nede på Skansen eller et an- DET KOMMER SEG! 
net dertil egnet sted som et I «Morgenbladet» leser vi 
varig minnesmerke over dem følgende kloke ord under et 
som slapp å komme for bilde av de tre hovedforbry-
Niirnbergdomstolen ! tere fra Jaltakonferansen : 

* «For 20 år siden i dag, den 
FORNUFTIG LORD 4. februar 1945, åpnet Jalta-
MAYOR konferansen - en av de 

I våre engelskbøker i gam
le dager leste vi om «Dick -
Dick Whittington, Lord 
Mayor of London». En sene
re Lord Mayor of London er 
Sir Frederick Wells, som ny
lig har besøkt Sør-Afrika, 
hvor han uttalte at selv den 
mest brennende tilhenger av 
Labour-regjeringen i Stor
britannia :ville understøtte 
den sør-afrikanske regjerings 
politikk om separat utvik
ling hvis de hadde bodd der. 
Sir Fredrick sa at folk i 
Storbritannia selv burde få 
anledning til å se hvorledes 
det hele var. Hvis de kom 
ansikt til ansikt med de lo
kale forhold, så ville de ten
ke forskjellig. Og det er vel 
trolig at det ikke bare var i 
England det ville gå slik. 
Kanskje det er derfor de be
rømmelige norske statsmenn 
fortsetter med den tåpelige 
aksjon mot Sør-Afrika, men 
nekter sel v å sette seg inn i 
forholdene skjønt de ble 
innbudt til det. 

* 
SKITT I NORGE, LEVE 
ENGLAND! 

Det er ikke ende på hva 
Norges land skal greie 
skjønt nå går det vel snart 
ikke an å skru mere på 
skattekranen. Vi før på dov
ne negere og deres luksus
glade høvdinger med mere 
eller mindre rød sjattering 
verden rundt og nå skal vi 
også ta oss av det fallerte 
England som gir en god dag 
i alle EFTA-avtaler. De an
dre EFTA-stater synes at 
begeret nå er fullt og vil 
foreta motaksjoner, men den 
trofaste koloni Norge prote
sterer og vil gjerne ofre litt 
mere på det britiske alter, 
for det viktigste av alt er «at 
Storbritannia kan få orden 
på sin økonomi». Men hva så 
med den norske? 

* 
FORSVINNER 
BUNKHOLT? 

Det foregår skumle for
handlinger mellom Senter
partiet og Kristelig Folke
parti om felleslister i Tele
mark og Vestfold. Det er da 
meningen at sistnevnte skal 
ha førsteplassen i Telemark 

mest betydningsfulle og 
skjebnesvangre begivenheter 
i moderne historie. Tyve år 
efter kaster ennu slagskyg
gene fra Jalta sitt mørke 
over tidligere suverene na
sjoner, og i eftertidens 
perspektiv ser man klarere 
hvilke vidtrekkende følger 
konferansen og de avgjørel
ser SOlli der ble truffet måtte 
få - - ». Akja, sa'n! Kan
skje bladet ved tid og lei
lighet kunne anvende «efter
tidens perspektiv» også på 
andre a v verdenskrigens be
givenheter, for ikke å snakke 
om det som gikk forut for 
den! 

* 
VERRE ENN --

Høyres Berte Rognerud 
har fått bekymringer over 
det elendige politivakthold i 
Oslo og sa i Stortinget at 
«vår hovedstad er blitt en u
trygg by å ferdes i. Det er 
verre nå enn det var under 
okkupasjonen». Vi skjønner 
ikke riktig hva slags erfa
ringer det er den kvinnelige 
stortingsrepresentant har 
gjort under okkupasjonen, 
for bortsett fra mordene på 
NS-folk så var det da visst 
svært så ordentlig og rolig i 
hovedstaden i hine år, og po
litiet klarte da visst, å dømme 
efter de senere sabotørbe
klagelser, jobben sin svært så 
bra. Så bra at de fleste hav
net bak gitt~ret selv. 

FOIoAK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes 
kontorene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forut
gående avtale. 

Abonnementspriser: 
Kr. 40,- pr. år, kr. 20,
pr. halvår i Skandinavia. Ut
landet kr. 25,- pr. halvår. 
I nøytralt omslag innen
lands: Kr. 50,- pr. år, 

kr. 25,- pr. halvår. 
Løssalg kr. 1,00. 

Bruk postgironr. 16450. 
Utgiver AfS Folk og Land 
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