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Høstsalg på «landssvik» i 
sardinpakket Juristforening 

USA's spill bak kulissene i Midt-Østen 
RYSTENDE AVSLØRINGER I WASHINGTON OBSERVER 

Professor dr. jur. Johannes 
And e n æs 50 pst. nedsatt, 
kfr. hans misslykkede innsi
gelse mot at Regjeringen hos 
Kongen i statsråd 7. juni 1940 
hadde vedtatt at det var «håp
løst for Norge å fortsette 
krigen». 

Professor dr. jur. W. E. von 
E y ben innrømmet at det 
danske «rettsoppgjør» skyld
tes frykt for kaos i samfun
net. 

Høyesterettsadvokat Albert 
W i ese n e r fikk tordnende 
bifall fra Norge:s fremtidige 
dommere og jurister for en 
vittig, lun og lynende klar 
påvisning av invalide trekk i 
oppgjøret. For eksempel de 
ifølge prof. dr. jur. Jon 
S kei e reHsugyldige anord
ningers tilsidesettelse av indi
viduelt b e v i s t krigs for
rederisk forsett som betingel
se for subjektiv straffeskyld. 

VED ALEXANDER LANGE 

Som et ledd i forberedel
sene til den israelske «Blitz
krig» var det lykkes Israels 
statsminister Levi Eskhol å 
få det hemmelige tilsagn :fira 
president Johnson at USA
tropper straks skulle komme 
zionistene ti[ hjelp i tilfelle 
av at Israel skulle lide et mili
tært tilbakeslag. Dermed var 
den tapre «line Davids» fo
retagende tilsvarende reas
surelrt. 

Den amerikanske offentlig
het (og den norske med) had
de ingen anelse om hvor nær 
USA var blitt innviklet i 

Det var i sannhet lydhøre Midt-0sten-kon:fllikten på 
ca. 600 juridiske studenter i grunn av dette Johnson-Iøfte. 
Juristforeningen som påhørte Det internasjonale zionistiske 
de ovennevnte tre innlederes maskineris innflytelse nå Det 
tankevekkende versjoner og Hvite Hus, senatet og Penta-
utredninger om «rettsoppgjø- gon er grenseløs - men dis-
rene» i Danmark og Norge. kret. 
Ikke minst spisset de ører Presidenten anordnet da: 
da første innleder herr An- konflikten brøt ut i sin egen-
denæs advarte sine elever _ Sl av øverstkommanderen-
og nok derved .skapte skep- de for USA-stridskreftene 
sis mot lærerens landssvik- straks alarmering av 82. luft-
dogme;;:, - da han t.a dem ' landedivision Og' likeså av den 
ikke å la seg sjarmere av helrr 101. luftlandedivisjon (bort-

Hendelsene i Midt-Østen er nok ikke helt slik som den norske dags

presse fremstiller dem. Den har jo tydeligvis bare til hensikt å frikjenne 

Israel og å skjule den rolle USA har spilt bak kulissene. La oss da bøte 

pd dette ved å gjengi en artikkel i WASHINGTON OBSERVER: 

Wieseners dyktige og «dema- sett fra brigaden som eir satt 
gogiske» fremstilling som de inn i Vietnam). Stabsoffise- Egyptiske krigsfanger i Sinaiørke-
ville få høre! Det ga studen- rene ved disse to divisjoner ble Ilen, De er delvis blitt fratatt sine 
tene et ubedragelig symptom Albert Wiesener l under henvisning til sin hem- støvler og forsøker aO b k tt 
h l rJl' h Id l l' es y e seg 

vor angt vi nu er kommet " ~e'"lg o e sesp .lkt ,beord,ret mot den glødende ørkensand med 
med det levende lik som heter I det kunne bli i medskulptø- tIl Fo~t, Bragg tIl onentermg filler. De hører alle hjemme på 
landssvikoppgjøret! Som ven- rens øyne ... Den store en- om stJlllmgen ogo deTes op~ga- sykehus, men ble efterlatt hjelpeløse 
telig kan være vekker dette kelhet råder her hos vår ve. All{5repet pa de aTablske i ørkenen. 
nu bare ulyst og tiretthet hos store sprinter i det juridiske stater skulle begrunnes med ------------
herr Andenæs, som mer enn fakultet: - - «Nakne skam- nødvendigheten av å beskvt
noen - de 1oppimpl1serte løse landsforræderi aven te amerikanske menneskeliv 
Wold, Arntzen og Aulie unn- norsk offiser, som tilbake- og amerikansk eiendom, og 
tatt - forsvarer sine henders kalte Regjeringens ordre om ~ette påskudd hadde ant age
uverk. Efterat her'r Andenæs alminnelig mobilisering OP' hg vært tilstrekkelig til å be
i sin tid sterkt hadde ~ritisert ben~ttet anledningen t~l å fale: l rolig~ den a~eri~anske of
to s~ygge ~tvekster l kamu- le SItt land i ryggen». Altså ~e:r:thgh~t. I vlrkehgheten var 
flasJ eopncrl øret - ble han ingen forståelse av at h.r.ad- lmldlertld okkupasjon av 
hyre~ BaI? Riksa~vokatens vokat Henrik Be l' g h, blant Midt-0sten-st~te~e planlagt. 
radglVer l dette. SIden har annet støttet på en utTedning Efter at de olJelrlke land var 
dette nesten vært så bra som av kommandørkaptein Chris- besatt, skulle de deles opp 

Johs. Andenæs 

I topher M e y e l' i Morgen- mellom Israel, Sovjetsamvel-
blqdet - påviste iQ-saken de,t og de anglo-amerikanske 
at det i k k e forelå noen al- oljeselskaper. Denne erob
minnelig mobiliseringsordre, ringsplan vEIe man fremstille 
som kunne tilbakekalles! An- som et storartet «foretagende 
denæs sa at HR opprettet 
Administrasjonsrådet, mens 
siden Quisling med t y s ke 1'

nes billigelse pToklamerte 
den nasjonale regjering. Atter 
løs agitasjon istedenfor fakta, 
A.rådet ble også oppnevnt 
med okkupasjom;;maktens bil
ligelse ... Det arbeidet sær
deles lojalt med tyskerne! 

Dog var det begynt å vise 
seg tilløp av hjelpeløshet hos 
Andenæs. 

Von Eyben viste seg å være 
en kultivert, lun rettslærd, 
som øyensynlig ikke led un
der et overdrevent politisk og 

(Forts. side 2) W. E. von Eyben 

til forhindring av den tredje 
verdenskrig», og Johnsons 
fredsvilj e skulle tilsvarende 
propagandistisk utnyttes. 

Informert av FN -sende
mann Arthur Goldberg og 
«rådgiveren» for utenriksan
liggender Walt Rostow om 
at Johnson ubetinget ville 
oppfylle sitt løfte, føllte Tsra
els militære ledelse seg opp
muntret til slagartig å angripe 
nabolandene på tre kanter. 

Det var et hell at de ame-
rikanske luftstridskrefter un
der «Strategic Air Command" 
(SAC) ikke behøvet å sette 

I igang den planJlagte innsats 

I på grunn av arabernes raske 
sammenbrudd. Men de stod 
innsatsberedte i hele 10 da
ger, alle permisjoner var inn
dratt og alt utstyret kbr
gjort til øyeblikkelig start. 

I De lavere tjenestegrader ble 
I herunder foregitt at innsats
stedet var Vietnam. 

(Forts, side 2) 

Dødsmarsj i Sinaiørkenen, foto
/frafert fra l/Jf ten og offentliggjort 
t NATION EUROPA, hvorfra vi 

har oversatt denne artikkel 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 25. NOVEMBER 1967 

USA' s spill bak RETT 

for Lindstrøm! 
Bøstsalg på «landssvik» -

f 'd (FMs. frtt side 1.) 
(Foris. ra SI el.) terne led seg frem gjennom Stavanger' Aftenblad tryk-
Nasser vatr uttrykkelig blitt crlødende sand. Men NcNama- prestisjemessig engasjement. 

Fo keI' nedenstående 3. nov.: H h kk t f l' g advart av Sovjet: Han ville ra, som rutinemessig ble un- an enry e orsam m en 
di h f o h d med humoristiske innslag: 

~der ingen omsrlten 'g enkt a derettet om fore avekn .et, DAGEN (kristelig) Bergen, Da man ville gå utenri'ksmi-
vapenhjelp. De;, or te te stoppet straks rednin~bsa S]O- går på ny i forbønn for Hartry nister Erik Scavenius (Joihan 
han slett ikke pa noe angrep nen før den vatr pa egynt, Lindstrøm. Under overskrif- Vogt: Den ensomme stats-
- trass i alle sine truende og gav sine meningsfeller, ten "Trø ham l'kke med ]'ern- o l f h 

f k " mann) pa k ingen, or ans og 
taler. Den britiske, den rans- utenriksminister Dean Rus , skod.d hæl" skrl'ver bl'adet·. 

h d ldb " den danske regjeringls for-
ke og USA-regjetringen ha - sendemann Arthur Go H ~rtg Høyesteretts avgjøtrelse i handlingspolitikk _ og vedk. 
de dessuten underrettet am og «rådgiveren» i Det VI e L'l'ndstrømsaken har re;'st et o bl d b k' d .L «motstandsmann» spurte Sca-
om at Israel ogsa var itt a - Hus» Walt Rostow es]e bety.dningsfu]lt problem. Den venius om han ikke visste at 
vart, om at det ikke kunne o~ den uønskede komp.lika- kan nemlig føre til at Lind- Danmark eftetr 19. aug. 1943 
regne med noen hjelp hvis det sJon. Efter en kort memngs- strøm blir avskåret fra å skaf- var i krig med Tysk/land _ 
på sin side førte det første utvek~ing fikk ~an det opp- fe seg oppreisning for in- Svarte Scavenius: _ Det 
slag. ~rag a sta~e hJelpeydelsen jurier i pressen. Han kan jo kan De såmen være glad over 

Nasser var altså før det is- til de dødsvleteegyptetre. l'kke godt ·føre ,dl"sse retts-. bl' b tal at tyskerne ikke visste ... 
traelske angrep satte mn ltt Til grunn for den ru e sakene fra en fengselscelle. For å gi en forestilling om 
'lullet hm i faisk sikkerhet. krenkelse 'av genferkonven- Men kan samfunnet ta 1'1' Sl' _ hvor relativt avansert viden
Han ventet en langvarig vå- s.jonen når .det gjaldt boehand- koen pa o aO frata et menneske 

d skapsmannen v. Eyben ser på 

den mest utvetydige erklæ
ring fra regjeringshold om 
krigens slutt foreligger i 
Sta1Jsprotoikollen fdr 7. juni 
1940 og er gj engi tt i bilagsbd. 
Il, UK, side 309: 

- «Under disse forhold, og for
di det har vist seg umulig å 
skaffe Hæren den nødvendige 
ammunisjon og annet krigsmate
riel1, vil det være håpløst for 
Norge å fortsette krigen . . . 
Kongen bifall: innstillingen.» -

Mot dette trakk prof. Ande-
næs en instruks til norske 

(Forts. side 7) 

Finlands berømte penhvile med gjensidige trus- h.ng. av krIg. sfangeor la .ty e- denne borgerrett? 
d k · Il d tingene, siteres fra «JUS-

ler, beskyl ninger og s ]e s- hgvl'S hensIkten a . eSlmer~ Spørsmålet er meget alvor- SENS VENNER» nr. 1-2, nasionalepos på norsk 
ord. men absolutt ikke krig. et folk, Men .AmerIkas «frI ll'g av mange grunn"""'. Store ~ l C'.L 1963, side 19 fra hans skrift . * . .p'I'es~e», som VrIr seg aVI?'ste - deler av norsk presse har spilt «Det danske Retsopgør med KALEVALA. lattdikting vea 

De amerIkanske mlhtæ!e se ~ar en :svart mo~der l Sør: en skandaløs ro[1e i denne Landssvigerne»: Albert Lange Fliflet. Aschehoug. 
observatøre! som vendte tII- Afrika bhr dømt til døden l rettssaken. Ingen kan være i _ «Man må vel derfor kon- Bortimot midten av forrige år
bake fra Mldt-Øs~en beret~er en ordentlig ~ettergang. be- tvil om at Harry Lindstrøm kludere i, at man fra alle hundre gikk det en nasjonalroman
at Jordans ArabIske LegIOn varetr en høflIg taushet når møtte opp i rettssalen som myndigheders side acceptere": tisk bølge over de skandinaviske 
sloss med ~tøl' tapperhet o~ de gjelder de israelske krigs- en førhåndsdømt mann. Hvil- de, at den særlige lovgivning land og Finland. En begynte l. 
bare var bhtt overmannet til forbrytelser. En kan hellerket er i strid med rettsstatens i et vist omfang havde gjort besinne seg på sitt eget og overalt 
slutt ved israelernes taillmes- ikke regne med 'at den nu ef- prinsipoer. brud på almindeligt princip ble det satt igang et innsamlings
sige og våpenteknis~e over- ter at enkelthetene er be- Vil han etter det nye feng- om, at skærpende straffelove arbeid med henblikk på de gamle 
legenhet. Derimot måtte de kjentgjort i det minste efter- selsåret være i stand til å fø- ikke må have tilbakevirkende folkelige skatter i form av folke
egyptiske offiserers førhold, på vil minne om menneske- re sine saker mot avisene? kraft •.. Det er bittert at viser, eventyr o. l. Her i Norge 
av hvilke omkring 700 over- lighetens lov likeoverfor ver- Han skal jo nemlig da også måtte konstantere det. Men kom Asbjørnens «Norske huldre
gav seg uten å løsne et skudd, geløse fanger. Pentagon på begynne å tjene penger til å det synes som princippet om eventyr og folkesagn» og senere 
betegnes som ubegripelig. De sin side har «arkivert» det betale dommen (kr. 90000), ikke at give skærpende love den norske folkeeventyrsamlingen 
overleverte til og med kano- samlede bevismateriale, det til å leve og till å betale den tilbagevirkende kraft kun I ved Asbjørnsen og Moe. Videre 
neI' og raketter uskadd i fien- vill si gjort det klart for fotr- gjeld som de fitre år i fengsel brydes i de perioder hvor kan nevnes Landstads norske fol-
dens hender. Som fanger ble svinning. . tts l ( t l' h t •. kl·· k f k' ml" I A og l re sa u en mu 19 e etr pnnclp~et s a vise sm ra t» eVlsesa mg og var asens 
de tilsvatrend~ godt behandlet En fhv. USA-general i Air for fortjeneste) har skaffet Albert Wieseners foredrag sprogbøker. Også i Sverige og Dan-
av israelerne og hurtigst mu- Force med· høy rang bemer- ham. ble stadig avbrutt av bifall. mark skjedde noe lignende. 
lig sendt tilbake tm E~TT)t - ketkynisk til dette: «Hvis 
på en viss mate til videre for- Dayan og halliS mordkamerat Meget sjelden hender det Han hadde fun~et de~ riktige I Binnland frembragte et til· 
føyning. Gavish hadde vært arabetre at så megen grusomhet ram- streng hos sme tIlhørere: svarende arbeid Finlands berømte 

De egypiske soldater som og hvis ofrene hadde vært mer et menneske og hviler så I ~ettst~nke~ og d:n belevne nasjonalepos «Kalevala», som nu 
dermed ble gjort førerløse ble jøder, da hadde det rraturlig- lenge over ham. At Harry lI~nf~rmg l praktIsk, meget foreligger i norsk oversettelse ved 
ikke behandlet så høflig og vis reist seg et verdensomfat- Lindst'I'øm ikke er blitt knek- viktig lærestQiff - f. eks. De universitetslektor Albert Lange Fli
humant som deres kortrupte tende hyl om at man måtte ket av det viser at han har, sUlbjektive st'I'affbar'hetsbetin- flet, der har gjendiktet verket på 
foresatte. Efter ordre av den stille disse forbrytere for en usedvaniig~ krlter. Man må g~lser, som Landssvikanor~- en telemarkdialekt, tilnærmet ny
i hele verden lovpriste «Si- internasjonal domstol for være høyesterettsdommer for ~mgen grovt had~e satt tII- norsk. Vi vil gjerne gjøre alle som 
naihelt» Moshe Dayan, drev brudd på folkeretten. Men i k k e å skjønne det. SIde, mens. man ]o~ s~x:de- interesserer seg for de nasjonale 
k d f S " kk o I Mt' l Det må finnes en vei til å bukkene gJennom JUrIdISke strømnl'nger 'l' de nordl'ske land ; omman øren or mal- po er ogsa. o en lsrae er il h l Ok 
fremstøtet, brigadegeneral kan man ikke våge et be- få strøket soningen av resten vill niss i be ag~ ige va. enet- oppmerksom på denne norske ut-
Yeasha'ahu Garish, de ulyk- breideIsens ord, ellers rei:ser av fengselsstraffen. ter uttenkt av smte emlgran- gaven av «Kalevala». 
kel~' f . t' d t t ks et d ter og do. Gjemmefrontjuris- Verket er noe ganske enestående llge anger 1 «re nm'" e seg s ra vel' ensom- l ter. Hvorlor, sa WieseneI', ik-
hjemad» inn i ørknen hvor de fattende skrik: «Korsfest For Lindstrøms sky d. - ke vedstå at man vatr sint og i sitt slag forsåvidt som det ikke 
i flokkevis måtte dø av tørst, ham! en antisemitt!» - Ge- Fotr hans famillies skyld. For ]'ævIlig og derlor mente at de bare er en samling av løsrevne fol
varme og av utmattelse. To neralen talte av bitter erfa- vår ~hans hardhjertede med- onde bukker i:kke fortjente keviser og sagn, men et samlet hele. 
hele uker varte dødsmarsjen ring. Efter en ærefulL1 løpe- menneskers) skyld. Og for lovlig behandling! _ Hvor- Det var legen Elias L6nnrot som 
til kolonnene, som stadig ble bane hvorunder han hadde rettsstatens s~ld. for hevde at denne krisejusen samlet og skapte «Kalevala». Han 
tynnere, av dødsviete men- ervervet seg USA'S høyeste var gedigen, holdbar vare? var lege i Karelen og hørte san-
nesker, og en efter en sank utmerkelser;, ble han efte'r å Også disse 27 000 hestehand- gene bli sunget av bøndene der. 
de efter usigelige lidelser ned ha kommet med en kritisk be- beredt til å avverge et over- ler _ vedtatte forelegg! Han stilte diktene sammen og fyl
i den hvirvlende, glødende merkning beordret til under- f'all på USA. USA-marinens Andenæs. er dyktig. Men etr te ut med egen diktning slik at 
sand. Høytflyvende ameri- sekretær Cyrus Vance for å efterretningstjeneste har han sterkt nok til å hevde det ble et sammenhengende verk 
kanske oppklaringsfly foto- la seg «skjelle ut» som en meldt at i de siste måneder - på mere enn 20000 verselinjer. 
graferte fra randen av «Slag- skolegutt. Slike tilfeller har siden negeroppstandene! - seg mot den konvensjonelle En kortere utgave kom oi 1835, 
feltet« stadiene i dødsmarsjen det vært mange av de senere har 70 russiske transportskip terror? men først i 1849 kom den ende1i-
og leverte hundrevis av opp- år. med våpen og tungt krigs- Under «d e oh att en», hvor ge «Kalevala». 
tak til bevis av massemordet. NcNamara's munnkurvpo- materiell anløpt Kubas hav- hver mann fikk 5 minutter Eposet gir et rikt og mange
Efter anslag av USA-kom- litikk er i dette tilfelle særlig neI'. De bevegelige rakett-av- uttalte, stud. jur. Hen I' i k - sidig bilde av livet i Finland i 
mandostaber må rundt regnet betenkelig fordi Midt-Øst'en- skytningsramper på Kuba har sen at Wieseners foredrag gammel tid, av storgårder' og den 
50 000 egvptere være falt som krisen ingenlunde er slutt. som alminnelig kjent fra totalt hadde endret hans syn liIIe plassen, av jakt og fiske, lang
ofr·e for folkemord-forbrytel- Hvis araberne besvarer de yt- lang' tid tillbake fått anvist på det hele, og at han håpet ferd og krig, familieliv med sed og 
sen. Alle meldinger om denne terligere israelske overgrep viktige st'I'ategiske mål i USA. at endringen ville bli varig. - skikk og av den gamle folketroen. 
hendelse ble undertrykket i og aggresjoner som kan ven- Et luft- og rakettoverfall fra Forøvrig delltok: Advokat Diktets hovedhelt er Viiinam6inen, 
Washington. tes med et utbrudd av for- Kuba ville ikke engang gi Hell i k sen, Hans S. J a - sønn av kjempen Kaleva og luftens 

USA Air Force hadde for- tvileIse - hva da? Vil John- USA 5 minutters varsel. Og c obs en, Anders L ang e, jomfru Ilmetar. Han er skald, 
beredt en aksjon for dem som son da stå ved sitt løfte om hvis da de to eneste innsats- stud.jur. Audun Ed v a i(" d - trollmann, sanger og en Inaike
holdt nå å tørste ihjel. 60000 hjelp? Er han beredt til .å beredte luftdivisjoner blir sen,' Erik K ,i l ber g, Ole løs kantelespilIer. Blant høyde
ganons vann ble som «første- kjempe til siste amerikaner? satt inn i Midt-Østen fotrIsrael L øke n, cand.jur. Ø tr b æ k punktene i «Kalevala» er sangene 
hjelp» innlastet i fly for å De to luf1Jlandedivisjoner, kan det hende at denne krig S ø tr mei m, Svlerre H a I' t- som handler om hans eventyr på 
bli kastet ned i fallskjerm den 82. og den 101. er de virkelig blitr den siste for man n, Alexander L ang e. ferden til Pohjola, det mystiskt! 
i de terrengstripetr hvor egyp- eneste som i full styrke står USA. Sistnevnte dokumenterte at landet i nord. Siegfr. 
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LØRDAG 25. NOVEMBER 1967 

FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Også du, min sønn Brufus! 
Vi har av venera:sjon for den felles, kampfylte fortid be

handlet den aktive nydemokrat av idag, høyesterettsadvokat 
J. B. Hjort med silkehansker. Helst ville vi ikke ha behand
let ham i det hele tatt fordi han tra:ss i alt dog engang stod 
oss nær. Men en grense får det dog være også når det gjelder 
denne norske avarten av SS-Standardtenfiihrer Rauschning. 

Og den grensen må vel alle være enig i er nådd i en ar
tikkel i MOR~ENBLADET 25. oktober sistl. For ingen vet 
bedre enn Hjort at hans gamle kamerater i NS var alt annet 
enn en «fredsrelevant gruppe av nordmenn» av samme kate
gori som Gustavsens SF-ere av idag. Han vet bl. a. at minst 
10 pst. av Nasjonal Samlings medlemmer deltok som front
kjempere på østfronten for å forsvare Norge og Europa mot 
den fare fra øst som Gustavsen gjør alt annet enn å be-o 
kjempe. Likevel skriver Hjort bl. a.: 

«Under krigen var det også en «fredsrelevani» gruppe av 
nordmenn som ville «nedruste og nedlegge basen i Norge, 
avvikle Norges stilling som en del av USA-imperialismen». 
Vi husker disse slagord fra dengang. Denne gruppe trodde 
at T~~skland ville gi Norge fred og en hedersplass i et stor
tysk rike, men den opplevet bare at tyskerne brukte og 
misbrukte dem, og ville ha sveket dem hvis tyskerne hadde 
vunnet. Heldigvis fikk disse nordmenn ikke sin vilje. Na
sjonen dømte dem som landssvikere, skjønt noen av dem 
sikkert hadde like forvirrede motiver, som mange av prote
stantene har idag. Og fordi de ikke fikk sin vilje, og fordi 
«USA-imperialistene» hjalp oss, kan protestantene og Gus
tavsen demonstrere og snakke som de gjør, uten synderlig 
risiko for dem selv i første omgang. Om i neste omgang 
noen av dem kan bli en n y (uthevet av oS!s) femte kolon
ne, er en annen risiko for alle som lever her når «der neue 
Tag bricht an.» Men noen andre vil sikkert forbanne 
Gustavsen hvis han får følge, som ungdommen i 1940 
forbannet førkrigstidens «fredsrelevante» politikere, - ) 

Det er ikke bare det at dette er en skamløs sammenblan
ding av den politikk som ble ført av datidens nedrustnings
menn, Isom ingen bekjempet sterkere enn det NS Hjort for
lot i 1937 efter valgnederlaget i 1936, og Nasjonal Samlings 
politikk efter at Norge hadde kapitulert og trådt ut av krigen 
ved høytidelig overenskomst med Tyskland, men det Hjort 
skriver i sin artikkel nå står også i eiendommelig strid med 
hva han skrev dengang. Vi siterer fra en artikkel av ham i 
RAGNAROK nr. i5 for august 1940 bl. a.: 

«Hvorlenge dette forsvar (det norske nøytralitetsforsvar i 
1940) burde vært fortsatt er derimot et skjønnsspørsmål. 
Personlig mener jeg at det burde opphørt ved Andalsnes, 
da våre politikere fikk se hva vestmaktenes hjelp var verd. 
Da regjeringen forlot landet, ble derimot saken en helt 
annen. Den såkaldte fortsettelse av krigen fra London, 
efter at hele Norge er besatt, er ikke et forsvar av vårt om
råde ved hjelp av norske soldater, men en innblanding i 
den europeiske krig som bare medfører farer for oss. 
Den bitterhet i forholdet mellom Norge og Tyskland, som 
er krigens første følge, vil forsvinne. 

---
Ser vi saken fra norsk side er det klart at vårt folk, fordi 
det har verget seg, ikke vil være lammet av de skrupler 
som ellers ville kommet. Vi har gjort et forsøk på å verge 
oss. At vi ikke klarte det overfor verdens sterkeste mili
tærmakt er i og for sig ingen skam. Dertil kommer at 

FOLK OG LAND 

Fanebust går til 
privat, straffesak 

Mot AULIE og BRYHN 
'Dhoralv Fan ebu s t, Sand

nes, har tatt ut forlilæklage 
ved Oslo forliikS'råd i privat 
straffesak mot riksadvokat 
Andreas A u ,l i e og politi
mester Asbjørn Bry h n, 
(sistnevnte i hans egenskap 
som tidligere overvåkings-, 
sjef). Fanebust bebuder at 
han i et senere søksmål vil 
angripe justismin1steren, Eli
sabeth Schweigard Sel -
mer. 

Sakens sammenheng vil 
være kjent av våre lesere fra 
tidligere. Den henger sammen 
med den behandling Fane
bust ble utsatt for da han vå
get å kritiserre lanJdssvikopp
gjøret. For Aulies vedkom
mende. gj elder saksanlegget 
injurier og for den tidligere 
overvåkingssj ef forskj ellig 
rettsstridig opptreden fra 
overvåkingens s1de. 

krigen har lært oss at et 
folk ikke kan bevare sin 
frihet alene ved å stole på 
andres hjelp. 

Frontsoldatene har gjort 
sin plikt og er falt til ro. 
De arbeider og stoler på 
fremtiden. 
Frontens menn har ved sin 
innsats plantet den spede 
spire hvorav fremtidens fri
hetstre skal gro. Resten av 
folket må av all kraft sikre 
vekstvilkårene for denne 
spire, få den til å gro og 
folde sig ut. Da vil både 
Norges selvstendighet og et 
vennskapsforhold til vårt 
frendefolk i syd komme 

SIDE 3 

Er nøytralitet mulig? 
AV KAI NORMANN 

Det er efter 2. verrdenskrig I ne, som den jo i høy grad 
blitt et aksiom at det ikke angår? . 
l~nger nvtter for en stat.å Ta en ting som den efter 
VIlle ("-'-rettholde nøvtrall- fOllkeretten illegale partisan
tet under en stormaktskon- virksomhet eller likefrem 
fl~k~, idet. sto;maktene ikke er partisankrig. Når folkeretten 
VIllIge tIl a. respe~tere ep forbyr denne form for krig
s~ats nøuttralltet ohVIS ;tet er føring, da er det jo først og 
hl ~eres fordel a bega nøy- fremst av hensyn til sivilbe
trahtetsbrudd. Et skoleek- folkningen _ for å beskytte 
sempel her er vest~aktenes denne mot de hensynsløse re
planer - og h~ndlmge'r ::- presaHer en hvilken som helst 
o~erfor Norge l 1940, som krigførende makt er nødt til 
hitførte den tvske okkupa- å foreta for å slå ned denne 
sjo~, -. tyskern: ko~ som farlige krigføring - dolke
beklent mn som vm~err l ka,:,- stikket i 'ryggen. 
lønet og kunne SIkre sm . 
malmtilførsel over Narvik. Så langt jeg vet er dette vi-

«Det tyske overfall» er, tale spørsmål overhodet ikke 
som vi alle vet, den offisielle blitt drøftet internasjonalt. 
beO't:'unnelse for at NorO'e uten Vi må da gå ut fra at folke
særlig debatt efter kriO'ens retten er blitt begravet uten 
slutt brøt med vå<r hevdvund- oppstuss og uten seremonier, 
ne, o.... for oss med vitale enn ikke «Aftenposten» har 
interesser forbundne nøutra- bragt en eneste linje om den
litetsnolitikk og sluttet oss ne i sannhet oppsiktsvekkell' 
til en militær allianse - som de begravelse. Ingen nekro
i tilfelle krig sannsynligvis vil log, ingen kranser ... 
gjøre vårt land til krigs skue- Det er et tidens tegn at 
plass fra første stund. nekrologen her bringes av de 

Det er noe i sannhet tragi- rettsforfulgtes beskjedne or
komisk ved. at nøytralitet ble gan: FOLK OG LAND. 
erklært for en faktisk umu-

-0-Hghet e f ter at den angi ve- __ ..,. _________ _ 

lig barbariske angripernasjon Dit t blad 
Tyskland var totalt slått og de 
«ansvarlige» tyskere hengt. er avhengig også av din 

Det het seg at lov og rett støtte! 
skulle gjenninnføres i verden ~~~.o 
efter det' interregnum som 
var skapt av tyskerne 

HVA DA MED 
FOLKERETTEN 

ANNELIESE PAROW 

TANNINNSETNING 

Trondheim 

med selvfølgelighetens I Da Haagerkonvensjonen -
meg bekjent - ikke er blitt 
oppsagt av noen av de nasjo
ner som står tilsluttet denne, 
er den jo fremdeles g j e l -
den del o v. Eller er den 
ikke? ? 

Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade
moen kirke - Voldsminde 

rett.» 

Skrev advokat J. B. Hjort 
i juli 1940! Vi skulle anta at 
det ikke er nødvendig for oss 
å knytte noen kommentarer 
til dette. Sitatene fra den
gang og fra nu taler vel sitt 
tydelige sprog om mentali
tetsforandringen hos Hjort. 

Det eneste vi kunne ha lyst 
til å tilføye er dette at det 
ikke bare er advokat Hjort 
som efter at lykken og striden 
med Quisling stod dem bi 
dengang har tilpasset seg så 
grundig at også hukommelsen 
har slått klikk. 

Noen tør imidlertid kanskje 
mene at det kan tjene Hjort 
til unnskyldning dette at da 
han skrev foranstående i juli 
1940 var han talsmann for den 
organisasjon av norske front
soldater som bl. a. arbeidet 
for at de av Adolf Hitler efter 
krigens avslutning løslatte 
norske soldater skulle være 

Enn om våtre ansvarlige 
statsmyndigheter efter freden 
hadde tatt dette for Norge 
så brennende spørsmål opp i 
hele sin bredde for det inter
nasjonale forum som Haager
domstolen jo er? 

Domstolen vvlle ha måttet 
gi N o<rge rett. Den ville ha 
måttet formidle både til vest 
og øst Norges krav om abso
lutte garantier for at Norges 
hevdvundne nøytralitet i 
fremtiden skulle bli respek
tert av alle. Selvfølgelig mot 
Norges bindende garanti for 
at landet skulle opprettholde 
en absolutt nøytralitet og ef
ter ytterste evne forsvare sin 
nøytralitet, uansett mot 
hvem. 

fortrinnsberettiget til å ut- Kunne krigens allierte sei-
føre tyskerarbeide. Altså til I :rherretr ~a sagt nei? Ve} 
å arbeide for disse «under- Ikke uten apent og brutalt a 
måls» og «tåpelige» tyslte ok- tilkjennegi at folkeretten er 
kupanter, slik Hjort nu be- annulert! 
skriver dem - med tilføyelse Er folkeretten opphevet? 
av «Schnell Mensch!» Avgått ved en stille død upå-

. Men, vi vet ikke riktig? aktet av folkene og nasjone-

Arki,,;,, 
HUSTAD 

BerUlIlivn. 5 - ø. Ullerm 
Telefon 55 61 29 - Oslo 

~ ~ 
! Hewinsboken ~ 
! som julegave? i 
; Det lakker nu mot slutten i 
~ med det opplag som ble • 
~ trykket av Hewinsboken ~ 
~ «Quisling -- profet uten ~ 
; jere». Men endel eksemplarer ! kan fremdeles skaffes. i 
l' Boken gjør stor virkning ~ 

overalt hvor den leses. Hva ; 
, med å bruke den som jule- ~ 
t gave til folk som har be· , 
~ hov for opplysning? ! 
~ Kan kjøpes gjennom BOK- , 
, TJENESTEN. Pris kr. 20,- ; 
~ + porto og forsendelse kr. t 
~ 1,30. Ved oppkrav kommer ~ 
, gebyr i tillegg. ~ 

~ FOLK OG LANDS ~ ! BOKTJENES'fE ~ 
Postboks 3214, Oslo 4 l 

~ Postgiro 16450 

#######~#####~### 
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 25. NOVEMBER 1967' 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSI(RIGEN 

Hed.: lIaIlvard Il. PuolIChe 
For FOLK OG LAND av armeneren lerwand Dshanian 

Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, Endelig nådde jeg frem Hl slike uventede redninger med 
vårt hovedkvarter for Ar- takknemlighet til Forsynet. 
beidsbataljonen, hvor jeg Og jeg minnes ennu grant, 
meldte min tilbakekomst for som var det igår, hvordan jeg 
så å vende tilbake til arbeids- rent ufrivillig lo av glede og 
kompaniet som jeg tilhørte. gråt av den forbigående red
Også her va'r stemningen sel eller av takknemlighet. 
nedtrykt, og mangt var trist I Kanskje var det simpeilthen 
og likefrem kaotisk. En av, en forstyrrelse av nervesyste
bombene var falt ned på : met. 

og borni spring på tun att og tindrar i sol 

og nye bjørker syng sin song kring huset. 

«Kristne og nasjonale 
verdier» 

I anledning av at et nytt 
lokallag av Senterpartiet ble 
stiftet i en av våre større by
er, ble der utsendt en presse
melding, hvor det het at la
get ville arbeide for å styrke 
våre kristne og nasjonale ver
dier. 

Hva mener Senterpartiet 
med «kristne og nasjonale 
verdier»? 

Med kristne verdier kan 
menes så mangt, fra kristen
dom slik den ble praktisert 
av jesuittene til vestlandsk 
pietisme. Hva som menes i 
denne forbindelse kan ha un
derordnet betydning, det det 
kommer an på, er hva som 
av den norske kirke blir pra}[
tisert. Vi kjenner til hvilket 
standpunkt presteskapet i alt 
overveiende grad inntok i 
vårt land både under og efter 
verdenskrigen. Derfor er det 
nok mange som stiller seg 
skeptisk når det blir snakk 
om kristne verdier i norsk 
målestokk. 

Når det gjelder nasjonale 
verdier, har vi nok å bygge 
på i vårt land. Men i de senere 
år har vår nasjonalisme blitt 
uglesett som en forherligelse 
av rase og jord, hvilket i vårt 
fedreland ikke er blitt aksep
tert som god latin av våre 
demokrater. Som bekjent er 
man ikke nordmann hvis man 
ikke gjør knefall for det som 
er amerikansk og jødisk, eller 
roper hura for negrene som 
vil drepe oss. 

Trangt om plassen - fra 
starten av 

Alle som ha'!' studert ved 
universitetet i Oslo, kjenner 
til de kummerlige forhorld 
studentene lever under m.h.t. 
leseplasser og innkvartering. 
I denne forbindelse sakser vi 
fra «Tidens Tegn» 20. januar 
1936 Iteferat i anledning den 
offisielle åpning av universi
tetet på Blindern: 

« Lørdag formiddag suste 
bil etter bil opp til det nye 
universitetets anlegg på Bhn
dern, som endelig skulle få 
sin høytidelige innvielse etter 
delvis allerede i et par år å 
iha vært i praktisk bruk. 

Allerede nå har anlegget 
vistt seg å være for lite. Det 
gjelder blant annet det mate
matiske auditorium, som er 
sprengt på grunn av den u
ventet store tilgang på real
studenter. Men det er likevel 
en ny æra i Universitetets 
historie. 

Kongen foretok den høy- der «mat og fred»-program
tidelige åpningen av anleg- met. 

gårdsplassen, hvor to av fan-

get og erklærte med et smil Minst 150 fransklagede mi
at det naturligvis ikke har rage jager-bombefly og 25 
gjort den i og for seg vanske- U.S. Phantornf1ly er blitt sendt 
liae oppgave lettere at appe- til Israel under foregivende 
titten hos de hSirrer professo- av å være «deler» til repara
rer er vokset etter hvert som sjon eller erstatning. De nye 
de fikk se det strålende an- flyer ikke levert helt sam
legg hli til. Og hvis studen- mensatt, men det kan bli gjort 

gene og en tysker var blitt 
rammet av splinter. ElleTs var pA FERIETUR TIL JALTA 

tene ikke skulle være abso[utt i en fei. 
tiH·tcl~ med alt, burde de 
tenke på hvordan det var før 
de kom til Blindern». Kensington-stenen. 

M.P. 

kommandoen geskj eftig med 
å sende avgårde grupper av 
fanger till reparasjon av øde
lagte gater og plasser i byen 
efter bombingen. 

En klok og fOTutseende 
konge! P. 

Det gikk ikke mange time
ne før kompanisjefen kalte 
meg inn til seg. De var kom
met ham for øre at jeg var 
en av dem som hadde gjen
nomgått den redselsfulle 

I nesten 70 år har det stått Krig, hvoI'megen elendiO'-, bombingen i Feodosia. Og ik-
vitenskapellP' strid om ekthe- het har du ikke bragt over ke før var jeg kommet inn 
ten til Kensington-stenen, uskyldige mennesker! Gud på hans kontor før han kom 
funnet '~!i det nord-amerikan- a~ene vet hvor mange millio- bO'rt til meg og la armen om 
ske kontinent. Innskriften re- ner mennesker som ennu grå- halsen på meg idet han sa: 
fererer tm en norrøn oppda- ter over sine kjære som Sir «Jerwandi du trenger nok å 
gelsesferd i 1362. blitt borte for alltid. Ofre for hvile deg litt noen dager.» 

Skrekkslagne «maoister»! 

Vi møtte to unge gutter som 
hadde pyntet seg med gilde 
maomerker og spurte dem 
hvor de hadde fått dem fra. 

Jo, berettet de, de hadde 
hørt at en fikk slike merker 
hvis en henvendte seg til den 
kinesiske legasjon og så be
gav de seg dit. Men, der fikk 
vi et ordentlig sjokk, sa de. 
FOiz' mot oss kom en kinesisk 
kvinne væpnet med en stor 
revolver og spurte barskt hva 
vi villIe. Vi fikk stotret frem 
på engelsk at vi gjerne ville 
ha maomerker, og fikk da og
så ett hver. Men, vi Me nok 
litt betenkte. Det så jo ut som 
et våpenarsenal der 'også, til
føyet den ene. 

Krigsprofitt 

Det er mange runologer og krigens meningsløse galskap. 
filologer som mener at inn- Kameratene samlet seg om
skriften ikke kan ha blitt kring meg, nyssgjerrige som 
risset inn i stenen på det an- de vaT ov:r å hør~ hvord~n 
gitte tid"""1ilkt, men langt se- ,det var ga!t meg l Feodosla 
ne re folt å narre folk Denne og spørsmalene haglet over 
påstand er nå blitt avvist av ~eg. I sannhet had,~e b?m
Alf Monge, California, i sin b~ngen hatt forferdeh~e vlrk
bok «Norse Medival Crypto- mn~er. Jo!den var ~htt rys
graphy In Runic Carvings», tet? omradet omkr~ng Feo~ 
hvor han har tydet innskrif- dasla og fra altbeldssted:t 
ten og tillike avslørt rune- hadde kameratene kunnet 1-

mesterens navn: Oi'rvar Va[r- aktta støvskyene som veltet 
slethn. opp under angrepet og ild

Man må ta opp til revisjon skjæret fr~ brannene h~dde 
den norrøne historie og spe- man. tyde!lg sett hele tId~n. 
sielt tiden fra det 11. til det Da Jeg sa fortalte hva Jeg 
14. århundre, da det ble gjort hadde op~levet bl~ det sam
reiser til Amerika av nor>røne taleemne 1 lange tIder efter
menn. Det må nå bli alment på, for å live opp i den kjed

De 400 millioner dollars som godkjent at det var germ ane- sommelig~ og ensformige til
ble reist ved skatter i USA re for ikke å si nordmenn værelse VI førte. Mange men
som bidrag til Israel, var so~ oppdaget det amerikans~ te det var det forferde[igste 
bare en del av det zionistene ke kontinent. Og vel da på angrep som noensinne var 
har mottatt efter den korte slik måte som J. Tornøe hev- blitt foretatt mot Feodosia 
krigen i juni. der i sine bøker; og som tid- med sikte på de tyske mili-

Israel få'r bl. a. ca. 30 mill.lligelre omtalt i FOLK OG tære enheter., De mente å ha 
dollar i jordbruksbidrag un- LAND. S. sett tolv firemotors bombe-

fly under dette fly toktet. Og 
høylydt ga de tilkjenne at det 
bare va'r ved Guds hjelp at 
jeg hadde unnsloppet. 

Det er mange slags rare fredsvenner ute og g/lr i den demokratiske fredJ

verden som ble resultatet av Det tredje Rikes fall. Karikatur fra 

National-Zeitung 

Selv merket jeg eftervirk
ningen voldsomt, hele krop
pen begynte å skjelve av bå
de angst og glede over det 
jeg hadde opplevet. Nervene 
og mine følelser kom så sterkt 
i bevegelse at jeg ikke kunne 
holde det ut lenger. Jeg smil
te av glede mens tårene rant 
nedover ansiktet. En ting eir 

I å fortelle det, noe helt annet 

I å oppleve det. Og i løpet av 
krigen kom jeg rett som det 
var til å oppleve lignende 
redselsfulle episoder, like u-
ventet og plutselig som bom
bingen i Feodosia. Og hver 
gang kom jeg ved Guds hjelp 
fra det med livet og med alle 
lemmer i behold. Follk flest 
synes ikke å tenke tilbake på 

Kompanisjefen vår var fra 
Bayern og en meget dannet 
Og menneskevenn}; ~ mann, 
som formodentlig heNer ikke 
var meget begeistret for kri
gen. Han forstod å sette pris 
på enhver som utførte sitt 
arbeide ærlig og redelig, og 
la dessuten for dagen noen
lunde bra onuførsel. Han viss
te at jeg i den senere tid had
de overanstrengt meg, over
belastet som jeg hadde vært 
med arbeide av forskjellig 
art og han forsto at jeg var 
trett og sliten. Han ville der
for vise meg sin velvi[je og 
tillid, en sj anse j eg forsto å 
benytte meg av ved å be ham 
sende meg til Jalta. ObSir!st
løytnanten ble med ett alvor
lig og så forbauset på meg. -
«Hvorfor vil du reise akkurat 
til Jalta»? spurte han meg. 
- «Jeg har en kollega der, 
som jeg ikke har sett på a~dri 
så lenge, og jeg ville gjerne 
besøke henne», forkla'rte jeg. 
- «Hva heter hun», spurte 
han videre. - «Satenik Spen
diarian.» - «Jeg kan ikke lo
ve noe», sa han langsomt og 
betenksomt og la til: «Jeg 
skal undersøke om det kan 
la seg gjøre og gi deg beskjed 
hvis muligheten er tilstede». 

Idet jeg trakk meg tilbake 
så han ufravendt meget al
vor!lig på meg. Nu ble jeg 
nok en smule nervøs. Hvis de 
nu gir seg til å undSirsøke 
hvorvidt Spendiarian frem
deles bor i Jalta, og finner ut 
at så ikke er tilfelle, vil det 
bli skandale, for jeg ville da 
bli mistenkt for å vilile stikke 
av og forsvinne fra kompa
niet for godt. Og jeg ville opp
nå å få mrs stanken på meg 
for å ville Tømme. Det var 
kjedelig senere å skulle ha 
en slik misstanke på seg. 
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SIDE 5 LØRDAG 25. NOVEM~B~E~R~1~9~6~7 ____________________ ~F~O~L~K~O=G~L~A~N~D~ __________________________________________ __ 

SIEGFRIED: 

Simon Wiesenthal går bakveien Ny Bewinsbok gjør lykke i 
England 

Noen betraktninger omkring hans bok og kommunisten Kuznetsovs, som begge er kom- Så er det da noen som blir profeter i sitt eget land __ om 
met i norsk oversettelse ikke i Norge 

SImon Wlesentbal tmaer rertJTOrbanatmger i IVlUncben, bvor aet tyk

kedes han å få medhold i at boken ikke skulle im/dras i Ty.rk/and. 

2\1en så fikk da heller ikke dr. Rajakowich pledere sin sak, fordi han 

ville biitt arrestert og tttievert til Nederland med dets beryktede hevn-

jttstis efter verdenskrigeu 

Simon Wiesenthal: Mordere i
blant oss. Cappelen. 
Anatolij Kuznetsov: Babij Jar. 
Cappelen. 

Den ustansellige opprul
lingen av krigsforbrytelser 
som ble begått av den ene 

iår med to storgrøssere: Si
mon Wiesenthals «Mordere i
b1ant 0.3S» og Anatolij Kuz
netsovs «Babij Jar», den førs
te oversatt fra -- pussig nok 
-- engelsk og den annen fra 
Tussiisk. 

part i verdenskrigen må for- Mens vi sitter og lurer på 
modentlig fremdeles ha ap- hva man egentlig skal si om 
peIl til en viss sort lesere bøker av denne art, faller 
siden forilagene så iherdig gir vårt bllikk på AFTENPOS
ut bok etter bok både av heil- TEN, som -- og hvem skulle 
norsk opprinnelse og impor- tro det på bakgrunn av bla
tert vare. Cappelen har iSåle-1 det!s i?erdige a'r~eide. i het
des tatt riktig et kjempeløft sens tjeneste -- l en mnled-

Det forfalskede bilde som omtales i denne artikkel 

ning til etpar artikler i bla
det skriver: 

«Jens Kruuse har imidlertid ik
ke vært opptatt av selve krigs
skildringene, men av et prob
lem som er dukket opp efterpå, 
nemlig krigsforbryterprosessen : 
Hva er ansvar i en slik sak? 
Hvem har ansvar? Og ha: vi 
ikke i alle slike sammenhenger 
en voldsom tendens tIl å tegne 
svart-hvitt, mens det i virke
ligheten finnes så mange nyan
ser ?» 

Ralph Hewins: The Japanese 
Miracle Men. M. Secker & 
Warbttrg, London. 

Det vil interessere lesere av 
FOLK OG LAND å høre at 
Ralph Hewins nu har sendt 
ut sin nye bok «The Japanese 
Miracle Men» på ovennevnte 
Londonforlag. Boken inne
holder promer av 23 industri
herrer og dekker således en 
stor del av den japanske in
dustri av idag. Boken har 
vakt stor oppmerksomhet i 

Det er ord som vi synes har England, og det faktisk før 
sammenheng med bøker som den ble sendt ut fra forlaget. 
de nevnte og som den ansvar- TIMES, som hilste hans 
lige «pressens gentleman» i «Quisling -- prophet without 
den redaksjonelle ledelse av honour» so.m «et korrigerings
AFTENPOSTEN bUTde inn- arbeide som trengtes å bli ut
prente etpar av sine mest i- ført», har før den nye bok 
herdige hetsskribenter. utkom gjengitt ti kapitler av 

Det er eHers ikke bare boken detaljert -- noe som 
AFTENPOSTEN som er inne nesten ikke har forekommet 
på noe når det gjelder de~ tidligere i denne kjente avis' 
svart-hvitt-propagandaen lange histo'rie. 
som bladet selv er slik eks- Også den innflytelIsesrike 
pert i. I MORGENBLADET LIVERPOOL DAILY POST, 
leser vi en kronikk av Lars som blant annet har spesiali
Roar Langslet som kommer sert seg på britisk skipsbyg
inn på en annen side av da- gings- og tekstilindustri __ 
gens offentlige -- og for den industrier som beg~e konk ur
saks skyld også mere private rerer alvorlig med Japan -
-- meningstilkjennegivelse: har gått til det uvanlige sk'ritt 

«Andre nye tabuer knytter seg 
til vår kollektivt dårlige sam
vittighet: Jødeforfølgelsene tryk
ker oss i den grad som en mare 
at det anses for utillatelig å si 
et nedsettende ord om en jøde -
det kunne man visst spore i våre 
redaksjoner på krigen i Midt
østen for få uker siden.» 

Og da ligger den mistanke 
nær at bøke'I' som Wiesent
hals og Kuznetsovs har sin 
ganske spesielle misjon i zio
nismens tjeneste. Det er kan
skje ikke heilt uten annen 
hensikt enn å tjene den his
toriske sannhet at efter annen 
verdenskrig synes greuelhis
todene fra krigen å være u
dødelige, mens de efter første 
verdenskrig hurtig ble redu
sert til sine virkelige dimen
sjoner. 

å kjøpe «second serial rights» 
for å offentliO'gjøre ytterlirre
re ti andre artikler fra bo
ken. 

Og hva mere er, det sak
kyndiO'e AnO'lo-Japanese Eco
nomic Institute ha'I' offentliO'

Ralph Hewms fotografert ombord 
l på verdens største skip, 210 000-
tonneren Idemitsu Mam. Bildet 81' 

tatt i Japan efter at Hewins hadde 
. seilt med skipet i 17 dager frrl 

KUUJeit isommer 

~jort to og en hailv side skryt 
II av boken i sitt kvartals-tids
skrift for oktober «Japan». 
Det heter her at Mr. Hewins' 
arbeide vil bli <<nødvendig les
ning i direksjonsrum og for 
aille «up-and-coming tyco
ons!» 

Det -tyske fodag Econ Ver
lag i Diisseldorf, som har spe
sialisert seg på økonomiske og 
industrielle publikasjoner, vil 
sende ut en oversette~'se til 
tysk neste år. 

En slik vektig anerkjen
nelse av Hewins' arbeide bur
de vel endelig gjøre det av 

i med de løgner som er satt 
. is ving om ham i Norge de 
'siste par år, for eksempel at 
han har gjort seg skyldig i 
«frekk historieforfalskning» 
(Annæus Schjødt i AFTEN-

For hvis det var krigens 
gru og den menneskelige ond
skap som sådan en ville til
~ivs) så bu!'de en da venc\e 
seg mot begge parter i kri
gen -- for ikke å snakke om 
mot redslene i den aller siste 
tid, i Vietnam og Midt-Østen. 
En lang rekke tyske forfat
tere har trukket frem krigs
forbrytelsene til den annen 
part som en motvekt mot den 
;:~l,~idige hets mot tyskerne, 
men slike bøker blir ikke 
(Oversatt til l·orsk Det ville 
ikke falle et norsk forlag inn 
for eksempel å utgi Erich 
Kerns store dokumentariske 

I POSTEN) og har drevet 
Silke påståtte krigsforbrytelser, som «svindel med historien» (eks
det demonstreres mot på denne m/l- justisminister O. C. Gunder
te i Johnsons eget land, interesserer sen). 
ikke rettferdighetens zionis,tiske De japanske «mi'racle men» 
vokter. Heller ikke gjerningene til som vil vekke størst interesse 

(Forts. side 6) en Dayan og andre i Israel. (Forts. side 8) 
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Simon Wiesenthal går -
(FMIS. fra side 5.) alle rettsinstanser. Og han har 

bok om allierte krig<:forbry- hele verdens presse med seg. 
telser under og efter annen Jfr. Langslets betraktninger i 
verdenskrig. Og det norske MORGENBLADET. Ingen a
forJag som er Wieser,thal be- merikansk filmstjsrn.e har 
hjelpelig med å henge ut dr. kunnet skaffe seg slik publi
Erich Rajakowich påny efter sitet som Simon Wiesenthal. 
at Wi~senthal ikke fikk med- Nylig leste vi i et NTB
hold i sine anklage'l" i den telegram gjennom Reuter om 
uavhengige østerrikske rett, to israelere 'Som ble knepet 
det finner nok ingen grunn under innbrudd i huset til den 
til å sende ut på 'nersk den avdøde Gestapo-sjef Hein
bok Rajakowich ~Raja) :-elv rich Muller i Munchen. Wie-· 
har skrevet om hendelsene i senthal og hans meningsfel
Nederland. ler tror nemlig at så å si alle 

Den før så feterte tyske de vel avdøde størrels€il' fra 
forfatter Rolf Hochhutli Det tredje Rikes tid fremde
stemple'!' i sitt siste dokumf'n- les lever og er på jakt efter 
tariske drama «Soldatene», dem. Myndighetene i Mun
Churchill som krig:So-r:bryter chen tror ifØlge telegrammet 
sammen med sin rådgiver ikke at de to opererte for det 
Lord Cherwell (allias Linde- israelske Seoret Service, 
mann). I et telegram til AF- «men at de trolig opererte for 
TENPOSTEN fra dets Lon- en privat organisasjon.» Og 
donkorrespondent Savik om sier telegrammet: «Blant de 
Hochhuths drama heter det mest kjente er det jødiske 
bl. a.: dokumenta'sjonssentrum i Wi

en, som ledes av Simon Wie
senthal. Denne organisasjon 
tilbytr store summer for nyt
tige opplysninger.» Denne 
gang nekter imidlertid Wie
senthal at han står bak de 
knepne innbruddstyver. 

arme inn i Polen fra øst. Midt 
i september kom Den røde arme 
til Lvov (Lemberg), og enda 
en gang opplevet Wiesenthal å 
bli «befridd», som han før i 
tur og orden var blitt det av 
russere, ukrainere og polakker. 
- - Wiesenthals stefar ble 
sendt til et Sovjetfengsel, der 
han snart døde. Wiesenth:ls mor 
flyttet sammen med ham og hans 
kone. Hans bror som var kjøp
mann i Stanislau, ble arrestert 
og senere skutt av russerne, som 
drepte alle politiske fanger når 
de måtte trekke seg tilbake etter 
hvert som tyskerne rykket frem. 
Mange «bursjoa»-jøder fikk ut· 
levert såkalte «paragraf 11 »
t>ass, som gjorde dem til under
priviligerte, annenklasses borge
re, som ikke fikk lov til å bo 
i større byer eller nærmere enn 
hundre kilometer fra noen gren
se. De mistet gode stillinger og 
måtte finne seg i at deres bank
konti ble konfiskert.» 

Men Wiesentha~ forstod al-

I trasjonsleire og ghettoer. 
Hans mor døde i løpet av de 
år krigen varte, mens både 
Wiesenthal selv og hans kone 
overlevet. Og jøde eNer ikke 
jøde, så var det mange som 
i k k e gjovde det i annen 
verdenskrig. Eller efterpå. 

* 
I Kuznetsovs bok, som er 

hentet fra tyskernes erobring 
av Kiev, får en også høre om 
tyske grusomheter mot sivil
befolkningen, eller rettere 
sagt vesentlig den jødiske del 
'aV den. For det e'!' jo bare det 
som rammet jødene i annen 
verdenskrig som det skrives 
nevneverdig om. Men der får 
en også høre at det dog var 
en foranledning til de harde 
tyske tilltak: 

«I morges så de en jødisk pike 
løpe langs gaten,. hun skjøt med 
pistol og drepte to offiserer, 
deretter skjøt hun seg selv. Så 
begynte de å gripe jøder.» 

Men, tilbake til Wiesenthal. 
Han Cl!' naturligvis zionist og 
har en nær forbindelse med 
Israel, selvom han benekter 
å få penger derfra. Om sin 
aktive zionisme skriver han 
bl. a.: 

«I desember 1946, da jeg var 
tilstede ved den første zionist
kongress etter krigen - -» 

Anne Frank ikke eksisterte. 
At det hele bare var opp
spinn. Og nå'r utgangspunk
tet er aller galest, blir som 
kjent resultatet som origina
lest. Det er oss bekjent ikke 
det som har vært påstått at 
det ikke har eksistert noen 
Anne Frank, men det har 
vært hevdet at dagboken €il' 
et fa~sum, eller at den iallfall 
er blitt «redigert». 

Vel, Wiesenthals beretnin..:. 
ger får stå for sin egen vevd. 
Det er vel adskillig sant i det 
som fortelles om brutalitet og 
sadisme i konsentrasjonslei
rene. Og ilde er det selvom 
bare litt av det som berettes 
er sant. 

Men, rettferden tilsier at, 
også dette bedømmes på bak
grunn av de lovlløse tilstan
der som hersket i østområ
dene, dels fordi Sovjet altså 
ikke ville godta en lovtregu
lert 'sivilisert krigføring og 
dels fordi hatet mot jødene 
var stort, fra gammelt av i 
disse områder og pogromer 
ikke var noe som ble opp
funnet av tyskeJrne under an
nen verdenskrig. 

* 

«Stykkets «kjerne» er den an
nen akt hvor planen om «likvi
deringen» av Sikorski (statsmi
nisteren i den polske eksilre
gjering) smis, samtidig som mel
dingene om storangrep på Ham
burg løper inn. På to punkter 
bekrefter Hochhuth bildet av 
Churchill som «den harde, u
personlige hersker» - uanfek
tet drøfter han de videre fly-

. angrep, samtidig som han raser 
over at en av hans sorte svaner 
er revet ihjel aven rev.» ' 

Hvem er så denne mann 
som så nådeløst forfølger ek
te og påståtte tyske krigsfor
bryte'!'e, men også bar e 
dem? 

Han er en galisisk jøde på 
omkring 60 år, født i Lem
berg. En annen jøde, Joseph 
Wechsberg har innlednings-

Wiesenthal beretter en his- vis tegnet et portrett av ham. 
torie om en tysk sadist som Der får vi også høre hvotrle
er kald overLor drap på jøder, des det var i Lemberg i tyve
som han f()iI'teller om i et brev årene, en skildring som har 
hjem til sin kone(!), mens han betydelig interesse fordi' den 
samtidig spør bekymret om I f'Ortelller om forhold og stem
helbreden til et av' sine barn ninger blant befolkningen 
~som har meslinger. Det er som også tyskerne møtte da 
unektelig visse parallel[er de rykket inn i østområdene 

Vi kunne elllers ha lyst til å 
nevne spesielt en av de his
torier Wiesenthal beretter, en 
historie om en dame som på 
et bilde aven tysk soldat som 

Flere ganger i boken sktri- skyter en jøde på kanten av 
ver han også om besøk i Is- en" grav til sin forferdelse 
rael. o mener å gjenkjenne sin mann 

Ellers slo h.an seg al~sa .ed:- og deJrfor straks løper til den 
ter ~erdenskrIgen ned l WIen rettferdighetens engel Wie
~g apnet ~er - efter først I senthal! Nu er imidlertid ikke 

Og har vært det siden. a ha 'arbeIdet sammen med Wiesenthal den eneste som 
Men alt dette hendte altså lamedkan~rne som. frivilllig har beskjeftiget seg med det

før tyskerne kom til øst- men.neskeJeger -:- SItt besyn- te bilde, som beskrives Slik 
Polen og Lemberg. Og det derhge overnasjonale detek- av Wiesenthal: 

l€il'ede dengang å klare seg: 
«Det så mørkt ut, men Wiesen
thal viste at han kunne greie seg 
i et knipetak. Han bestakk en 
NKVD-kommissær og fikk re
gulære pass til seg selv, sin 
kone og sin mor. Et par måne
der senere ble alle jøder med 
«paragraf ll»-pass deportert til 
Sibir, der mange senere døde. 
Wiesenthåls greide å bli boende 
i Lvov, men Simons dager som 
selvstendig arkitekt var forbi.» 

er ikke Wiesenthal interes- tivkontor. Det drives for inn
sert i å utforske! Efter at samlede midler. Og det kom
tyskerne var kommet gikk de nier inn store summer. 
ukrainske nasjonale stytrker * 
løs på jødene efter gammelt Hva 'skal vi så si om alle 

her. - i 1941: mønster, og tyskerne som var de redselshistQlriene Wiesent
ol" .... tatt av den blodige krig hal beretter? Vi har jo sett I Når vi ellers er inne på 

dette med de britiske og ame
rikanske luftrnord på kvinner 
og barn i Tyskland, om an
grep på boligkvarterer uten 
noen slags militær betydning 
i. ren terroriseringshensikt 
(overensstemmende med Lin
demann-planen), så spør en 
uvilkårlig seg selv om det 
ikke er riktig dette som en 
·anmelder i en av~s var inne 
på i en annen forbindelse, at 
disse flyverne som ikke selv 
så de tyske ba'I'n brenne i 
fosforilc;len de slap ut over 
dem har en urettferdig god 
samvittighet. For derCls krigs
forbrytelse er like stor og de
~es skyld som regel uhyre me
get større målt i omfang enn 
den som kan legges enkelte 
t~ske sadister og krigsfor
brytere til l'ast. 

* 
Simon Wiesenthals navn 

har gått over en hel verden. 
Han er den sel vbesta!l tede 
menneskejeger, veJrdens pri
'vate politi og dommeren over 

«Når vi ble spurt om hvem som klarte vel i'kke å holde styr at ikke a l t han farer med 
nå hadde makten i landet, måtte på dem heller. En storr del av holder stikk i retten og vi 
vi se på bildet som hang over det Wiesenthal beretter om har .sett 'at selv hans forlag 
katetret, før vi kunne svare. Den var ove'!'grep fra den stedlige ikke tør bakke ham helt opp. 
ene uken hång det en bolsje- ukrainske befolkningsgrup- I saken med Rajakowich er jo 
vik der, den neste en ukrainer, pes side, men tyskerne tok det fakti'ske forhold at Wie
og så polakkenes marskalk Pil- efterhvert heller ikke med sil- senthals bok ble beslaglagt i 
sudski. Bolsjevikene a~resterte kehansker på noen. Sovjet- Østerrike. 
alle som tilhørte «borgerskapet» sallllveldet hadde som kjent Alt det andre er det jo 
og tvang dem til å betale løse- nektet å godta Haagerkonven- ikke mulig f()iI' oss å kontrol
penger. Min mor og andre jø- sjonens regler for sivilisert lere riktigheten av men vi 
diske kvinner ble beordret til ktrigføring og det måtte na- må si vi er sterkt skeptiske. Vi 
å gjøre rent i byens turnhall, turligvis sette sitt preg på har festet oss ved at han påny 
som russerne brukte som stall. I hendelsene i øst og i første fremfører Obersturmban:r{
Bolsjeviktropp~ne var ille ~ok, r,ekke ran:me s~vilbefol~nin- fUhrers Hattls uttalelser som 
men de ukramske kavalenav- gen. Parhsankngen utVIklet bevis den Hattl som man ikke 
delingene var enda verre. De red seg også efterhvert og gjorde våget å ftremføre som vitne i 
gjennom byen på de små hestene at tyskerne grep til strengeJre Nurnberg tross krav om det 
sme akkurat som kosakkene, og strengere midler og ble fra forsvarets side. 
plyndret, voldtok og drepte.» mere og mere mistenksomme Et langt kapitel er viet jak~ 

Og i 1939 da Tyskland og 
Sovjetsamveldet var blitt e
nige om å dele Polen, som 
Wiesenthal skriver, ble Lem
berg besatt av de røde': 

«1. september begynte tyskerne 
sin Blitzkrieg fra vest, og to 
uker senere rykket Den røde 

oVe'!'for befolkningen - i før- ten på den poilitiJmannen som 
ste rekke så de da naturlig- arresterte Anne Frank. Og 
vis på jødene som sine fien- her gjaldt j'akten ikke dette 
der. Den internasjonale jøde- at 'rettferdigheten måtte skje 
dom hadde jo faktisk høy ti- fyldest - mannen gjerde jo 
delig' erklært Tyskland krig I også bare hva hauger av nors
og oppfordret alle jøder til å,' ke politifolk som ikke var 
delta i denne krigen. «landssvikere» gjorde her 

Wiesenthal, hans mor og: hjemme - men fordi en gutt 
hans kone havnet i konsen-: hadde sagt til Wiesenthal at 

«En mann stod helt ute på 
l5:anten av graven. Bak ham 
stod en tysk soldat, som var fo
tografert akkurat idet han skjøt. 
Det var en bred, kraftig kar 
med briller, i vanlig feltgrå 
uniform. Fem-seks andre sol
dat~r stod flirende og så på.» 

Det dreier seg tydeQigvis om 
et av de bilder som omtales i 
et lite hefte som er utgitt av 
Verlag fUr Volkstum und 
Zeitgeschichtsforschung, et 
billedsært'I"ykk av det store 
verk «Europa in Flammen 
1939-1945. Band Il» av Udo 
W alendy. Billedheftet viser 
hvo:rlledes billedforfalsknin
gen er tatt i hetsens tjeneste 
og ett av di'sse billeder må 
sikkerlig være det Wiesenthal 
har spunnet sin historie om
kring. I heftet finner vi det 
gjengitt i tre forskjelige vari
anter som har vært benyttet 
i forskjellige publikasjoner. 
Heftet påviser hvorledes for
falskningene er utført og kon
kluderer med at dette er «gar 
keine echte Fotografie, son
dern eine uble Fotomontage». 
, Og holder dette stikk, og vi 
har ingen grunn til å tvile på 
det, så er det jo sådd et, nytt 
tvilens sennepskorn når det 
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gjelder zionisten Simon Wie- Høstsalg pa ° 1(landss,.V'lek}) som mulig. Det on'mådde den 
senthals redselshistorier. En \ ved å gjøre selve medlemska-
synes faktisk reklamen som pet i NS straffbart. Den re-
er utstilt for boken i bok- (Forts. fra side 2) er Norges seier». Enhvetr NS- hadde begynt. Danmark had- duserte frihetsstraffen for 
handlene, en trykt plakat med militære foI'lhandQere fra For- mann måtte sees som en po- de heller ingen eksilregjering, dette, men knesatte samtidig 
Påskriften «Den utrolige be- tensiell trusel mot gode nord- så llroblemet med gyldighe-' ~lle mulige andre straffer og 

svarsdepa'rtementet. Alle stu- ni ~t' h tst f o . retning - -», er ganske menn, selv om kanskje de ten av lover utstedt ute or r~~ Ig e ap or a rumere 
treffende. dentene skjønte at denne in- fleste NS-folk ikke var ond- landet eksisterte ikke, sa dem økonomisk og sosialt, og 

Når det e-ieldetr boken til gen vekt hadde mot beslut- artede. Et av de verste over- professor Eyben blant annet. det uansett subjektiv skyld. 
ningen i statsråd, spesiellt D t . n' k 

Anatolij Kuznetsov, så er den fordi «instruksen» ikke hadde grep Norge und:r. kri-gen, W, E. v. Eyben, som rolig e var en massIv po I IS 
et ekte produkt fra den an- o' k . kapI'tul'a-' hentrettelsen av pohtIfullmek- «oljet» debatten, sa at det f.orfølgelse som skulle settes fatt sitt uttry I 
nen side av jernteppet og bør sjonsavtalene. _ til E i l i f s e n:kom fra norsk nå er ro om rettsoppgjøret i 1 gang. . 
vel tas med enda større klly- side, sa professor Andenæs. Danmark. På tross av de feil Advokat Wlesener spurte 
per salt enn Simon. Wie~en- Professor Andenæs la opp For nordmenn flest var det 150m ble gjort, har ikke retts- ~vo~dan vanlige fo~k som gikk 
thals. DeIl: har v:l ik~e ~ og sitt innledningsforedrag som derfor <<iikke noe skår i gle- oppgjøret etterlatt ulegeli~e Inn I NS, s~u~le !SkJ!"nn~ at det 
f?r ~eg hl henSIkt a tJene en orientering om hva som den» under frigjøringsrusen sår, når man ser bort fra den var lovstridig, nar fire. av 
zlOn~smens sak, men ko~- skjedde under krigen, og hva at de hadde vissheten om .at bitterhet man kan vente hos H~yesteretts dommere Ikk? 
mUnIstpropag~nda~n er ~o som skjedde efterpå. Han pre- nazistene nu skulle stå til enkelte når de er straffet 'Og skJønte det. Han hevdet ogsa 
åpenb~tr'. Ellers o VIlle den ]0 sise'rte at Nasjonal Samling rette - tvertimot. Allikevel ikke skjønner hvorfO'r. I Dan- at domstolene under rettsor--~
heller Ikke ha fatt komme ut . d flI ble det ikke noen «lange kni- maI1k brøt man prinsippet om gjøret O'ikk nokså lett over 
, d t VERDENS GANGs be- ~nder krIgen y oet u støtte vers n'att», selv om en,del at en lov ikke må gis tilbaike- de subjektive betingelser f<Yr le. . hl tyskerne, både moralsk, 
rømmelIge «demokratI» sOI? militært og politisk _ under «wild west» ble foretatt i virkende kraft. Man gjorde skyld. 

Vi nevnte at boken kilart 

d~n norsk~ høyreforsvarsffil- slagordet «Tysklands kamp er den første tid. OppQ'jøret med det fordi man var redd for at Det var 50 000 mennesker 
nIster nylIg avla vennskaps- Norges kamp. Tysklands seier svikerne skulle skje i betryg- samfunnet uten et omfattende som ble dømt eller som ved
besøk hos. gende, rettslige formetr. rettsopngjør ville bryte sam- toik forelegg under rettsopp-

men. Hvis vi h~dde frikjent gjøret, og 18 000 av dem ble 
medgir at det var mord fra fall delvis sant. Men også her 
en jødisk pikes side på to er det ting som vi selv kan 
tyske offisetrer - og i tillegg si temmelig s~kkert er opp
til det en lang retkke parti- spinn. Det fortelles således at 
sankrigsforbrytelser - som de tyske soildater da de rykket 
utløste tyske mottiltak og når inn i Kiev begav seg ut på 
ondskapens hjul først har be- plyndring! Vi har jo selv hatt 
gynt å rulle så er de vanske- tyske okkupanter i Norge og 
lig å stoppe igjen. maken til disiplinerte solda-

EIlers spimer den uktrains- ter skal man vel lete vetrden 
ke nasjonalistbevegelse, som rundt ·efter. Vi vet også at 
til å begynne med samarbei- "'lyndrinO' uten unntagelse ble 
det med tyskerne, men hvis straffet med døden i den tys
l~ffimere ble puttet i en ke hær, så den russiske kom-

-----:fangeleir, en stor rolle også i munists beretning er nok fritt 
KuznetsoV's beretning, som oppspinn på dette punkt iall
har fått det noe selvmotsigen- falil. Men at befolkningen for
de, men nok treffende navn søkte seg: med plyndring kan 
«en dokumentarisk !roman». vel medføre riktighet og med
Vi skulle tro romanstoffet virket kanskje til de strenge 
.dominerer på bekostning av forholdsregler. Forfatteren 
det autentiske. ' 'Selv deltok jo som gutt i plyn-

Forfatteren fortell l er at de dringene, forteller han. 
ukrainske nasjonalister slOi * 
opp plakater med påskriften: La oss sluttelig slå fast at 
«Jødetr, Polakker og Russere om det vell kan være den aller 
er Ukrainas farligste fien- sterkeste tvil tilstede når det 
der!» Og det tilføyes noe som gjelder beretningene i de to 
gir et treffende bilde av de høkene så eT det tilstrekkelig 
kaotiske befolkningsforhold i igjen til å virke rystende på 
Kievområdet og derfor også alle normale mennesker. Det 
er noe av forklaringen på det er vel ikke mange, om noen, 
som hendte: som har noe imot at virkelige 

«Foran denne plakaten tenkte 
jeg for første gang i mitt liv: 
Hvem er jeg? Moren min var 
en ekte ukrainerinne, faren min 
en renhårig russer, Det betydde 
at .jeg var halvveis ukrainer og 
halvveis russer, følgelig min egen 
fiende. De beste vennene mine 
var Sjurka Matsa - halvt jøde 
og følgelig jøde, foruten Bolik 
Kaminskij - halvt polakk, føl
gelig polakk. Alt var som ut-

I 
gjort.» 

krigsforbrytere og sadister 
fra dengang, selv nu et kvart 
århundre efter, rammes av 
fordømmelse og kanskje 
straff. Men da må det være 
likhet for loven. Da må man 
fordømme og straffe a Il den 
grusomhet som annen ver
denskrig fostret - uten hen
syn til nasjonalitet og uten 
hensyn til om forbryterne til
hørte den seirende eller den 
tapende part. Er man ikke vil
lig til det, så eT kravet om 
straff for krigsforbrytere ba-

Det va!r oppi dette tysker- re ekkelt hykleri, bare et 
ne havnet med sin ubehjelpe- skaJlkeskjul !for fortsatt hets 
lige og lite gjennomtenkte dk- mot Tyskland. 
kupasjonspolitikk. Midt oppe Og at dette skrål om tysker
i et folkekaos med hatefulle ne som vetrdens eneste krigs
grupper som 'stod mot hver- forbryternasjon har skutt 
andre og mot tyskerne, med langt over målet når det gjel
partisanvirksomhet og bak- der å virke humaniserende 
holdsmord. på krigføringen, det taler hen-

Som når det gjelder boken deIsene i Vietnam, i Midt
til Wiesenthal er det ikke østen og en rekke andre ste
godt å avgjøre hva som er I der sitt tydelige sprog om. 
eventy!r' og hva som er iall- Siegfried 

Landssvikanordningen 
dig formulert 

ubel- frontkjempere i stor stil, ville dømt til frihetsstraffer. 80 
arbeidet blitt nedlagt over he- landssvikere ble dømt til livs
le Danmark, 'Og motstandsibe- varig fenp'sel, og 30 nordmenn 
vegeisen hadde kanskje tatt og 15 tyskere ble dømt tH dø
rettsoppgjøret i sin egen den. Av dødsdommene over 
hånd. Nød r ett er den en- nordmenn ble 25 eksekvert. 
este farba're vei for å forsva- Advoikat Wiesener hevdet 
re dette bruddet på et retts- at dette var altfor mange til 
prinsinr>, 012' vi bør anerkjen- at rettsa---atratet kunne hånd
ne at det har var en situa- heve en individuell rettfer
sj'On som gjordle nødrett be- dighet. Det var også man",e 

Præessor Andenæs sa at 
den Landssvikanordningen 
som regj eringen i London 
vedtok 15. desember 1944, 
fikk en nokså uheldig formu
lering. Formelt sett ble an
ordningen gitt tilbakevirken
de kraft. 

NS-medlemskap nok Irettiget, sa v. Eyben. som slapp unna rettsDprpgjØ-
Grunnl'aget for rettsoppgjø- * ret, først og fremst tyskerar-

ret var allerede eksisterende beidere og profitører. Jeg me-
straffelov, og' anordningen Høyesterettsadvokat ner ikke at alle skulle vært 
som vatr vedtatt av regjerin- Albert Wiesener tatt, sa han, men dette viser 
gen i London under krigen. Professor Andenæs ble at det ikke var likhet for 10-
Høyesterett fant at straffe- sterkt imøtegått av h.r.advo- ven. H~dde man begrenset 
lovens paragraf 86, som setter kat Albert Wiesener, som 'Oppgjøret til de grovere ror
straff fDr bistand til fienden i hevdet at rettsoppgjøret brøt brytelser, til omkring et par 
krigstilstand eller med krig med hevdvunne rettsprlnsip- tusen mennesker, kunne det 
for øye, alene trammet selve per. Rettstaniken er ikke noe ha vært g;ennDmført på en 
medlemskapet i NS. De an- man kan gå på akkOTd med slkikkelig måte. Da kunne 
ordninger som ble vedtatt i fordi samfunnet har vært ute man også ha overkommet å 
London, av januar 1942 og av b~lanse, sa han. Ikke en- ta opp drap som gikk den an
landssvikanordningen av de- gang en trusel om «de lange dre veien under krigen. Det 
sember 1942, gjDrde det i- knivers natt» rettferdi.",rt;ør er ep. skam at likvidasjonene 
midlertid heU klart at bare et brudd på rettstaniken. Den under krigen ikke ble etter
bevisstheten om selve med- trussel kunne myndighetene forsket. ,NDen av dem kunne 
lemskapet var nok til at det ha demmet opp for Då annen sikkert forsvares, men langt 
ble rammet av loven. Land- måte. Rettstanken ville dess- fra alle, sa advokaten. 
svikanordningen hadde fotr- uten ikke ha blitt så kO'rr"'To
melt sett tilbakevirkende mitte'rt av et pøbelinnS'lag 
kraft, men forutsetningen var som av et brudd Då retts
at det dreiet seg om forhold ""'dnsin'l)ene. sa Wiesener. Var 
som var straffbare på for- det ikke rettstanken vi kjem
hånd. pet for under besettelsen? Da 

Anordningen ga også rom burde vi ikke selv bli så nazi
fotr større differensiering ved fisert at vi begår brudd på 
domsavsigel:se, og i realite- retts tanken i !rettsstatens 
ven ble reaksjonen mildere navn, sa han. 
overfor de små NS-medlem- Albert Wiesener nekte '~å 
mer, enn om de skulle vært at reO';erinO'en satt i et frem
rammet av straffeloven alene, med land under det "'ress som 
sa Andenæ,s. Han pekte på at en krigssituasjon fører med 
Høvesterett efter krigen had- seg og med ensidige informa
de funnet at også den kunn- sjoner hjemmefra. I en slik 
gjøring som ble foretatt var situasjon er det ikke lett å 
gyldig - gjennom radio fra være objektiv. Regjerings
London, ved flyveblad og og- medlemmene opparbeidet et 
så delvis ved offentliggjørelse naturlig hat mot de hjemlige 
i nazistisk presse. nazister, som etter deres 00'1)-

I fatning bare var fiendens la-
Professor v. Eyben tok for keier. Er det rimelig' å tro at 

seg det samme rettsoppgjør i repieringen i denne situasjo
Danmark. - I Danmark ble nen var 'Opptatt av å gi mil
det ikke reist tiltale mot med- dere bestemmelser for NS
lemmetr i NS. Man kunne ikke folk enn de som gjaldt i straf
bruke den såkalte forræder- feioven? spurte han. Det er 
paragrafen, da krigen i Dan- rimelig å tro at rregjeringen 
mark sluttet' nesten før den ønsket å ramme så mange 

Kamp mellom ideologier 
Stud.jur. Audun E d -

var ds ensa at han i grun
nen var enig med alle de tre 
ir:mlederne. Ut fra en rent ju
ridisk vurdering kan man 
iktke helt ut fm'svare det som 
skjedde, men hvorfor skulle 
man det, spurte han. Krigen 
var en kamp mellom ideolo
gier, og rettsO"'",,"'iøret var en 
fortsettelse av denne kampen. 
Forbitrelsen hadde hopet seg 
on"" og det som skjedde var 
en forsinket revolusjon. Vi 
skal være stolte av at folk ble 
så sterkt engasjert i å kjem
pe for en ideologi som står 
for demoktrati og humanitet. 
Det er ikke noen ubehagelig 
erkjennelse at onogjøret ikke 
Jti,kk helt etter rettsprinsln"'e
ne. Det er en behagelig er
kiennelse at forbitrelsen over 
det som var skjedd vatr så 
stor at det ble slått såvidt 
hardt til under rettsoppgjø
ret! 

* 
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i ~r~f~~~:~:~ ~~fe\~tX;: ~t~~::r~:'t:!~a~~~ 17r:qt!;~ * ftvt ~ ;; xi: t. 
(pioner når det gjelder byg- ~ndust:r r Alaska og Jernverk ~ ~~ : ~ ~ m }, ";!;;) := __ . • ... ~ ---;--. 
ging av 5av de seks største l BraSIl, mens Japanske pro
skip i verden gjennom de dukter oversvømmer Austra
siste ti år, fra den 85 000 lia og de underutviklede land INGEN VERDIG? 
tonn store Universe Admitral i Afrika, Sør-Amerika og To år på rad har Stortingets 
til den nuværende verdens- Asia. Nobelkomite nu avstått fra å 
rekordholder, den 210000 Japan er aIrrerede langt dele ut fredsprisen og det for
tonn store Idemitsu Maru) og fremme i autornatasjon og har telller vel litt om gehalten av 
Toshiwo Doko i Ishikawa- gått løs på rumaldetren med den fredelige verden som ble 
jiiffia Harima Heavy Industri- sine egne satelliter. Og dette resultatet av korstoget mot 
es (det skipsverft som har er bare en begynnelse. nasjonalsosialismen. Ellers er 
bygget den støtrste tonnasje Forandringen og Hewins' jo Nobelkomiteens tilbakehol
i verden gjennom flere år, beskrivelse av mennene bak denhet nu forbausende på 
ibefattet byggingen av Ide- den er fengslende lesning om bakgrunn av de tidligere ut
mitsu Maru). en fremmedartet siviHsasjon. delinger. Vi nevner utdelin-

Hewins har truffet og in- Ved å ta igjen Vesten har Ja- gen til en straffedømt tysk 
tervjuet begge disse industri- pan vist hvorledes et orien-~andsforræder, Ossietzky, ut
giganter under to langvarige talsk land kan trekke seg selv delingen til en svart sør
besøk i Japan i løpet av de opp efter sanda[remmene u- afrikaner som hadde utmetr
siste toogethalvt år og mange ten å gripe til diktatur eller ket seg med å så splid og 
andre av de «mystiske» menn undertrykkelse - ved hjelp obstruksjon blant sine svarte 
som hatr hevet sitt land opp av disiplin, samarbeidsånd, feller og utdelingen til den 
fra ruin til rikdom i løpet av hardt arbeide og personlig svarte amerikanske baptist-
15 år. initiativ. Det er visselig noe prest Martin Luther King, 

Andre kapitler som vil in å lære for Britannia i denne mannen .som bærer det mo

teressere nordmenn er kapit- bok, som også tjener som en ralske ansvaT for rases am
T M d nyttig introduksjon til Osaka menstøtene i USA. Og folk lene om suneji ats u a 

(hvis tvillingmotor Mazda World Expo i 1970 - og de av denne kategori finnes det 
Cosmo Saloon 110S med dens olympiske vinterleker i Hok- da fremdeles i den deilige n"
revolusjonerende Wankel Ro- kaido to år senere.» demokratiske verden. Hva 
t E · . Hewins har vært med i det med «helten fra Sinai» Moshe air" nglne, var en sensasJ on , 
ved dette års London Motor japanske kringkastingssel- Dayan? Kunne ikke han være 
Show), Taizo Ishida (makten skap~ p~ogra~m~ og med- en verdig fredskandidat for 
bak Toyota) og, selvfølgelig, arbeIdet l Asahl 51mbuns auk- den norske Nobelkomite? For 
d b t S · h' H d sus årbok «This is Japan», som hva skiriver ikke for eksempel en erøm e Ole 11'0 on a o . . 

d t kl gal' til alle statsoverhoder. regjeringsorganet NATIO 
mb"le mo orskv ker og nu ratcekr-t Han medarbeider også i Yo- NEN' fredsprisen bør ikk~ 

l er, som· on urrerer s etr " .Sh· bh' 
d d b 't' k .. -IIllUrI 1m un, som ar et omgis med «unødig eksklusi-me e rI IS e «mInI». d l" l o 85 'll" H' h h t ag 19 opp ag pa , ml 10- viteb' 
ewms og 'ar:s u~ ru er ner og gjør ktrav på å være . 

de e?este passasJerer l?~fat- «verdens største avis». Hans * 
tet Japanere som noensmne f '1' f .. . f b' 
k t 'l o· d Id amI les orretnmgs or mdel- FELLES FRONT 

ommer l a reIse me e- d J o t'lb k '1 
mitsu Ma'ru. I 1965 seilte han ~~r red ~pan 1ar l a e ti Den norske dagspresse gjør 
forresten fra Kuwait til Ja O, a ans etter startet i likhet med pressen i det 

odd . d - det første engelsk-japanske britiske moderland et sto'rt 
pan pa en aværen e .ver- «joint venture». 
densrekordholder, Idernitsus . nummer av meningsforskjell 
130 000 tonner Nissho Maru. R. mellom forskjellige hvite 
Ingen annen ikke-japaneser grupper i Sør-Afrika (og Rho-
har slikt førstehånds kjenn- : ....... ~"''@,'''~~~~~'''~ desia). Men på ett punkt -
skap til verdens største tank- ~ Månadsbladet ~ og det et nokså avgjørende i 
skip og Hewins skriver der- ~ ~ denne forbindelse - er man 
for med en egen autoritet om ~ FRI HUG ~ iallfall enige i Sør-Af'rika. 1-

graf». Griinbaums kommentar I den ene krisen til den andre. 
til sikteben var, karakteris- Og det som engelskmennene 
tisk nok: «Det er noen som ikke greier selv, det sørger 
blir mere opphisset over na- strømmen av innvandretre fra 
kenhet enn ovetr nazier.» en rekke fargede folkeslag 

* for. Sulten er kan hende ikke 
så ille ennu, selv om britene 

INGEN EFTERFORSKNING I var blant de aller siste som 
Den. tyske justisminister I fikk opphe.vet rasjonerin

erklærte i bundestagen at for- I gen efter ~rl~en, m~n tuber
brytel'ser begått mot tyske kulosen har: fatt en Imponer
fordrevne og mot krigsfanger ende o?~svm~. Det engelske 
i utlandet ikke kan forfølges helsemlmS~erIet melder a~ 
av den tyske justis, så nå kan dep er mmst 20 g~nger sa 
da Gulosten sove i ro _ blant høy bare blant de mnvand
andre. Den tyske justis bm rede pakistane~e som hos bri
for eksempel ikke efterforske tene selv. De~tIl eIr den aven 
i Tsjekoslovakia, tilføyet han. type som er Imun ove~~or to 
Bundesministeren ser altså av de mest brukte medlsmene 
tydeligvis på de tyske øst- mot den. 
områder og Sudetenland som I En annen velsigneiIse som 
utland, og han synes ikke å følger med «gjestearbeider
kjenne til at i henhold tillJa- ne» er spedalskheten, som ik
ragraf 4 i den tyske straffe- ke har vært kjent i England 
lov kan forbrytelser begått i siden middelalderen. Det ble 
utlandet mot tyskere forføl- notert at den øket med 74 
ges. pst. bare i en fiTeårs-periode. 

* I tillegg til dette har man 
dessuten sporet tilfeller av 

STADIG NYOPPDAGELSER øyensukdommen trakom, som 
Og la oss i samme forbin- tidli~ere var fullstendig u

deIse nevne at de kommunis- kjent på de britisek øyer. De 
tiske myndighet eir i Polen at- mer spesielle u-landssvkdom
ter har oppdaget noen masse- mene, gonorre og syfilis er 
graver med lik av folk som naturligvis til stede og her 
skal være skutt av tyskerne. er «kapasiteten» henholds
Det er pussig dette..at det aal- vis 59 og 30 ganger så høy 
tid er slike lik en finner. Det hos innvandrerne. 
later nemlig til at efter at den Rapporten .fra det engelske 
tyske Wehtrmacht oppdaget helseministeriet slutter m:d å 
massegravene ved Katyn med understr~k~ at odet slett Ikke 
likene av de polske offiserer I er urea~lshsk a. a?ta . at det 
som Sovjet slaktet ned så om et VISst antal,l alJ:' VII være 
faller alle lik på tysike~nes I flere negere enn ~vite i Er:g-
kappe. Hvor er det så blitt land - selv om lI;~vandrm
av likene efter allle de andre gen ble stoppet na. 
som russerne avlivet og av de -0-
to millioner ofre blant de -----------__ 
fordrevne østtyskere? Har li:.. 
kene oppløst seg i luften? 

* 
GLEM IKKE 

abonnements fornyelsen for 
1968. Og husk at vi også tren-

dette emne, som har revolu- ~ Frisinna tidtrøyt- og opp- ~ føllge AFRICAN EXPRESS 
sjonert sjøfarten og kraftnoli- ~ lysningsblad. Fritt ordskifte ~ erklærte nemlig opposisjons
tikken i hele verden. : om NS, rettsoppgjeret m.m. ~ føreren Sir de Villiers Graaff 

Som det heter på forleg- : Fylgjetongar om Hunzafol- ~ på et partimøte nylig at det DET KOSTER 
geirens bokomslag: «De indu- @ ket, Jack London (ill.), sjø- ~ overhodet ikke finnes noen 
striherrer som Ralph Hewins = romanar m.m. Arspris kr. ~ tvil om at det samlede land, 

I ger en liten - eller naturlig
vis gjerne stor - ekstra 

beskriver i denne bok er gi- ~ 25,-. ~ opposisjon og regjering står 
ganter i enhver industriell : p . f blad ~ I sammen mot enhve'r form for 
sammenligning og slående. os~glro or. p'. 80 8~1. ~ I terrorisme. Utlandet og ter
personligheter. Det er disse i UtgJevar: Erlmg SeIm, Kinn ~ roristene selv skal vite at i 
menn som siden 1951 ha'f he-I ................... ..,..,.., ...... "''@,~'iJ~'''''''iJ~ dette spørsmål står alle sør-
vet nasjonalproduktet med I afrikanere 'side ved side. 
gjennomsnittlig 10 pst. årlig I KRI S TN EVE N N E R * 
og har åpnet for komplett 
nye horisonter i Asia og Stil
lehavsbassenget. 

De japanske Miracle Men 
viser nu amerikanerne hvor
ledes de skal lage stål, bri
tene hvorledes de skal bygge 
skip, tysketrne hvorledes de 
skal lage kameraer og sveit
serne hvorledes de skal lage 
ur. De har mettet Japan med 
radio- og fjernsynsapparater, 
altslags e1lektrisk kjøkkenut
styr, og deres automasjons
industtri farer avsted med 
samme fart som deres motor
sykler. De har veldige fore-

Har du lyst til 1 treffe gamle ven
ner i et åpent miljø? - Krist", 
V mnIf møtes den første fredag 
hver måned i Collettsgate 43. Etter 
en tale er det bevertning og an
ledning til selskapelig samvser. 

Møtetid kl. 19.30. 

T8nnlege 

MARTIN KJELDAAS 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 44 7'5 54 

HAPEFULL UNGDOM 
Sønn av den danske finans

minister, Olle Griinbaum, 21 
å'r gammel er ifølge det tyske 
blad Stern «siktet for usøm
melig offentlig opptreden ef
ter at han på et konservativt 
politisk møte i København 
ganske enkelt lot buksene 
falle. Griinbaum, som allerede 
en gang før har opptrådt -
og da på en provosammen
komst - med bar akterdel, 
begynte sin siste striptease ef-
I ter at en møtedeltager hadde 

~~ kallt ham en «jødisk porno-

Som følO'e av USA's pro- håndsrekning til driften. 
israelske holdning i den an-
grepskrig som Israel satte i
gang mot sine arabiske nabo
stater må USA's luftbaser i 
Libya nu onl')gis. 6 000 ameri
kanere, deriblant 3 000 solda
ter må rømme Whee'lus. som 
hittil har tjent som flanke
beskyttelse fO'r 6. USA-flåte. 

* 
«GOTT STRAFE 
ENGLAND» 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - S&wene 

Ekspedisjonstid: Tirsda.&" Ul 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag hold .. 
kontorene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet etter f0rut
gående a.vtale. 

Abonnementspriser : 
Kr. 40,- pr. M, kr. 20,
pr. halvAr 1 Ska.nd.l.nav1A 
Utlandet kr. 26;- pr. halT
Ar. I nøytralt omala/l m
nenla.ndB : Kr. 50,- pr. k, 

kr. 25,- pr. halT"'. 

Løasalg kr. 1,-. 

- De kommer til å dø av 
sult og tubetrkulose på sin 
forbannede øy, profeterte 
Hitler om engelskmennene, 
og de som har ventet på at 
det perfide Albion skulle få I 
sin velfortjente smekk, kan I 
vel omsider sette et kryss i I Bruk poataironr: 16 oiIO. 
taket. I vår tid går England Ufgivcw Af. ,.oUc og LGft4I 
- seierherren fra kampen I V1ldnc Boktrykkeri 
mot «nazibarbarieb - fra ____________ _ 
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