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Svensk FN-generals erfaringer
i Palestina

Hvorfor løslates ikke
Rudolf Hess?
Av den britiske jurist og publisist F. J.I. Veale

Hvorledes etiketten «antisemitisme» klistres på folk som ikke går Israels
'erinder
LITT OM GENERAL VON HORNS BOK «FREDENS SOLDATER»

SN

O

Den norske dagspresse har bragt noen ganske få forsiktige
og høyst ufullstendige meldinger om de memoarer den
svenske FN -observatør general Carl von Horn for kort tid
siden utgav om sin FN-tjeneste i Palestina, Kongo og Jemen.
Boken foreligger også i engelsk oversettelse, mens det naturligvis ikke finnes et norsk forlag som overhodet våger å
tenke på å utgi den på .DOrisk. Først og fremst da på grunn
av de avsløringer generalen bringer fra sin virksomhet i
Palestina. Også når det gjelder disse forhold er nemlig
løgnen og forvrengningen satt i høysetet her i Norge. Vi
skulle imidlertid tro at iallfall dette blads lesere vil ha interesse av å gjøre seg kjent med noen av de opplysninger den
ansette svenske general legger frem for offentlighetn i sin
bok og vi gjengir derfor en omtale av boken i vår svenske
kollega FRIA ORD (Riitger EsselliS blad) skrevet av bladets
kjpnte og skattedemedarbeidet;' HMP:, .
i"
'",.~
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En søndag morgen i mai «Den hevnende hånd».
1962 ble det innlevert et brev
Om dette anonyme brev og
til hovedkvarteret for over- de nærmeste følger av det
våkingskommisjonen i Pale- f?lrteiller general von Horn i I
stina fra den iSlraelske side sm b~k. «Fredens soldater»
(i Jerusalem). Brevet ble følgende.
straks åpnet av den jourha«Trots att jag mycket val
vende engelske FN -offiser
mindes
vad som hant med Folke
Victor Mills, som trodde at
Bernadotte
och (sakerhetsofficedet dreiet seg om en offisiell
ren) Hansen, sov jag andå gott
melding. Det var imidlertid
den natten. Men jag blev en
ikke tilfelle. Det maskinirr:iterad nasta morgon,
smula
skrevne dokument inneholdt
en liste over påståtte «folr-I nar Hera personer kom for att
uttrycka sin indignation och sin
bryteIser» som overvåkingsoro, Eftersom jag hadde gett
kommisjonens sjef, general
Victor Mills ordrer om att håUa
Carl von Horn skulle ha g:jort
tyst om S3Jken (brevet hade unseg skyldig i. Brevet sluttet
der
tiden overlamnats tiU den
med «et vennlig råd» til generalen nemlig at han I israeliska polisen) , f rågade jag
dem, hur de hade fått veta om
snarest mulig burde fodate
De såg f-orvånade på mig.
saken.
Palestina. Hvis han ikke fulgVi
hqrde att det stod i tidte dette råd innen 20. mai s~.
ningarna i går kvall.
ville han sannsynligvis forlate landet i en likkiste. Bre- I tidningarna!
vet var undertelgnet med den
- Ja, general!
melodrama bske underskrift

I

I
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Jag forstår, sade jag. Jag
visste, att ingen av dem kunde
l1isa hebreiska, men nyheten
måste ha befordrats mycket
snabbt med djungelte1egrafen.»

Det sto klart for von Horn
og hans medarbeidere at kopier av truseisbrevet v,ar blitt
overlevert de israelske avisredaksjoner lenge før gene-·
ralen selv hadde mottatt originalen. Det var Hl og med
blitt nevnt i nyhetssendingen
fra W,iens radio kveLden i
forveien. von Horn !lot ikke
dette passere uten videre,
men underrettet omgående
med telegram U Thant i New
York om saken. U Thant ga
et oppmuntrende svar: han
hadde straks minnet Is.raels
regjering om at den var ansvarlig for FN-personalets
sikkerhet, og han oppfordret
von Horn til selv å gjøre en
direkte henvendelse til den
israelske regjering. von Horn
fulgte råJdet og det lykkedes
ham' to dager senelre å. få en
samtale med utenriksmrnister
fru GoLda Meir, som var meget kjølig innstiJllet. Hun forsøkte å bagatellisere hele saken ved å fremholde at det
israelske politi efter inngående undersøkelser (som eftell' a'lt å dømme aldri hadde
funnet sled) var kommet til
at det var opplagt at truselbrevet var slMevet aven
(Forts. side 6)

Rudolf Hess før Englandsflyvningen sammen med sin lille sønn som
senere ikke har sett sin far og som nu er en voksen mann

Ingen episode i annen ver- spekulasjoner enn Rudolf
denskrig Vlakte større folr- Hess' berømte fredsflyvning
undring og utløste heftigere til StOlI'britanrna i mai 1941.
Uten å forteNe et menneske
hva han hadde fore, besteg
Hess i Augsburg et hurtig
I enseters fly, krysset Nordsjøen og krasjlandet på en
eng i Skotland i nærheten av
landstedet til hertugen av
Hamilton. Han ble straks tatt
i forvaring og forble i en,gelsk fengsel til krigens slutt
og bile overleve'rt t.H det internasjonale miHtærtribunal til
forhandling og domsfullbyrdeIse overensstemmende
med den avgjørelse som var
truffet av statssjefene under
J altakonfer,ansen. Senere har
Rudolf Hess sittet i Spandaufengslet. Efte'r at Rudolf Hess
ilandet i Skotland, har det
vært mange motstridende
I forkLaringer
om hans forhold.
I Tyskland tror man i alminnelighet at det var sinnsforGrev Bernado,tte som ble myrdet i virring som drev Hess til
Israel og som von Horn minnet flukten til England, en opnfatning som senere ble un-

!

Golda M,eir om

(Forts. side 2)
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Gåten omkring Rudolf Hess

Bondehøvdingen i Lom er borte

I oppfunne

fO'Tbrytelse å ha I journalist Bernard Levin «20
Den gamle bondehøvding didat ved herredstyrevalget
«planlagt og ført en angreps- års tortur er nok» av 2. mai Paal O. Aukrust i Lom er og f:iJkk Hest stemmer av alle!
krig» - en forbrytelse som 1965. Levin tilbakeviste be- død, nær 83 år gammel.
Sosialistene hadde hatt maktribunarlet ikke gjorde seg stemt det britiske utenriksFor bare noen uker siden ten i bygden i de siste 30 år,
møye med å definere nærme- ministJeriums erklæring om sendte Aukrust oss en lliten men nu ble Aukrust ordfører
re. Denne forbrytelse er ef- at Hess ble holdt i fengsel brosjyre han hadde la,get, igjen efter loddtrekning med
ter Hess' domfellelse blitt fordi den sovjetiske 'regjering «Sjølvbiografi og kommunal- sosialistenes kandidat.
forøvet av statsmenn med den var imot hans løslatelse, ja soge». I forordet skrev han
Det vil føre for langt her
aller største anseelse. Eksem- ,imot enhver lettelse i vilkå- at han hadde laget skriftet bare å forsøke å regne opp alt
pelvis startet Si'r Anthony rene. Levin argumenterte «fyrst og fremst som ein det Aukrust har vært med på
Eden sammen med Frankrike med at Storbritannia i turnus freistnad på å gje eit korrek- og har utrettet i et langt og
og Israel i 1956 en invasjon i med USA, Frankrike og tiv til den etter mi meining virksomt liv. Han var vokset
Egypt, og 1963 angrep erke- Russland i tre av årets måne- misvisande framstilling i frem av folkehøgskulebevepasifisten Nehru Portugal for detr overtok bevoktningen av norsk presse og norske hist 0- gelsen, den som igrunnen var
med våpenmakt å annektere RudOlH Hess i Spandau. Vest- ,rielærebøker av det som det åndelige grunnlag også
den 400 år gamle portugisiske maktene kunne derfor ikke skjedde i åra 1940-45». Og for Nasjonal Samling, og han
besiddeIse Goa. Men ingen frasi seg ansvaret for at Hess karakteristisk nok på bak- var og ble den samme gjenhar noensinne kirevet at Eden fortsatt forble i fengsøl, da grunn av den sterke ætte- nom hele livet, høyreist, helog Nehru skUJl1e sendes til enhver av de tre vestmakter kjensle Aukrust var fylt av, støpt og uredd. Selv slutter
Spandau for å gjøre Hess - efter tilsvarende melding var skriftet «Tileigna mine han da også sitt skrift med
disse ord: «(Etter eit langt og
selskap.
til Russland - var i den stil- barnebarn».
Det var egentlig dikteren lagnadstungt liv har eg likeDen hemmelige opposisjon ling at de kunne løslate ham
mot løslate-Ise. av Hess må i den tid han vær i deres for- Olav Aukrust som var odels- vel så mykje å vera takksam
være uhyre sterk siden det varing. Levin understreket gutten, men di'kterkaillet had- for at eg ikkje villle hatt dethar lykkes den å boikotte alle at det var usannsynlig at en de grepet ham slik at det ble te livet uUvt.»
Likevel kom nok døden
appeller fra menn med v:er- slik løslateilse ville foranledi- Paal SOim overtok farsgården.
densomfattende
innflytelse ge mere enn en formell pro- En tredje bror i den rikt be- brått. I et brev til dette blads
om frigivelse av Hess. Blant test fra russerne mot den gavede familie var Lars, som redaktør for en måneds tid
dem som stadig har und~r- ensidige oppsigelse aven av- ble skolebestyrer og s,tor- siden skrev den gamle kjempe
støttet Rudollf Hess' krav på tale. En sl,ik protest ville bare tingsmann og var alminnelig med sikte på fremtiden at
rettferdighet, står den avdøde f01rhøye tallet på de utveks- aktet og ansett inntil han som «når eg kjem til Oslo neste
Sir Winston Churchill i førs- lede protester me-mom vest- NS-medlem ble utrensket i gong tenkte eg og be om
Dykkars hjelp til å få eit
te rekke. ChurohHl har aldri maktene og Sovjetsamveldet 1945.
I det nevnte lille skrift. utvalg av dei beste bøker
la'gt skjul på at tilfellet Hess siden avslutningen av fiendtskriver Aukrust b[. a. at «gjø- som er utgjeve frå vår side
tynget hans samvittighet. I lighetene i 1945.
remåla mine har vore så etter 1945 sOim ei gåve frå
sin bok «Den annen verdenskrig» skriver han:
DEN VIRKELIGE GATE 'sterkt knytte til kommunal meg til folkeboksamlinga i
verksemnd at ein biografi bygda.» Han rakk altså ikke å
MED TILFELLET HESS
«Når jeg tenker tilbake på
Det. faller i virkeligheten samstundes må bli nDko av fullføre denne tanke, men
hele historien, så er jeg glad vansk~1ig å tro at,det i Russ- ei. kommunalsoge -for Lom han rakk iallfall å sende sine
over ikke å være ansvarlig for, land skulle kunne bestå per- . fyrste helvti av dette hundre- gamle kampfeller en siste
hvorledes Rudolf Hess ble og sonlige hatfølellser mot Ru- året». Og det er så sant som hilsen. Han slutter sitt brev
fremdeles blir behandlet. Han dolf Hess. Sannsynligvis er det er skrevet. Hans posi- med: «Held fram som De
kom til oss av egen fri vilje - han Like glemt der som andre sjon i bygden var så sterk at stevner, og hels så mykje
skjønt uten fullmakt dog med steder. Blant Hitlers rådgi- han efter å ha sonet sin dom Anders Hafskjold frå meg.»
en slags rang av amba:ssadør.» vere var Hess den som ikke for «landssvik» allerede i
Det er vemodig å tenke
billiget Hitlers beslutning om 1951 ble stillet som fri kan- på at den gamile kjempe o.g
gode venn, bygdehøvdingen
Sannsynligvis under innPaal O. Aukrust er borte.
flytelse av Churchil'l, hvis å angripe Russland - en misbiLligelse
som
han
ga
uttrykk
.
.
k
.
d
Fred
over hans minne!
venn den avdøde Lord Bea- for da han ofret sin stilling, OPPOSISJon mot ngen er ø--0-vørbrook - den mektigste sin politiske karriere, og ak- de idag. Det faller vanskelig
av;iskonge i Storbritannia - telsen til sine venner, som å tro at denne hårdnakkede
var, lot en av sistnevntes efter hans englandsflyvning opposisjon mot løslatelse av HØSTTUREN GJENNOM
mange aviser for mange år måte se på ham enten som Hess springer ut av ønsket
JERNTEPPET
siden like før jul offentlig- forrykt eller som en fotrræ- om å beskytte 'ryktet til noen
Byen vi besøkte i Ungarn
gjøre en appell hvo'r'i det ble der.
bedagede menn.
krevet rettferd for Hess. Og
Hvorfra stammer denne uLike lite overbevis~r den heter Sopron, og ble grunni 1963, to dager før jul, skrev rokkelige opposisjon mot 1øs- tese at Hess' voktere frykter lagt av romerne, så det er en
hin urokkelig venstreradikale lateIse av Hess, en opposisjon for virkningen på den offent- meget gammel by. I FOLK
og antityske publisist, Ox- som seilv Sir Winston Ch:..~r- llig.e opi.nion i US~ og Stor- OG LAND har trykkfeilsford-histoI1iketren Dr. All.an chill forgjeves kjem~2i mot? b.ntanma av muhg~ avslø- djevelen vært ute og byen er
Tavlor i «Sunday Express» Hvem er de menn. som så rmger om den brutalItet He~s blitt hetende Sopran.
en artikkel med overskriften uforsonlig hoJ.d~r hs;; ved at' har væ1rt. utsatt for under SIn
Alf Gleng
«Må denne mann forbli i Hess .skal dø i fangenskap? fengselstId. F.or_frykt av den--0-feng,sel evig?» Dr. Taylor Hva er det de frykter om han ne art har Ikke utsatt løshenviste til at Hess bare var blir løslatt?
,la~elsen av. andre ofre. for -.o-~~
blitt kjent skyldig i en nyHer ligger den virkelige' Nurnb.ergtnbunalet. De hdeloppfunnen forbrytelse som gåte ved tilfellet Hess. Den ser s0fI! ventet de .domfelte
KRI ST N EVE N N E R
aldri var blitt deflinert.
eT'
d ble ogsa beskrevet l jYressen
t
er mege
mere
lOn lrren
ot
l~ •
t · . e ut f ørl'19 og me d san t ve lb e h ag Har du lyst til å treffe gamle veuenn ga en omKnng mo .1Vene III
d
d d
..
ner i et åpent miljfl ' - Kristne
20 ARS TORTUR ER NOK for hans flyvning til Eng- ~ 1e9r4e6 e DVS 'om
slalvsl~elsen I Venner mllltes den første fredag
h
. '1' 't l d lan'd l' 1941
l
. e t er e er lJ1g~n
.
I ,e
d fl es t e slvllser
e an ,
.
. o grunn til å anta at Hess er hver måned 1 Collettsgate 43. Etter
innbefattet Storbritannia, er
Ennu er det bare mulIg a bl'
l t t'l
. Il' en tale er det bevertning og ank l ' · M an- b lttt lutva
..
. samvær.
d t av h umam'tære grunner ans t·ll
,e
1 e spe u as]oner.
b h g dr:1 en spesIe lednIng
tJl selskapelIg
vanll'ig å løslate f,anger som er ge tror at man frykter for at ru a e an l~g.
.
dømt til livsvarig fengsøl ef- Hess i tilfelle h~n blir løsSannheten hg,ger formoMøtettd Id. 19.30.
ter 10 tål 15 år. I Storbritan- latt ville nevne navnene på dentliJ3' ien heltann~n ~ate. ~~~
nia er det 12 år. Taylor slut- noen høytstående personer i Jeg haper om kort tId l .en
Arkitekt
tet med en sterk appell for Engfl~and som han ville besø- fortsoettelseav denne a'rtIkHess som da allerede hadde ke. Men dette er ikke til- keI a k~nne 1e~ge frem den
HUSTAD
sittet 22 år i fengsel.
svrekkelig til å forklare det ~fter mm me.nmg ~ann~ynBærumsvn. 5 - ø. Ullern
Et bemerkelsesverdig bi- ubønnhørlige hat. De fleste hgste forklarmg pa gaten
Telefon 55 61 29 - Oslo
drag til dette tema er artik-I av de menn i Storbritannia Rudolf Hess.
len tiJl den beg,avede jødiske I som var kjent i 1941 for sin
F. J. P. Veale

I
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(Forts. fra side 1.)
db:'støttet ar den kjennsgjerning at hm under hele den
såkalte.
Nirnbergprosessen
bevarte fulstendi:g taushet.
Den britisk€propaganda hevdet at Hesffiaddefløyetfordi
han hadde 'orstått at Tysklands nederag var nær forestående. Arrlre igjen mente
at han hadce foretatt fredsmisjonen m~d Hitlers stilltiende samtycke. Hitler ville
gi den britEke regjering et
rredstilbud --;- og det gjennom en utsmding uten fullmakter - :or å kunne benekte det hvs det bile tilbakevist. Selv ichg er gåten omkr,ing Rudol[ Hess og motivene for hms handlemåte
ønnu ikke b.st, skjønt sikkert mange holdepunkter er
blitt avdekket da seierherrene efter Tysklands betingelsesløse kapitulasjon tvanspOirterte botr; mange lastebiler fulile av hemmelige statspapirer og privatkorrespondanse til nærmere undersøkelse. Dog, hva man enn
måtte ha opdaget, så ble det
hemmeligholdt for offentIigheten.
Gåten omkring Englandsflyvningen til Rudolf Hess
ha'!' forlengst mistet enhver
polHtisk betydning. For, hva
nu Hess enn tenkte å oppnå,
så er det ubestridelig at han
mislykkedes fuHstendig. Tilfellet har idag bare historisk
interesse.

DEN GLEMTE
«FORBRYTELSE»
Langt mere gåtefullt er
idag spørsmålet hvorfor Hess
fortsatt blitt holdt i fengsel.
Efter at det i me[lomtiden
er forløpet et kvart århundre,
husker bare få hva den skrekkelige forbrytelse som Hess
angivelig skal ha begått består i. Naturligvis antar man
i alminnelighet at det må ha
vært noe særlig avskyelig siden det har kunnet foranlediget formodede åndelig sunde dommere til å dømme
Hess tilllivsva'rig fengsel «under hårde og umenneskelige
betingelser» - for å sitere
Sitr W,inston Churchills beskrivelse av disse betingelser
:i Underhuset 8. april 1954.
Helt glemt er det at det internasjonale militærtribunal
uttrykkelig frifant Hess for
å ha begått noen «krigsforbrytelse» eller en «forbrytelse mot menneskeligheten».
Selv de som førte prosessen
mot Hess i Niirnberg kunne
vel knapt ignorere den
kjennsgjerning at Hess fra
mai 1941 av satt i britisk
fengsel og derfor ikke godt
kunne være ansvarlig f()lr de
avskyeligheter som naziregimet begikk under de siste
fire krigsår.
Rudolf Hess ble bare funnet skyldig i den dengang ny-

I
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Det forunderlige
valg

Sverre Løberg
om Hewinsoversettelsen

I
Valget var selvfølgelig ikke forunderlig, men resultatet var tydelig n'Ok 'Overraskende både for taper og
vinner. Man har ennu ikke
funnet frem til sammenhengen 'Og enn mindre tiiJ. dens
konsekvenser.

EFTER EN SØVNLØS NATT!

.LAND

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

livsfarlig utenrikspolitikk
Noen uttalelser nylig av utenriksminister Lyng i Fjernsynet tvinger oss til nok engang å beskjeftige oss med det
som kalles norsk utenrikspolitikk, men som tydeligvis bare
er en demonstrasJ' on av den rene og skJ' ære begrepsforvirring.
Det har som kjent skjedd litt av hvert rundt omkring i
verden siden de dage da Lyngs forgjenger og tydeligvis også
forbilde, Lange, fikk trukket Norge inn i den amerikanske
krigskoalisasjon NATO. Det står nu klart at dette hovedsakelig skjedde fordi en ikke ville ofre tilstrekkelig selv på
et nøytralitetsforsvar sammen med Sverige, men lot seg
kjøpe inn i alliansen med amerikanske dollars. Likevel var
det dengang naturligvis en viss fornuft i den stilling man tok

SIDE 3

bokutstyr, mens det når det gjelder
den norske oversettelsen er en
paperback-utgave. Ellers er det jo
ikke i første rekke prisen som har
berørt Løberg sterkest:
«Denne boken har skaffet meg
en søvnløs natt og vil ved nærmere studium sannsynligviJ
Jkaffe meg flere.»

Il

Det er derfor grunn til å
komme tilbake til saken ennu
en gang.
På ytterste venstre fløy,
har man ment å finne forklaringen på valgutfallet i
salIDaI1betdet mellom Høyre
og Krf. 'Og mellom Sp. og
Venstre. Det første mønstIret ifølge valgstatjstikken
22 800 stemmer det annet
14713. Samarbeidet har formentllig i begge tilfeller fprt
til det tilsiktede resultat, å
berge mandater sam hver
især ikke kunne gjøre seg noe
håp 'Om. Men, ingen av delene har kunnet skaffe de bdrgerHge partier tilsammen en
overvekt på 10 representanter i Startinget. De to nevnte
gruppelrS stemmetall utgjør
tilsammen 37513 av ialt
2047 029 avgi~t~ stemmer. o
. Me~ s~lve Ideen Etr forsaVIdt nktlg, som det var den
samme form fQr «samarbeid~» med de borgerlige partier, som NS benyttet seg av
ved å Ig.i sine st~mer t~l det
bor,gerhge partI, som Inn~n
vaJlgk'retsen sto mest lageh'g
til å få det omstridte mandat.
For å låne en uttrykksmåte
fra Emil Stang: Det hele er
så .e~kelt, 'a~ ma'~ må ;rære
polItiker for Ikke
III a forsta det.

For, reflekterer det notoriske
momlske dydsmønster, Sverre Løberg som idag er med og styrer
Norge:

Slik så han ut før den søvnløse
natt!

I

«Det er uhyggelig å tenke på
hva som ville ha skjedd dersom
en slik bevegelse, nær knytlet til
den internasjonale fascisme skulle ha seiret i Norge - og landet
senere muligens skulle blitt regjert av hele den samling av
typer Jam Hewins har brukt som
«sannhetsvitner» (istedenfor Løberg!) i sin irzternasjonale «his.
toriske» beskrivelse av et land
som vårt og en «fører» som
Quisling - ttlen folk.»

O

Vi er blitt gjort oppmerksom på
at
selveste sjefhetseren, Sverre Løpå bakgrunn av at USA var enerådende som verdensmakt
berg
har «anmeldt» den norske
med sitt veldige atomvåpenforsprang, som naturligvis ga
utgaven av Hewinsboken i interdets allierte en sikkerhet.
vjuer både i sitt hofforgan «TeleIdag er situasjonen en heIt annen. Idag må vi selv betale
mark Arbeiderblad» og i sitt Oslomilitærutgiftene ved vårt medlemskap i en krigsallianse og
organ «Dagbladet». I betraktning
av at han er en enslig svale, bør
idag oppnår vi heller ikke sikkerhet for noe annet enn å bli
Og videre:
vel få slippe til hos oss også
han
blandet inn i en krig som sa~ynligvis overhodet ikke be«Neste kapitel heter «Var han
med noen av sine praktblomster.
rører forhold av interesse for Norge - såsom dollarimpeet geni?». Her kommer en kaSakkunnskapen er vel også stor
rlali!Sme i Asia og Afrika, politiske intriger i Palestina og
rakteristikk over de rester av
hos denne årets nestbestseller-forNasjonal
Samling som ennå
lignende. USA har mistet atommonopolet og har forlengst
fatter.
.
.
o
~ksist~rer f~vårt land. Iel1.P!l:
Riktignok
slipper
DAGBLAklart og tydelIg sagt fra at det Ikke drømmer om a starte
rentes heter det (<<Uten sidestykDET innledningsvis katten ut av
en atomkrig som kan utslette dets ~gne byer og folk på grunn
ke i noe annet okkupert omsekken, for å tale med Løberg i en
aven eventuell aggr~sjon fra østlig side i Europa. Da og der
råde holder de norske «nazister»
annen sammenheng. «Det vil føre
skal man kjempe med konvensjonelle våp~n, og den som
den dag i dag fast ved sin trofor langt i dag å gå nøye inn på
skap
ved Quisling og hans minoverhodet vet noe om styrkeforholdene i øyeblikket i en
bokens innhold», skriver bladet
.
.
.
ne. De eier ikke noen skyldmeget
fornuftig
og
sikkerlig
uten
konvensJonell, begrenset kng ett eller annet sted l Europa,
følelse overfor d,et som de betanke på å ta det forsømte igjen
vet at hjelpen fra USA da er uten enhver betydning. Det er
traktet
som sin riktige holdning
ved en senere anledning. Det kom
jo blant .annet det Frankrike har tatt kOllsekvensen av og
tinder krigen og sin innstilling
formodentlig t,il å huske på avsom Tyskland vel også kommer til å ta konse,kvensen av
til tyskerne») Her slapp katten
talen mellom «de gode» i pressen
Ilt av sekken.»
innen alt for lenge . Ja, selv England vakler i sin USA-troom å tie boken ihjel, og tilføyer
skap og logrer ved Europas porter.
Sf. sees å søke sin trøst i s1n;0~tdat «det er he~ler i~lke vår
Vi skulle anta at Løbergs bok
Men ikke Lyng naturligvis. Han er mere amerikansk enn k
m d f
d'
. l _ 'sa a gl en noen watts re ame.» er subsidiert av kulturfondet i
'Om en e oran rmg l va g Men skal tro om Ikke Løberg har
amerikanerne selv. Han har fremdeles intet begrepet. Han loven. ~an skal f'Ormentlig klart' det likevel? Vi siterer:
form av bibliotekinnkjøp. (for midtror fremdeles å kunne gjemme seg under den amerikanske øke stotrtI?gsmennen~s antall
ler innkommet bl. a. gjennom
atomparaply som ikke lenger eksisterer. Og ellers reise på ~ed 2~ tIl p.r'OsentVls forde«Boken er på over 400 sider og salget av den engelske utgaven
r
ling pa partl:ene etter deres
av Hewinsboken i Norge), så vi
·i '
'
den engelske
utgaven var sti- forstår ikke hvorfor han stadig
k t l'l d e l an d h an· h ar a lliert seg mot. O
«vennsk apsbesø»
g styrke
forholld
til det sam..
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trass i dette forsøker han også å leke «europeer». Og denne
«europeeren» tar seg slik ut: Også russerne har merktlt seg
de nye signaler og anser tydeligvis slett ikke et virkelig
europeisk samarbeide som noen utopi. SovJ'etsamveldet er
• l k
'1 l
h .
. k
k
d
jo nar atommer tI a t en VIt og europeIS rna t me
alvorlige bekymringer ved sine asiatiske grenser. Lyng
drøftet til og med dette i Moskva og synes det er aldeles
.torartet med en europeisk toppkonferanse som kan klarlegge situasJ·onen. Men betingelsen må være, sier han i
Fjernsynet, at også USA deltar i denne europeiske toppkonferanse! Stort mere livsfjern og hinsides enhver begripelse kan vel ikke godt en utenriksminister bli. Selv en nOl"Sk.
Han avsluttet ellel"S sine uttalelser om det han tror er
utenrikspolitikk med å fortelle at regjeringen Borten ikke
drømte om å legge frem noe alternativ til NATO efter at
Il
fl
t
o Oh'
avt a l en u tIøper om e t par ar. g VIS en e er e're S or-

tingsmenn tok det opp, så regnet han tydeligvis med at det
sitter tilstrekkelig mange smålynger i Stortinget til at det
kan avvises uten folkeavstemning, Han sa uttrykkelig at
stortingsmennene ikke trengte noen fullmakt av velgerne
• d tt
od
pa e e omra e.
Det er rystende naturligvis å ha en slik utenriksminister

.

. '

.

puler! tt! en pm av 59 norske

leode antall .avgItte stemmer
kroner. Den selges idag _ i
pa l'andsb~Is.
.
norsk oversettelse _ til en fast
.Det .1_
lKJan l kk e sees a.t d ett e
pris, uten hensyn til omsetningsvIl medføre
endrIng
av
. . g .noen
'
.
.
skatt av 20 norske kroner. Den
. b yr,c
'
b e t Y'd nln l d et mn
'es l
må være sterkt subsidiert hvor
stYI1keforhold, m~n. he: vil
enn kapitalen måtte stamm~ fra.»
Dusteforbundet fa sm s]ang~
Hermed mener da formodentlig
se. D.et var allerede. ~ampa Løberg å ville antyde at det er noe
før . sIste v:alg.. Ko.ndlS]Onene skummelt med den billige prisen.
kt 1 f t d
er ]'0 une elg riS en e.
Kanskje boken er subsidiert av
Olaf Holm
.
g.amle «bortgjemte naziskatter» ?
. ternasJona
. le «nyEl Ier er det den In
nazismen» som er på ferde? Til
Har De fornyet
noen beroligelse for suksessfotabonneme'nt for 1961? fatteren Løberg skal vi meddelei
ham at det må betales omsetnings~~ skatt o.gså ved sa!g av utenlan.dske
. f li
t'd
l
'kk I bøker I Norge. Sa vet da stortIngsl
ar ge l er, se v om l e mannen det! Ellers tør kanskje
så mange fatter det idag. forklaringen være at Store Bjørn
Og dog burde vel noen og· forlag er mere nøkternt i sine kalhver nu kunne innse at det kulasjoner enn det britiske W. H.
angeIsaks~ske korthus malll Allen i London? Rent bortsett
k' l
.
k . h . h Id
natudigvis fra at det med hensyn
s JU er sm na en et l o e r til den engelske utgaven dreiet seg
på å ramle sammen.
om en innbunden bok med vanlig

I

kretser rundt denne usannheten
om at den norske utgaven av
Hewinsboken er «subsidiert». Det
kan J' o ikke være missunneIse som
driver ham når han sier:
« - - sitatene fra fylkesmann
(i befippelsen har han faktisk glemt gåseøynene!) Jacobsens oversettelse, som nå spres
subsidiert ut over det norske
folk - -»?

Hvor er altså «katten» til kalfaktor Løberg? Han som så modig
efter sigende både har talt og fortsatt taler Roma midt imot.
Vas k, m a I ing,

t a p • t •• r ing,
m ,. n ste r m a I ing
RIMELIG
1. KLASSES FAGMANN

-

Telefon 265530 -

.o-.o-.o-..o-.o-oo.o~8'~~,o.
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MED EN SOVJETSOLDAT
Krlgførmgsprohlemet 9 - 5 I VERDENSKRIGEN
I

En redegjørelse bygget på kjensgjerninger og solide
kilder av avdøde major og byråsjef i Forsvarsdepartementet Finn Kjelstrup

11.

betydning ville den bare kunnet
få under forutsetning av rasjonell
militær utdannelse, effektiv bevæpning og sluttkamp i eget land.
3) De såkalte «likvidas joner»
uten lov og dom, tildels som helt
private aksjoner kan neppe stå for
historiens dom. Det forekom som
bekjent mord på sakesløse personer,
rovmord, bankran og ildspåsettelser under nasjonale påskudd. Disse kriminelle og folkerettsstridige,
moralsk og nasjonalt forkastelige
handlinger er øyensynlig godkjent
av rettsmyndighetene som stemmende med norsk kultur- og rettsnivå. Aulabrannen og dens konsekvenser - samt antagelig også
eksplosjonsulykkene i Filipstad og
Bergen - vil være varige minner
om sådan innsats.
I sin bok «A hundred years of
war» (1953) skriver krigshistor~
keren Cyril Falls i avsnittet «Partisan and peoples' war» (s. 283):
«Kommunistiske forbundsfeller vil
sannsynligvis bli tveeggede redskaper. I lengden kan de skade den
sak som har ydet dem støtte i en
utstrekning som mer enn oppveier den tjeneste de har gjort sa- «Hvorsomhelst vi vandret på disse markene lå det .massevis av dre;tf ",,- __
mennesker - -»
ken. I hvert fall er deres metoder
ofte så voldsomme at disse, rettet
mot egne borgere, forgifter forHAR E JAK T
byen, så dukket nye grufulle
En søndag formiddag kom billeder opp for oss, som minbindeisene innen landet og levner
en bitter eftersmak når freden poen tyskere inn på skole- net oss om krigens redsler og
kommer; rettet mot fienden frem- gården og oppfordret om- dens forferdeLige vannvidd ~
kaller de hevnhandlinger - som k'ring hundre av krigsfange- frontområdet. Hvorsomhebt
regel mot andre - uten noe for- ne til å bli med på harejakt. vi vandret på dise markene
hold til de oppnådde resultater.» De v,ar iført det vanlige jlakt- og steppene lå der massevis
Ved siden av det aktive innslag utstyr og Vii krigsfang2ir av drepte mennesker og ødeav kommunister av «Oswald»-kate- måte legge i vei efiter dem lagt k'rigsmateriell efter krigorieni H. S. som representanter til tross for at vi på ingen gen som hadde rast i dette
for Sovjet-Samveldet, var det selv- I måte ønsket å ødelegge denne område. Fuglene hadde bygfølgelig også mange representanter I søndagen, vår eneste fridag get seg reder i girkassene elfor ekte offerviUig patriotisk inn- i ukens løp.
ler funnet et fredellig sted på
stilling som deltagere. Den sterkt
Vi hadde så vidt nådd andre beleilige punkter på
(Forts. side 8)
frem ti'! utkanten av lands- det ødelagte vognmateriell.
Det var noe av krigens ironi.
Området vi vandret gj ennom
var fuUstendig tomt for mennesker, ingen våget å streife
om her på den tidligere krigsskueplass, hvor redselsfulle
scener ennu vitnet om krigens ubeskrivelige uhygge.
Tyskerne hadde omso'r gsfu!llt
tatt vare på sine egne døde
og gitt dem en slags begravelse, på de nyopprettede
ikiirkegårder, som de hadde
anlagt mange steder midt under krigsoperasjonene på den
kerstjinske halvøyen. Denne
menneskelighet savnet man
fullstendig hos våre eg,ne militæ're. De burde ha ordnet
med en simpel jordfesting av
. J. .
våre døde, som lå der måned
efter måned, kanskje år.'
Vår fangekolonne ble nu
delt opp og tok oppstil!ling i
form aven halvsirkel. Sltik
ble vi kommandert til å gå
Nydelig julegave til det tyske folk: Den store koalisjon!
(Forts. side 8)
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Hjemmestyrkene var partisaner 1 ), så godt som uten
skolert befal. Eltter Tyskilands
ang'rep på Sovjet-Samveldet
ble hjemlandets kommunister interessert i dannelsen av
slike organisasjoner, men
tilslutning av betydning fikk
de først da krigens utgang
var gitt. De fikk ingen som
helst miJlitær betydning, som
fremholdt bl. a. av professor
Keilhaug2 ). De vesentligste
resultater av deres virksomhet - i strid med folkeretten og Kongens og regjeringens direktiver i 1940/41 har vært til dels helt nytteløs ødeleggelse av norske I
verdier og norske liv!3) samt
Det har som kjent vært gjort
skje'rpellse ,av okkupasjons- forsøk på å legalisere, partisanvilkårene. Ennå i februar, virksomheten som krigføring og
1943 tok «Kretsen» i brev til partisanene som «krig,smenn». Det
eksilregjeringen bestemt av- er i denne forbindelse av interesse
stand fra reisning av irre- at dommer Latza i «Polizei-Gericht
gulære gerilja- og motstands- Nord» som har avsagt de fleste
troppe'r. «En reisning i Norge dødsdommer vedrørende folkeville bli det rene barnekors- rettsstridige forhold under okkutog», - en utvilsomt riktig pasjonen ble frikjent i Høyestebedømmelse, så meget mer rett. Dette er ensbetydende med en
som okkupanten ifølge sene- klar officiell erkjennelse av at
re fremkomne opplysninger partisaner og sabotører ikke er
hadde full oversikt over «krigsmenn» rettslig sett. Uansett
hjemmestyrkenes organisa- den sympati man kan ha for dem
sjon og Iledeise, og nå'r som på grunn av deres nasjonalt pregehelst ville kunne gripe llam- de motiver, er det ved Høyesteretts
mende inn i denne. Det var dom fastslått at de har forbrutt
ingen anlednng til å gi d~sse seg mot «krigens lover og sedvafolk en msjonell militær ut- nen>, og altså for så vidt, folkedanneise. Den positive betyd- rettslig sett er å anse som «krigsning av den påtenkte aktive forbrytere». Som det også vil fremform før motstandsbevegelse gå av dommen, gjelder dette ikke
var så godt som utelukkende dem som ,i stillings medfør er beav moralsk art. Viljen tm for- rettiget og ifølge ordre forpliktet
beredelse for eventuell slutt- til å undertrykke den folkerettskamp på norSk om'råde var stridige virksomhet, - vel å merselvsagt anerkjennelsesver- ke i den utstrekning det er gått
dig, og enkelte sabotasje- legalt til verks mot de «illegale»,
aksjoner kan ha sjenert ok- dvs. i kamp, eUer ved rettslig bekupanten, men stort sett var handling, eventuelt ved standrett.
det bare «nålestikk».
Griper «illegaliteten» om seg, kan
. kravet om gjennomført legalitet
1) Iflg. «Aftenposten» 25/2 48 fra okkupantens side selvsagt bli
har den amerikanske aktor ved av mindre moralsk vekt.
krigsforbryterdomstolen i Ni.imFolkerettslig tilstedelig er motberg, general Taylor, opplyst at standsbevegelse bare i den utstrekretten avsa kjennelse for at parti- ning den er paSJiv. Er den aktiv,
saner ikke beskyttes av intemasjo- vil man under eventuell sovjetnal lov. «Domstolen traff en me- russisk okkupasjon sannsynligvis
get veloverveid beslutning, og av- måtte se tilbake på den tyske som
gjørelsen er klippefast.»
«den rene idyU» (<<Farmand»s
I samsvar hermed har statsadvo- uttrykk).
katen i Vest-Agder som aktor i en
Den norske almen hets opp fatrettssak anført bl. a. følgende om I ning av krigens vesen har av manMil.org.: «Det var først ved tys- gel på orientering vært så kaotisk
kemes kapitulasjon at Mil.org. ble og traktatstridig, at presisering av
mobilisert ... Medlemmene var av foran nevnte forhold er nødvengode grunner ikke uinformerte, bar dig.
heller ikke kjennetegn og var avskåret fra å bære sine våpen åpent.
2) «For utfallet av krigen og
De har følgelig ikke hatt rettig- følgelig ogå for Norges frigjøring
heier som soldater efter Landkrigs- var den uten enhver betydning»
reglementets art. 1.»
(<<Samtidem>, nr. 1/1948). Sådan

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian.
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«Wiking»kommandøren
Herbert Gille død

RELATOR:

Små l(ulturportretter post mortem

Skal en dømme efter pressen, bøker og kringkastingen den
siste tid, så later det til at Norge er så llwppfnHt av helter
at det vel nesten iklie er plass til alminnelige mennesker.
og likevel har man tydeligvis ikke fått med adskillige tusen
nordmenn som ikke engang trenger å reklamere med sin
innsats: frontkjemperne. En av disse norske frontkjempere;:>
avholdte og uforglemmelige sjefer, SS-ObergruPllenfiihrer
og General der Waffen-SS, Herbert Otto G i Il e er avgått
ved døden, nær 70 år gammel, og vi vil gjerne her i FOLK og
LAND reise både ham og våre norske frontkjempere et
minne ved å gjengi den nekrolog Erich I{ e r n har skrevet
om Gille i DEUTSCHE WOCHEN-ZEITUNG:

VIII
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En ettermiddagsstund for
noen år siden kom en mann
inn i en tobakksbutikk ved
Kirkeveien. Foranledningen
vet vi ikke, men han fy'rte
iallfall aven hel bredside
med sterkt nedsettende uttalelser om jødene. Det høres
utrolig ut, for intet vettug
menneske vil i våre høyt demokratiske etterkrigsår finne
på en slik uhyrllighet, så forkla'ringen må vel være at
Atter er en av de tapreste
fyren enten var påvirket av
troppeførere i annen verdensalkohol eller mentalt forsty.rkrig, SS-ObergruppenfUhrer
ret. Det får nå være som det
und General der Waffen-SS,
være vil, forretningens be- Kringkastingens blad «Hallo-Hallo» hyldet ogsJ Reidarson på hans'
Herbert Gil!le, innehaver av
hjertede innehaveirske gjorde
. 60-årsdag
Ridderkorset med ekeløv,
et tigersprang mot utgangssverd og briljanter, gått bort
døren og fikk låst denne,
fra oss, 26. desember. Bedrifhvorpå hun telefonerte til noen av dem tenkt seg mU-I· ne et llite eget folk innen en
tene til ham og til hans dødsHegdehaugens Politistasjon. ligheten av noe slikt, og den nasjon, en stat i ~taten. All
foraktende og dumdristige
Som om det skulile gjelde en tanke at de selv i den ytterste fornuft skulle ha tilsagt at de
menn i den av ham førte 5.
parkeringsforseelse kom poli- periferi skulle ha vært an- hadde ladt seg assimiler~ av
SS-Panzerdivision «Wiking»
tiet til i en forrykende fart -:- tydningsvis medvirkende var det folk de l~ve: bl~nt, ikk;
har forlengst gått inn i tysk
det dreiet seg jo ikke om dem selvsagt så fjern som for enhver pns a tViholde pa
soldathistorie.
overfall, ran eller innbrudd herfratill månen.
sine egne skikker, sin egen
Født 8. mars 1897 i Ganhvor man kan ta det mere
Men hva så med Reidar- religion og sin egen rase. Føldersheim sto Hørbert Gille,
med ro _ og forbryteren ble son? Han gremmet seg like gene av dette bile UJhyggelige
som var soldat tvers igjenarrestert og transportert til meget som vi andre. Han var og ledet til alle slags fOlrfølnom, allerede i første verkasjotten.
altfor god, for var:rnhje.rtet gelser gjennom å~hundreder.
denskrig i forreste linje og
Vi kom plutselig til å tenke til at han for alvor Ville gjøre Og den omstendighet at de
fikk begge Jernkors. Efter
på denne episoden da vi for- et menneske noe ondt. Hans øvrige borgere så på den isosammenbruddet i 1918 vi1rIleden Iryddet opp i gamle pa-' antisemitisme bunnet .egent- lerte folkegruppe med misk et h an overaIt 'er
d h vor f e d Herbert Otto Gille
.
l e tenk som h e,
t 'Ja en:eg
d
t
pirer og støtte-o på et bilde lig i hans sterke nasJona
.h a,
re!landet trengte menn. I anav komponisten Per Reidar- følelser, noe vi skal komme førte vel til utvikling av
nen verdenskrig kjempet Gil- ne tyske forsvarsstillinger. son. Sammenhengen er for-. tilbake til. Som antisemitt egenskaper i selvforsva'r, ilist,
Le i Waffen-SS.s rekker og Ved Klenovoje mellom Do- såvidt klar. Reidarson var var han forly:esten rene små- forslagenhet og underfundigble en av de mest fremtre- nez og Dnjepr holdt Gille med. regnet som en innbitt anti-gutten i forhoild til maleren het som ikke akkurat bidro
dende troppeførere ved fron- sine soldater jerhårdt et av- semitt. Men ville han ha opp- Th. Lerdal, der så jøder over- til å gjøre dem mere elsket.
ten. Allerede i Polenfelttoget snitt på. 32 km. Med døds- trådt på samme måte som alt. Ifølge Lel'dal var hvert- Noen vil vel si at det er befikk han spennene til Jern- forakt kastet Wikingene ved mannen i tobakksbutikken? annet menneske som betød undringsverdig at et folk
korset, som artillerikomman-I Valki og Olchani vest for Neppe. Hans antisemitisme noe i dette iland enten jøde som er spredt rundt om i så
dør i «Wiking» fikk han i øst Charkov seg mot sovjetene lå på et annet plan.
eller halvjøde. At en slik om- mange land, har klart å bedet tyske kors i gull og 8. og muliggjorde på det vis de
Vi er nå inne på et interes- stendighet vel ikke kunne vare sin egenart, sitt spesiel~e
oktober 1943 Ridderkorset. tilbaketrekningsbevegelse'r
sant _ men ømtålelig _ te- sies ba're å være forkleinende rasepreg. Andre er kanskje
Gille var allltid der hvO'r faren som var blitt nødvendige.
rna. Det er imidle'rtid av be- for den semitiske rase gikk mere tilbøyelig till å fordømvar størst, allttd i spissen for
Den. mest strålende ~n!lsats tydning å få slått fast at den aldri opp for ham. '
me den stahet, den hensynssine menn som var ham tro- for Gille og hans \Vikmger, helt overveiende del av NSSer man på jødenes histo- løshet mot sine egne som har
fast hengivne og som han rev kom imidlertid da det lykke- medlemmene ikke var anti- rie så kan man ikke unngå å sin lrot i den intense dyrkelse
med til høyeste innsats.
des den røde hær med ,de al- semitisk innstiLlet. Ingen av bli grepet av hvor uendelHg av den gamle jødiske religion.
Efter at general Felix Stei- ler sterkeste krefter a om- dem ante naturligvis noe som tragisk den er. Men de ofte Hvor mange blodige dramaer,
ner, ved hvis grav i Munchen, ringe støTe deler av den tyske helst om hva der hendte i de nesten ufattelige katastrofer sorg og elendighet kunne ikGille nylig talte de siste min- front i området Tsjerkassy·1 tvske koncentrasjonsleire, og som hall' rammet dette ulyk- ke ha vært unngått hvis menne ord, valT blitt betrodd opp- Wikingene holdt fronten ved det som ble berettet om for- kelige folk, skyldes i stor I neskene i tide var blitt klar
stillingen av Ill. Germanis- Steblev og Olschana. Mens de holdene der i de triste årene gr:ad d.em selv. Det lar seg'lover at. reli:gi?r:er skal være.
ches Panzerkorps, overtok
(Ports. Stde 7)
etter krigen t'raff dem som et ikke giøre i det lange løp deres tjener, IkKe deres herGillle som kommandør den
I slag.
Ikke i drømme hadde på dØ'd og liv å vi1le dan-I re. Vi kristne har såmen'/
stolte Division «Wik.ing», som
. ikke noe å skryte av. Vi kan
hadde utmerket seg alt fra de
bare tenke på kjetterforfølførste dage av Russlandsfeltgelsene, heksebålene, og nå
toget, spesielt ved Dnzepr og
etter siste krig da de geist elii Kaukasus. For de unge frige anført av Nordmarksbisvillige fra Finnland, NO'rge,
pen Berggrav (hvis motbydeDanmark, Holland, Østerrike
lige bok «Folkedommen over
og Sveits, folketyskerne fra
NS» virket likefrem djevelsk,
Balkan og flamlenderne, bile
så gjennomsyret forekom den
Herbert Gille snart symbolet
oss å være av hat, ondskap og
på det beste i tysk soldaterfrastøtende selvgodhet) drev
ånd.
en skånselsløs hets mot en
Efter at seirens æ'refuUe
gruppe av sine landsmenn
palmer forlengst hadde vendt I
hvis forbrytelse var at de i
seg bort fra den tyske østhær
en ulvetid ette'r evne hadde
og del'med også fra «Wiking»,
forsøkt å gjøre sitt beste for
og de dystre skygger fm Staland og f'Olk.
lingrad steg opp, sto WikinDet talles og skrives ustangene stadig, ofte alene, som Efter et vennelag pJ Henrik Lunds atelier i Oslo i 1900. Pra venstre Vilhelm Tvedt, Torstein Torstein- selig om menneskenes store
bøl'gebryiere mot den røde
son, Henrik Lund og Per Reid!1rson
(Forts. side 7)
fil om som bruste mot de tyn-

I

I

I
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Svensk FN -general
(Forts. fra side 1.)

Det kom senere f,lere tru-r vara enbart objektiv - for all
selbrever til general von
framtid hade forsetts med etiGeneral von Horn visste at
Horn fra de jødiske te'rroristketten «mot» - - Annu varre han efter sine anstrengelser
bander, men han selv .rakk
var den israeliska tendensen att for å våk~ over våpensti]lnesten aldri å ,lese dem før
omedelbart ge all objektivitet standsgr'ensene i Palestina
de måtte utleveres til Israels
etiketten antisemitism, ett nara skulle komme til å bli rammeget påpasselige politi, som
liggande epitet, som kunde an- met av den jødiske baktaleli likhet med den israelske
vdndas mot varje FN-soldat, se og av beskyldninger om
pressen alltid syntes å være
vars opartiska rappor,t in te ta- «antisemitisme». Hans anelforhåndsunderrettet om btrelade till israelernas fordel.»
ser slo til. Beskyldningene
vene. På det offisielle plan
Denne uttalelse av von var uungåelige på bakgrunn
ble von Horn og hans medav hans egen oppriktighet og
arbeidere utsatt for en ve ri- Horn er av største betydning. hans mot ti'! å si sannheten.
Han brennemerker her en
tabell boikott fra den israels- zionistisk tendens som de sis- «Antisemit er jeg ikke og
ke regjerings side, og gene- te år er kommet tydeligere har aldri vært det», forklaraI en ble mot slutten av åtret
rer han eftertrykkelig under
klar over at hans arbeide som og tydeligere tilsyne også, og henvisning til sine mange pri..,
ikke
minst,
i
storpolitisk
sam'Overvåkingssjef i Palestina
vate jødiske venner i Israel,
innen kort Ud ville hli umu- menheng. Hvert forbehold, som han omgikkes med selv
hver kritikk eller forsøk på
liggjort på grunn av den sta- krihkk mot zioniststatens po- da regjer,ingens boikott var
dig økende ostentative fiendtsom hårdest. Det samme gjellighet han ble utsatt for fra litikk og politiske ambisjoner der også mange av hans medIsraels side. Den israelske stemples gjerne av de isra- arbe~dere, «som Hadde manFN~ambassa:døren
Comay, elske myndigheter som ut- ge nære venner i den nye stasla,g av antisemitisme: krimigjorde på sin side sitt beste nelll rasediskriminering og ten fra lenge før de kom til
Jerusalem.» «Jeg skulle
for å sverte general von Horn jødefiendtlighet a priori.
overfor U Tant og hans medRent logisk sett er jo or- tro», tilføyer FN-generalen,
arbeicdere og for å overbevise detantisemitisme i den sam- «at sjellden før har medlemrette vedkommende om at den
h
d t h
o
'kk l
men eng e
er ,ma sees, mene i en organisasjon sta'r.
l t b
svens'k e generall en «l e en- fIlt d'
tet sin v,irksomhet med et
ger va'r til noen nytte» for u dS en l!:l_lmemngs ØSt b'~dr'ee slikt fond av goodwill mot ~n
,
"
. d f
aven eu'1\. e grunn a
a
Israels reg]ermg og.. er. ~r jødene og deres arabiske fien- stat som ble skapt av så frykbUDde avløses. Dette mOfflSl-/ der er semitiske folk. Rent te'lige lidelser.»
elle press ble snart fulgt av
.
Til grunn for von Horns og
" Il e .d emar- 'rasemessIg
sett kan det vel
'en re kk e o ff ISle
.
h
. h 'lk d t d' kt bl hl og med hevdes at fler- hans medhjelperes alminnee er, l VI e' e Ire e ; tallet avaraberfolkene i lige innstilling til IsraeIl og
k'revet at von Horn skulle ga M'dt
ø t
('l Sau d'1- A ra b''la jødedommen lå deres vitende
l' - S en
av.
J d )
. Efter ytterlige,re et par må- 'Og or an er mere «rasere- om det jødiske folks lidelser
under krigsåtrene i Tyskland.
neder i J erusallem med en ne» semi ter enn israellerne, De næret alle sympati for den
som i årtuseners forløp er
stadig mere fiendtlig holdning blitt oppblandet med diverse israelske staten som sådan
fra israelsk side, innså von vertsfolk av ,annen rase, før og var altså hverken antiseHorn selv at han ikke len- de _ en liten brøkdel av den mister elller antizionister,
ger kunne bli på sin post. jødiske folkestamme _ kom men det motsatte. Og likevel
Det var bare noen ukeJr til tHbake til Palestina for der å gikk det så galt! Hvorfor?
hans kontrakt utløp og akku- stifte en jødisk «nasjonal- Her la'r vi von Horn selv gjømt på dette Udspunkt hadde stat». Det kunne derfor være re sin konklusjon, som sier
U Thant i New York alt fatpå tide at det like tåkete som det meste:
tet sin beslutning: å be von uegenHige ordet (og begreHorn om å overta posten som
«Jag hade alltid ett samt al med
pet) antisemitisme ble avmedlemmer av organisationen,
overvåkingssjef for FN i Je- skaffet og e'rstattet med et
men. General von Horn aksom lamnade oss. De berattade
annet og mere korrekt, nemalle . samma historia. De flesta
septerte dette tilbud og kun- aig antijudaisme. For det er
ne således med hevet hode
hade kommit (till Israel) i den
forlate IS'raell. De siste sider det jødene - og ikke minst
arliga avs ikten att hjalpa både
de zionistiske jøder - mener
parter (araber oeh israeler) att
i redegjørelsen om den mis- når de snakker om «antisemihålla
vapenstillståndsavtalet,
lykkede Isr,aelmisjonen, har tisme». For Israel haT dette
von Horn viet en analyse av
men med medveten sympati for
de årsaker som førte til at ODd vist seg å være en virIsrael. Andå hade deras attityd
den misJykkedes. Disse sider kelig trylleformular når det
efter två eller tre års daglig
hører til bokens mest interes- gjelder å sette et diskrimikontakt med tjansteman, milisante. Noen sitateJr vil belyse nerende stempel på enhver til
tarer oeh privatpersoner på både
og med mode'rat kritiker av
det:
sidor om gransorna på ett an«Jeg har», skriver von den zionistiske poliUkk og
makningsvart satt forandrats. Jag
Horn, «alltid regnet med den dens metoder. Det var nettfann det sorgligt, men myeket
muHghet i en tjeneste hvor opp denne form for mistenbeteclmande, att de, nar jag
observatører og høyeste sje- keliggjørelse sam general
frågade dem, "ilken erfarenhet
fer på samme vis risikerer å von Horn og flertatlet av
de funnit mest negativ under
hans medarbeidere ble ramfå spatrken»:
sin tjanst i Palestina, så gott
met av i Palestina, og som til
som alltid svarade: «Israelernas
«Som fredsmaklare var vår sist utløste deres skuffelse
ståndiga forsøk att lura oss och
raison d'etre objektivitet og og bitterhet. Visst kunne 'Også fora oss bakom ljuset - -»
upartiskhet. Andå var det just atraberne være besværlige
dessa egenskaper, som ledde till nok å hanskes med, sier von
Så langt Carl von Horn.
den fient1iga håUningen mot oss. Horn, med «deres :regler for Den indignasjon og dype
Den var fullt forståelig, ty umganget med oss låg de- skuffelse over Israel og dets
gång på gång hade jag under finitivt på en hogre oeh mera politikk som kommer til utdiskussioner med israeliska offi- eiviliserad nivå»:
trykk i hans ualminnellig
eerare oeh tjansteman hort dem
«Jag tror att samtliga inom spenende og velskrevne meoppet slå bort tanken på objekovervåkingskommissionen kom moarbok er viselig fullt fortivitet. Deras rattframma påtill ~amma slutsats e~en- i ståeHg. Men likevel skulle~
pekande att «antingen ar ni for
doml1gt nog, efter som det man v:ille si noe slikt som:
oss eller emot oss» forklarade
knappast fanns någon bland oss, Hvis den svenske FN-genevarfor jag - sedan jag vågat .som inte hade komit till det 'ralen før han overtok kom-

I

mandoen over FN -mannskapet i Pailestina hadde satt seg
ned og grunndig studert historien om den zionistiske statens tilblivels@j så hadde han
kunnet påbegynne sin jobb
adskillig illusjoner fattigere,
men rik på politisk insikt som
kunne ha spart ham for mange skuffelser (om ikke for all
rettferdig indignasjon). Men
det er et kapitel som det
gjenstår for den nu pensj'Onerte FN-generalen å fordype seg i, hvis han har lyst
og ,anllegg til å nyte sitt otium
på det vis. Han ville da bli
klar over at staten Israel ikke
bare er en liten «nasjonalstat» for en brørndel av det
jødiske folk, men i enda høyere grad et diplomatisk-politisk verktøy for en av vår
tids aller sterkeste og innflytelsesdkeste - Olm enn for
det meste i hemmelighet virkende maktkonsentrasjoner
- nemli,g den verdenszionistiske bevegelse, hvis ambisjoner strekker seg langt utenfor grensene til den lille
israelske staten.
Men, det er som sagt en
annen historie.

I

SN
O

sinnsforvirret person. von
Horn svarte hertill:
«_ Det kan så være, Madame.
Jeg har ikke tenkt å ligge søvnløs på grunn av denne affære,
for jeg er sikker på at de ansvarlige myndigheter vil ta de
nødvendige forholdsregler. Men
samtidig kan jeg ikke unnlate
å synes at det er noe besynderlig
med hele saken.»
Generalen ga så en redegjørelse for hvorledes truselbrevet var blitt overlevert og
hvorledes det på forhånd var
blitt meddelt den ismelske
presse og dens utenlandske
kontakter. von Horn sluttet
med å fremholde at det sikkert vi!lle skade Israels anseelse hvis det skulle oppstå
flere tap, og spesielt da
svenske tap blant FN-personalet. Ved disse 'ODd ble fru
Meir tY'delig indignert, sier
von Horn. Men han tilbakeviste hennes vrede med følgende skarpe adva'rsel:
«Madame, jeg går rett på sak,
fordi jeg for noen dager siden
leste i Deres aviser om en sammenkomst i Abu-Gosh, hvor
noen arabere som samarbeidet
med dere i mandattiden ble feiret. Det hørtes ut som om en del
av Stem-ligaen også var der ved
denne anledning. Blant dem befant det seg to herrer som var
innblandet i mordet på Folke
Bernadotte. Hvis jeg ikke husker feil ble de benådet av Deres regjering efter en symbolsk
straff og sendt i en temmelig
komfortabel landsforviming.
Når de nu hilses så varmt velkommen (tilbake til Israel),
stoler jeg på at de ikke gjenopptar sin tidligere virksomhet.» .
Etter denne meget tydelige
påminnelse, hadde, som von
Horn sier, han 'og fru Meir
ikke stort mere å si hverandre. Den freidige israeIlske
utenriksminsteren var formodentlig blitt klar over at
general von' Horn gjennomskuet den israelske politikkens terror- og truselsmetoder og ikke lot seg skremme
av dem. Men følgen ble for
von Hotrns vedkommende at
hans bevegelsesfrihet i Israel
stædig ble hindret ved at han
ble tvunget till å finne seg i
overalt og alltid å bli ledsaget a,v israelsk politieskorte:
'
«Jim Gander, min brit,iske
sikkerhetssjef, og jeg var begge overbevist om (noe jeg meddelte israelerne) at det var praktisk talt umulig å hindre et omhyggelig pranlagt snikmord. Av
den grunn var jeg imot enhver
eskorte. Men det hele var blitt
et politisk spørsmål og jeg hadde
intet valg. Den israelske regjering - - fant det u~en tvill
å være en passende anledning
til å kontrollere mine bevegelser.»

-

Heliga landet med den mest
positiv a oeh sympatiserande instalIning for israelerna oeh deres
ambitiosa arbete for sitt land.»

I

*

Såvidt vår svenske kollega.
N år en leser om de erfaringe'r
general von Horn gjorde under sin tjenestegjøring i Palestina og hvonledes han ble
tvunget bort på grunn av sin
objektivitet, så reiser det seg
imidlerticd et spørsmål av spesiell interesse for oss nordmenn: Hvorledes kan den
norske general Bull så glatt
bli godtatt 'av de folk von
Horn beskriver i sin bok?
Og spørsmålet bHr så meget mere påtrengende når
det fra zionistisk hold blir
pekt på at også general Horns
danske forgjenger, general
Bennieke var i unåde i Israel
fordi han var for nøytral.
AFTENPOSTENS Leif Bøhn
er naturligvis enig med zionistene og siterer for bladets
lesere hva Jon Kimehe, sjefredaktør i J ewish Observer
and Middle East Review,
London, skriver om general
Horn. Det er meget opplysende:
«Han har den nøytrales overutviklede selvgodhet og ikke
så mye som en dust forståelse
av zionismen, Israels opprettelse og dets vilje til liv. Han skulle aldri vært sendt som sjef for
FNs våpenstillstands-kommisjon
i Jerusalem. Det ville være
vanskelig å f,inne en soldat som
var mere uskikket for denne
vanskelige stilling - kanskje
unntatt general Bennieke, en av
hans skandinaviske forgjengere
i stillingen.»
Men nu har man tydeligvis fått den rette mann i geo
neral Bull, sa nå er Vell tilfredsheten stor både i Jewish
Observer og i AFTENPOSTEN. Kanskje ikke fullt så
stor hos den annen part i Palestina - avaberne.
--0--
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S m a k li l t li r p ort r ett e r'

medvirket Handelsstandens
Sangforening og Den norske
Studentersangforening. Som
·man ser var det stort farmat
(Forts. fra side 5.)
(Forts. fra side 5.)
I Også andre 'lignende epi- linje. Som anmelder en rekke over begivenheten, men så klamret seg fast til de Leirete
fremskridt. Disse er isåfall soder i de trange årene etter år i vårt våkne, Ilevende kul- var det også hans monumen- jordhulll, ofte i smeltende sne
utelukkende av teknisk art. første verdenskrig stå'r tegnet turorgan Tidens Tegn talte tale V'erk «Haakon den gode» til hoftene, holdt Wikingene
Forstands- og følelsesmes- på vår indre netthinne.
han ustanselig Roma, d.v.s. som bile oppført. Nordmenn stand mot det fiendtlige trykk
sig kan man umulig tale om
Akk, den menneskelige Borgstrøm, midt imot. Det har det med å sette onpnavn i den brølende ildvalse av
særlig store foTandringer. dårskap er grenseløs. Over- nyttet lite så lenge Borg- på sine konger. En ble som konsentrert ild fra det trøde
Menneskene er sikkert ikke mot og hensynsløshet blir strøm og Schjelderup levet, kjent kalt «den hellige». Han artilleri og bombekasterne.
annerledes idag enn de var imidlertid alltid hevnet - d e behetrsket konsertsalene kristnet mye folk, men var Og overalt hvor nøden var
for diverse tusener år siden. men ytterst sjelden på de til fullkommenhet i de år, neppe særlig nøye med mid- størst var også Gille,. som
Forfølgelser, undetrtrykkelse skyldige. Vi husker da Jens men det merkelige inntraff at lene. En annen halr vi sett er ikke ga opp selv i denne forav andre, ilater til å ligge i Holstad ute på Ilebu leste opp etter deres død forsvant deres blitt kalt «den blodige». Itvilede, fakt,isk håplløse stilderes natur.
for medfangene Wessels udø- innflytelse øyeblikkeilig. Pro- hans regjeringstid ble mange ling.
I
Engang i 1941 befant vi oss deUge «Smeden og bakeren»., grammusikken opphørte å gjeve menn drept uten at
16. februatr 1944 brøt tyspå et reisebyrå ved Unter De aller, aller fleste av til- eksistere.
han løftet en finger for å red- kel1ne ut av Tsjerkassy, Widen Linden i Berlin. Blant hørerne følte seg nok idenTil gjengjeLd viste en ny de nDen av dem. IReidarsons kingene dannet ved Sjandede ventende kunder la vi tisk med den ulykkelige ba- fare seg på horisonten: den verk skildres slaget ved Fit- rovka den sørlige støtkile.
merke til en eldre, sortkledt ker. Hva i alll verden har vi «enta'rtete» musikk. Reidar- jar år 961. Kongens fylking Uten artilleriunderstøttelse
dame. Hun førte seg med en forbrutt som hatr gjort oss son har muntlig og skrifHig var på anslagsvis 1000 mann styrtet de unge europeiske
egen stillferdig verdighet, fortjent til mishandling, ut- påpekt at den stammer fra mens fienden hadde det seks- soldater med blanke våpen
men det vi festet oss mest sulting, økonomisk ødeleggel- jødisk hold. De jødiske kom- dobbelte antall så det var løs på de forfe'rdede russere
ved var hennes uendelig sorg- se og den mest utspekulerte ponister av dette sammen- ettetr den tids forhold et stort og sprengte med dødsforakt
fulle 'ansikt. Så snudde hun forfølgelse?
surium av øresønderrivende slag. Komponisten hadde selv SDm spydspiss omringningen.
seg og vi så den gule jødeSom nevnt hadde Per Rei- ulåter ble skrytt opp til sky- skrevet teksten til verket, Over 25 km måte den tyske
stjernen lyse på hennes darsons antisemitisme sin år- ene av den liberale presse og hoLdt i knapp, fast sagastil. hær kjempe seg frem meter
bryst.
sak i hans sterke nasjonale endog trost som disSDnansens De siste vers var tatt fra for meter mot vest. Alltid
Vi skammer oss ikke over følelser. Det var først og mestere.
«Haakonarmål».
Kringkas- foran og i spissen for Wikinå tillstå at vi fikk tårer i øy- fremst tonekunsten han tenkReidarson hevdet at denne tingen overførte jubileums- gene vatr deres heltemodige
ne ne da vi ble stilt ove'rfor te på. FOT ham var den norske musikk - hvis man da kan konserten i sin helhet, og i kommandør. Da en flommenqette utslag av menneskelig tonediktning slik Edvard bruke dette uttrykk i en slik tililegg til dette en ekstra kon- de ellv truet med å stanse utgrusomhet og uforstand.
Grieg, Christian Sinding, Jo- forbindellse - i likhet med sert på selv fødselsdagen. brytingen, kastet Gille seg
Samme aften opplevet vi han Svendsen og Halfdan utglidningene innen malei"i HetT sto endel av hans kjæres- som den første i det iskalde
så et lite tiltalende intermez- Kjerulf skapte den, noe hel- og skulptur har sin dypeste te og mest kjente romanser vann og rev også her sine
ZD på en buss. Noen unge lig. Det var alltid den nasjo- årsak i den jødiske rotløs- på programmet. Og det het i soldater med seg til en siste
jøder av begge kjønn står nale egenart ved denne mu- het.
Kr,ingkastingens blad «Hallo- innsats. 18. februar 1944 fikk
beskjedent i et hjQrne, alle sikk som tryllebandt ham.
Vi har her i meget få ord Hallo»: «Tusener av lyttere han for sin enestående innVelr dekorert med jødestjer- Allerede Waldemar Thrane fo't'søkt å gjengi Reidarsons vil takke komponisten for sats sverdene til Ridderko1rnen. De hadde ikke gjort for- hadde i sin musikk til Bjer- tanker. Han så. på Quisling sang og spill og si som Ham- sets ekeløv.
søk på å innta sitteplasse'r og regårds
«FjelleventYl'et» som redningsmannen der sun i teksten:
Så omringet russerne..det
de generte ingen. Så kom det gjort bruk. av nasjonale tO-I.skulle føre oss ut av de!
bare svakt forsvarte Kovel.
inn en tykk; såkalf «gemut- ner, men det var først Olle skakkjørte kulturelle tilstan- «A spill det endnu en gang til De ennu utmattede Wikinger
lich» ber/liner. Men han var Bull som fikk internasjonalt der. Quisling var for ham - for Gud hvor det var dei!lig!» ble samlet til en kampgruppe
ikke «gemiitlich» da han opp- ry ved sin fullendt kunstne- som så mange - profeten,
under Standartenfiihrer Joadaget de tause jødeungdom- riske utforming av norsk fol- lysbæreren.
Under ktrigen var Reidar- chim Richter, mens Herbert
mene. Det var øyensynlig en kemusikk. Senere kom en
Men folket stenet sin pro- son musikkanmelder i Fritt Gille 16. mars fløy inn i kjeforbrytelse at de hadde den lang trekke kDmponister - fet. Og det ga Reida'rson som Folk.
Ilen og overtok ledelsen av de
frekkhet å kjøre med en buss foruten de følfst nevnte topp- andre discip[er et ulivssår.
Da menneskejakten herjet svake forbands forsvarskamp.
(kfr. da vår egen Rulle ble navn: Agathe Backer Grøn*
som verst SDmmeren 1945 ble Også her rev han med seg
kastet av trikken) og hans dahl, Ole Olsen, Cathrinius
Reidarson arrestert ikke min- hjemmevetrn, politifolk og
sprråk i den anledning var Elling, Johan Halvorsen, Si-. Per Reidarson var født i dre enn 4 ganger. Han ga ryttere fra SS-kavaleriregiganske ubeskrivelig.
gurd Lie, og Eyvind Alnæs. Grimstad 1879. Etter i flere Irepresentantene for den nye mentet, slik at russerne som
Men la oss Dgså ta med et'
Bruddet med denne nasjo- år å ha vært musikkanmel- form for «rettsstat» adskillig var sikre på seiren ikke klarte
annet bilde.
nalle linje, som kom omkring der i Tidens Tegn ble han hodebry. Bortsett fra det å ta Kovel. Under Richtetr
Det er en sen høstaften i årene ved den første verdens- kapellmester ved Stavanger blotte medlemsskap besto brøt kampgruppen av «Wi1921. Utenfor en strålende krig, besk1rev Reidarson all- Teater. Fra 1920 inntil krigen hans eneste forbrytelse i at king» 30. mars med 8. komopplyst forretning i Joachims- tid som et sjokk, en pinefull var han musikkanmelder i han hadde skrevet om mu- panis pansere og 50 mann av
thalerstrasse står en ska- opplevelse. Den hDvedansvar- Arbeiderbladet, litt ,aven ku- sikk. Til tross for at «rettens» 131. Inf. division opp kjelen,
re tydelig forsultne berline're lige var Hjalmar Borgstrøm rJositet når en tenker på hans håndhevetre utvilsomt la all slik at det 5. april lykkedes
og glaner på utstilte herlig- som - særlig etter at han bJe politiske innstilling. Da Quis- mulig 'gDdvillje til lyktes det å kjempe helt fri veien til
heter av frukter, Dster 'og ansatt som musikkanmelder ling trådte frem med Nasjo- dem ikke å få vridd dette til Kovelog befri Gilile og belekkert kjøttpålegg. De hut- i Aftenposten - gikk mot nal Samiling ble han st'raks å bli en særlirg alvorlig til- setningen. 19. april 1944 ble
rer og fryser i sine dårlige den nasjonale linje og liden- fenget av hans ideer, noe han talepost. Det endte med et Gille for dette utmerket med
klær, men kan ikke løsrive skapeilig inn for den interna- la lite skjul på. At han fikk komprornis - Reidarson ble briljantene til Ridderkorset.
seg fra synet. Da svinger en sjonale programmusikk. FO'r- beholde sin stilling i Arbei- internert i sitt hus på Gås- Da . rusS'erne 24. desember
elegant bil opp foran inngan- uten Borgstrøm var Gerhard derbladet er litt av et under. øya og det var ham strengt /1944 innesluttet Budapest
gen. En galllonert tjener ved Schjelderup den toneangiSelvsagt var det som ska- f~rbudt å bevege seg utenfor forsøkte Gille med IV. SSsiden av sjåfføren springer vende. Begge sjaltet mus ik- pen de kunstner, komponist, eIendDmmen. Dermed had- Panzerkorps, som nu var unut og åpner døren for en ken, melodien, ut. Teksten at ReidarS'on gjorde sin store de man hevdet «I~ettstatens» derlagt ham, å bryte opp den
mektig fregatt aven kvinne ble gjengitt SDm sunget dek- innsats. Hans talent favnet ære. Da ovetTvakmgen slap- dødelige ring om den ungaIrssom skrider ut og setter kur- lamasjqn og orkesteret bolt- vidt og omfattet ,store kor- pet av det følgende år brøt ke hovedstad. Men denne
sen mot butikken, fulgt av ret seg i motiver som likesom og orkestetrverker, fiolinkom- hanhusarr~sten .ne~e ganger gang var de fiendtlige krefter
tjerieren. Det var en fullblods skulle forklalfe teksten.
posisjoner, scenemusikk og og fant vel~n tIl sm gamle for sterke. Til siste dag av
jødinne. Etter nDen tid komVår hjeml:Vgepresse har et veId av skjønne romanser. venn tea!ersJef Gustav Berg- denne fryktelige krig oppfylmer hun ut igjen med tjene- alltid hatt en betenkelHg slag- Den sentrale plass han had- Jæger pa HaSlum. I venne- te Gille og med ham hans
ren etter seg. Han er nesten side ved at en enkelt avis de i vårt musikkliv kom klart kretsen h~r føl~e han. seg vel «Wikinger» sin plikt.
segneferdig under byrden av har en altfor stor makt, for til svne ved feiringen av hans og hans ~me stIllferdIge lune
Da Herbert Gille kom ut
kurver og pakker. Vi ser fete stor innflytelse. En kritiker 60-årsdag i 1939. Filharmo- var til glede og oppmuntring. rra fangenskapet til de vestgjess og tykke pølser stikke der som BDrgstrøm ved sin nisk Drkester ga den 24. april Ingen kunne merke på hamlige seierherrer som ikke
frem og aner all annen slags virksomhet i Aftenposten det ålT en stor festkonsert til! at han befant seg i en fortvi- fant noe å bela~te ham for
schnadder. Damen smiler lett kunne forfølge et bestemt, Reidarsons ære. Leif Halvor~! let situasjon, var sågodtsom fDrdi denne soldat ganske en~
spottende ved synet av de snevert mål, veiet langt tyng- s~~ og dels kDmponisten .selv i uten. eksistensmidler og l~- keIt var uten frykt o~ dadel,
forsultne menne,skene som ren enn anmeldere i andre dITlgerte orlæstret og solIster i gemhg nedbrutt aven Snl- tok han straks fatt pa kamtrenger seg :6rem for å få en aviser som gikk helhjertet va: Ran~i Helseth, Ing,edd kende sykdom. Noen få år p,en m,ot diff~meringen av
kikk på de utrolige delikates- mot ham. Blant disse var Trae Jersm, TheodDr Andre- senere døde han.
den engang sa stolte frontser.
Reidarson i fDrTeste front- sen og Erik Bye. Ennvidere
Relator
(Forts. lide 8)

Herbert Gille
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LØRDAG 21. JANUAR 1967

){rigføringsproblemet - (Forts. fra side 4.)
. del frivilHge norske militære
økende tilslutningeUer at krigens styrkm i England. Selv om de
utgang var .gitt, viser imidlertid at var svake og til dels utildet i stor utstrt;lkning var oppor- strekkelig utdannet, kunne
tunisme og interessespekulasjoner de komme til innsats under
som lå til grunn for deltagelsen. et eventuelt forsøk fra vestPlyndringene ved frigjøringen og maktenes side på gjenerobden opprørende behandling av fan- Ding av Norge, det sellvfølgeger viser omfanget av deltagelsen lige hovedmål for eventuell
av mindreverdige elementer. Disse gjenopptagelse av statlig
forhold bør sees i lys av den tyske krigføtring fra norsk side.
militære disiplin under okkupasjoPlaner for militære tiltak
nen, og de opplysninger oberst med sikte på dette formål ble
G. Lund har gitt i boken «Døds- tatt opp til behandling ved
dømt» om tysk behandling av nors- H. O. K. først ,i 1944/45 i samke fanger.
arbeid med britene (iflg. genmajor Beichmann). Ifø!lge
Intet av det foran anførte Protokollkomiteens innstillhad~e k~rak~etr av. nor~k I i~g om London-re~:ie7inge~s
statlIg kngførmg. ImIdlertId I VIrksomhet var det lmldlertld
var det etterhvert ved en- intet som viste at regjerin.gen
gelsk bistand efter avtalen av har gitt overkommandoen
28. mai 1941 og særlig efter noe pålegg om å søke samar«mobiiliseringen» av nord- beid med britene for å planmenn ,i utlandet i aug. 1942, Ilegge sådan gjenerobring.
blitt oppsatt og utdannet en (Morgenbladet 10. juni 1949).

HVORFOR TIER
dighete<r at det blir dengans-j kelig grad sluttet opp om
NURNBERGDOMMERNE?
ke sikkert - på samme vis Vi:etnampolitikken og ant yFremdeles later folk t1:l å som all totrtur utført av andre, det at han til gjengjeld måttro at det bare va<r tyskerne enn tyskere dysses ned.
te overveie å innskrenke den
som grep til tortur når vik*
generøse hjelp som bile gitt
tige riksinteresser sto på spill.
til Israel i form av de aller
Sannheten er jo at alle sto1'- NASJONALnyeste våpen og penger. Lemakter 'har drevet og fort- DEMOKRATER I ØSTER- derne for de mange jødiske
satt driver samme beklage- RIKE OGSA?
organisasjoner i USA t'roplige praksis som så mange
Det later til. at den nasjo- pet i den anledning opp til
tyskere er dømt for. En kan naldemokratiske bevegelse i møte hos USA's jødiske FNbare slå opp i en av de ame- Tyskland, som oppnådde så ambassadør Arthur J. Goldrikanske krimbøker for å bli I· bemerkelsesverdige resultat- berg og protesterte. Selv
klair over hva en der driver er ved de siste valg, og som «New York Times» reagerte
med og ellers betrakte bil- sikkerlig vE vinne enda mere over dette og skrivetr: «Med
dene fra Vietnam. Når det terreng efter koalisasjons- hensyn til Mr. Goldbergs
gjelder Frankrike, så drev det regje<ringens bedrøvetlige po- stilling som administrasjoåpenlys torturering avfanger litikk, brer seg til andre land nens melilommann med jødisi Algerie. Og nu er det skinn- I også. Det er vel noe av den ke grupper, så er ikke det
hellige England også avslørt samme trang til nasjonal noe enestående. En lignende
grundig. Det er bragt på det gjenfødelse som våkner i, uoffisiell post eksisterte i
rene og medgitt at folk i mange land. Nu meldes det Roosevelts, Trumans, EisenI
Aden som var arrestert mis- at et nasjonaldemokratisk howers og Kennedys admiog lyng og gress. Det var så tenkt for å være terrorister parti vil bli stiftet i 0ster- nistrasjoner, og kanskje tidå si uråd å oppdage den når er blitt torturert. Det er deri- rike og at det vil stille kan- lige're også. Men eksistensen
man ikke viste hvor den satt. mot ikke blitt aksjonert retts- didater ved landdagsvalget til aven sliJk mellommann er
(Forts. fra side 4)
Også tyskerne bile opptatt av lig mot de britiske torturister høsten. Dr. Nobe>rt Burger, Hkevel absolutt usmakelig og
stille og !rolig inntil vi nådde å se på hareungen, og de steg og «The Observer» spør i en kjent som Sydtyrolaktivist, uønsket. - Ambassadør
frem til et jaktområde, som av hestene.
leder om rapporten blir dys- nevnes som mannen bak par- Goldbergs deiltagelse i denne
vi ,skulle omringe i en si'rkell
En av tyskerne løsnet set ned. Vi får svare bladet tidanneIsen, men partiet er private konferanse var en umed omkrting en kilometer i skudd fra sitt jaktgevær mot på vegne av de britiske myn- anmeldt av tre studenter.
heldig avvikelse fra det vidiameter. Tyskerne satt til det stakkars liUe dYlret som
*
talt betydelige arbeide han
hest, mens vi krigsfanger vettskremt galoppe'rte til alle
gjør ved FN.» Vi synes blamåtte gå til fots. Da vi så kanter for å redde sitt skinn. en, mens hans kamerat ama- GAR DET SKITT MED USA dets bekreftelse på det en lenstanset opp hørte vi kort efter Imens skrek og hujet vi tøren også klarte å få treffer ØKONOMISK?
ge har ant er både opplys entyskerne blåse i sine jakt-I krigsfanger slik vi hadde på en hare, til stor fotrbauselDen britiske økonomieks- de og avsk'tekkende.
horn, noe som var signalet fått ordre til og jaget dyrene se for oss tilskuere. I vir- pert Alan Day har bebudet
til at vi fangetr skulle larme innenfor den kilometerbrede keligheten så vi hvolrdan ha- alvorlige tilbakesbg for ameså meget som muhg, slik de sirkelen vår som efterhånden ren faJlt ned bare tri meter fra rikansk økonomi i 1967 med
hadde gitt oss ordre til. Fra ble trangere og trangere. oss og så hoppet opp igjen og økende. inHasj.on. En. fag(Forts. fra side 7)
aUe kanter beveget nu vår Tyskeren, som lot till å være løp litegran, mens bloddrå- mann fira SveIts har
tl!l
og
.
o1ruppe t'II
l W a ff en- SS . H an
sirkel seg inn mot midten litt aven jaktamatør, var pene sildret i dens vei. Men med sagt at USA VII komme to
.
•
og ermens VI. s t øyet og s k rek som u h e,Id'tg og kulen traff ikke, tilsist falt den ned baire fem- t'l
l ao s tOa pao ran d en av b ankre- l skapte «Wlkmg-Ruf» o:
d
o
t
t
N
Y
k
IT
Id
T'
vervet
seo'
dermed
ogsa
l fre
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over· enne e en e ter ans reise seg mere. Tyskerne had- une» ar er ær a preSl- .
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·
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menn, som an l e g~em.e
s k ]u este er. Noen av oss tilfredse mine å dømme. Han de også dratt med seg et par ent o nson ar· egravet t'l 'tt . t odd
hadde brukket av busker, el- tok til å skyte ennu engang dresserte hunder som hentet ethvert håp om å stoppe in-I l Sl SIS e an e rag.
ler brutt av stokker ,Som vi mot ha1reungen, men uten å de faldne hare'!' i gapet og flasjonen. Både det tyske og
--o-slo på jorden med. Det hele ·treffe. Haren var litt for rask bragte dem til deres eiere. det norske gull som skal sikre ~~~~
komediesp~ll virket ik~e bed-I ti.l å galoppere. Men deUe Tyskerne var nu tITette av disse lands valuta ligger for
Tannlege
re enn afnkanske kambalers gJorde ham msende, og like- jakten og ga oss ordre til å den altoverveiende del i M ART IN KJE L D A A S
måte å drive vHtet ut av sko- gyldig til hvillken kant haren begi oss tilbake til landsbyen. USA, så det er all utsikt til
Hansteensgt. 2
gen, men for være tyske je- galopperte kjøt han efter den,
Men denne harejakten som at vi blir trukket med i elenTlf. 447554
gere var det visst helt til- men i<ngen av kulene traff gjentok seg, gjorde llivet surt digheten. Likevel turer po:f1redsstillende.
dyret. De'!'imot suste kulene for oss. Nå1r vi vendte tilbake litikerne ·frem på den gamle
Med ett oppdaget vi et hte, mellom benene på oss. Men til vår bopel følte vi oss måten!
ra<rt vesen som beveget seg tyskerne ga seg ikke for det. lettet og pustet friere, men
mellom buskene. Vi ~toppet For nu var det en annen tys- så snart vi skulle dra på hamomentant av frykt for at keI' som tok seg av jakten og rejakt ilgjen, ble vi triste til SØR-AFRIKAS PRESIDENT
OG
det kanskje kunne være en var en stø og sikker jeger. mote og fryktet for at noen GAR AV
Kierschowsgt. 5, 0810 4
slange. Men nei, det viste seg Han må ha jaget harer i å:re- av oss ikke ville vende levenSør-Afrikas president C. R. ,
Telefon 37 7a 96
å være en liten hareunge, vis. Han sto oppreist, siktet de tilbake igjen. Vi ble gre- Swart vil trekke seg tilbake
Boks 3214 - Sagene
ikke størtre enn en menneske- løpet inn og fy;rte av sin kara- pet aven ubeskrivelig angst 31. mal, et årr før hans terEkspedisjonstid: Tirsdag t1l
fot. Den hoppet omkring og bin og rammet den lille hare- for å bli tr:ammet eller såret min er utløpet. Det vm prefredag fra kl. 10 til kl. 15.
galopperte av og til. Det var ungen SOlm faUt overende et på denne måte, slik som den- mierminister Vorster som
Mandag og lØrdag holdes
•
o
•
cl d k '
kontorene stengt.
mgen overdrivelse a si at den par hundre meter borte.
ne harejaktentusiasten skjøt g]or· e ·ette ]ent og som
hadde en fiende bak hver
Dette satte humøret opp til alle kanter uten hensyn til meddelte at hans efterfølger
Redaktør Melsom kan bare
påregnes truffet efter forutbusk og hvert tre, for alle hos tyskerne, som ga oss ord- at kulehe ved et uhell kunne først vil l e bli utpekt efter
gående avtale.
våre rovfugler og rovpatte- re til å skrike og huje enda 'mmme en av oss istedetfor paI11amentsåpningen i å'T.
Abonnemenmpriser :
dyr hall' hare på matseddelen. mere, og det gjotrde så vi de stakkars dyrene. Helldig*
. b es1uttet tyskerne efter
Kr. 40,- pr. år, kr. 20,O g VI· mennes k er, som vatr k'
ngs f anger. ·Pl, u tsel'19 d u kk et VIS
pr. halvår i Skandinavia
dens verste f,iende og som der opp flere pene harer som noen slike søndagsturer å BRANN I ROSENES LEIR
Utlandet kr. 25,- pr. halvforstyrret qens fred og sik- lignet hverandre deri at de I sette en stopper for det hele.
President Johnson liker
år. I nøytralt omslag inkerhet var på jakt nettopp på galopperte forvir'ret omkring Ja, i sannhet ble de fri søn- ikke kritikk av sin Vietnamnenlands: Kr. 50,- pr. år,
hare. Når den stanset opp, til forskjellige kanter. Og dagene i de to høstmåneder politikk, noe som for en tid
kr. 25,- pr. halvAr.
var det all'tig å se hvor fan- dermed begynte de glade tys- anrrstens dager. Men så snart siden forledet ham til en utLøssalg kr. 1,-.
tastisk godt den passet inn i kere å skyte hver mot sitt denne lettsindige jakten 0PP- taleise som i sannhet har
Bruk postgironr: 16450.
OmgiVelsen. e som
.. den gikk i offer. Det gikk raskt for· hørte ble det mer trivelig for skapt brann i rosenes leir. I utgiver AfS Folk ag Land
ett med - med skogbunnen, ska:-pskytte 7en som kla'rte å loss krigsranger.
Han rettet kr~tikk. ~ot jøViking Boktrykkeri
med betrgknattene, med mose ta lIvet av rIre harer, en efter
-0dene for at de Ikke l tllst'rek- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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