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Hiroshima I Rundskue på 1967 
I Slik den vel orienterte tyske publisist dr. Peter Kleist 

Praksisen Dresden og fra 
USA DRIVER LUFTTERROR OGSA I VIETNAM 

Fra D e u tse heN a t i o n a l - Z e i tun g henter vi efter
følgende artikkel: 

Nu er det uimotsigeHg slått ~_ skyelig form for krigføring i 
fast og kan ikke lenger be- Nordvietnam, noe som, bare 
nektes av offisielle talsmenn kan føre til å snu verdens-
for USA: I lenge're tid har "opinionen enda mere avgjort 
USA ikke innskrenket seg til :o, mot USA-intervensjonen. EI-
å bombardere militære mål i ler skal angrepene på den 

/ Nordvietnam fra luften, men ;') nordvietnamesiske sivii1be-
angriper også boligkvartere- 1 A folkning tas som et tegn på 
ne til sivilbefolkningen i Ha- . tr~, en viss amerikansk fortvilel-
noi og andre byer. .". \.., se, som vokser frem av be-

ser det 

l ukevis hevdet de kom- ~ ,lt..J,' visstheten om å ha overan-
munistiske vietnamesere det- 11J\I' strengt seg verdenspolitisk i ~ 
te og offentliggjorde fotogra- .. I ViFetonlkamen?e er enl'ge o,m a" for- Mellom røde brødre: Moskva og Peking, (Kieler Nachrichten) 
fier av bombeskader i bOilig- Gud! Er sivile også truffet? sier 
kvarterer. Hårnakket benek- dømme en krigføring hvor-I. " . . ,". 
tet USA det. Nu kunne en president Johnson. Og hva med under sivile som ikke er inn- VI antar vare lesere vIl kunne ha mteresse av a gJøre seg 
journalist fra «New York Dresden og Hiroshima? spør tys- viklet i kamphandlinger I kjent med hva en ,vel orientert tidligere tysk diplomat og 
Times» på stedet besiktige kerne, kommer til skade. Denne senere vel kjent publisist dr. Peter Kleist har å si om ver-
skadene. Hans avis offent- oppfatning må jo st~kke sær- denssituasjonen ved inngangen til det nye år. Hans syn på 
liggjorde derefte'r en utførlig - bombetepper over Berlin, hg dypt hos amerIkanerne f h Id . . . f ·kk l .- d It k . d . t 'or' o ene gJengir VI e ter en arb e av ham i DEUTSCHE 
reportasje. Myndighetene Cottbus, Kiel, Hamm, Kob- som JO ' e o l en m erna-
måtte gi seg. Naturligvis ble lenz og andre byer. sjonale militærrettergang i WOCHEN-ZEITUNG: 
boligkvarterer bombardert Ved vurderingen av an- Niirnberg, som i punkt «b -
«,av:_v;;mVF,\f'E:~». DeSisutenhen- grepene efter krigen, måtte krigsforbryteilser» - bl. a. Når vi begynner vår rund- år inntil grensen av verdens-
Viste Pentagon tifat -det ,ve 'de sakkyndige konStatere -a gøjdOerldeeg-,g"""'Stel'SneaftabvciCt.by'e( Vr ",-,Jkmå1-Ha Lr: g'_'j 'tg l' 'ilkDk·gen gsj..ell' nk·,Ddomen~'fYo.fr';tdoCn_ne-,_Sr:P0sle),; krig, men vil unngå alt som -
angrep på militære anlegg virkningen av te'rrorangre- - ~ 'kunne føre til en 'seil'. 'Mens 
p'raktisk talt var umulig å pene mot sivilbefolkningen kedsplasser og landsbyer». ved begynnelsen av det nye man krevet betingelsesløs 
forhindre ødeleggelser på ik- ikke stod i noe forhold til På basis av dette har ameri- år med et meget fjernt om- kapitulasjon av det antikom
ke-militært område. I innsatsen. Ja, disse angrep, kanerne dømt tyske offiserer råde som Vietnam, så er det munistiske Tredje Rike, til-

Dermed tar amerikanerne så kan man S11utte, bidro til til døden og ladt dem hen-. dessverre ikke mere fornuft byr man i Vietnam, som en
igjen opp en form for krig-l tvertimot å forlenge krigen, rette. Det turde væ're over- å finne der enn når det gjel- gang i KO'rea, betingelsesløse 
føring som de ha'r utstrakt fordi de heller forsterket fo1- flødig for oss å trekke slut- der vå're nære problemer. forhandlinger. 
erfaring ,L Mens 8. ameri- kets motstandsvilje og for- ningene av dette. Vi kan trøs- U.S.A. kommer til å drive Av det må vi slutte at i 
kanske ,luftflåte i annen ver- bitreIse enn å svekke den. tig overlate det til de impli- «opptrappingen» også i dette (Forts. side 7) 
denskrig til å begynne med, Vi'rkelig innflytelse på krig- serte. 
i motsetning til britene, inn- føringen måtte man derimot Bemerkelsesverdig fore
skrenket seg til - ofte i tilkjenne rettede angrep på kommer oss reaksjonen hos 
dagslys - å rette bombean- militære mål - forsynings- de ,1edende tyske (og norske?) 
grep mot virkelige militære anlegg, flyplasser, rustnings- aviser når det gjelder den nu 
mål i Tyskland, så sluttet den fabrikker, kommunikasjons- offisielt medgitte tilintetgjø-
seg i si'Ste krigsfase til den sentra osv. reIse av boligkvarterer fra 
engelske oppfatning, at det luften. De to eneste over-
gjaldt ved flatebombardering AVSKYELIGE METODER regionale dagsaviser i Bun~ 
av boligkvarterer å bryte mo- Efter at man har læ'rt virk- desrepublikken, «Die Welt» og 
railen til den fiendtlige sivil- ningen å kjenne forbyr stra- «Frankfurter Allgemeine Zei
befolkning. tegiske bombeangrep mot si- tung», kommer i sine kom-

Bare ved den massive del- vilbefolkningen seg ikke bare menta'rer inn på de ameri
tagelse av de amerikanske av moralske, men også av mi- kanske innrømmelser. Ernst
«flyvende festninger» var det litære grunner. Det må der- _ Ulrich Fromm, utenriksre
mulig i februar 1945 å tilin- for væ're fullstendig uforståe- daktøren, skriver i «Welt» 
tetgjøre Dresden. Dessuten llig at amerikanerne efter er- om dette: «At det gjelder for 
kastet aD1e'rikanerne - ak- faringene i Europa begynner amerikane'rne å avbryte for
kurat som engelskmennene I en like virkningsløs som av- syningene til Vietkong fra 

bombedryss ovel Hanois 
o • • t., I -- - ss,el n ·OIt!~S~s forsvar J • 

Nt>rd-l'ieI'141> ~ __ 'hO er fortsetter 
og be"IØkJ" 1l.0iIllVUlO , bUr dte\l\» . 

"'"" M 1J . vi\:~~llet 
~. ".\r ." å unll~å at Sl 

,,~eu> . 

Nordvietnam og å sjalte ut 
det fiendtlige luftforsvar, 
men ikke å bombardere hjel
peløse sivilister, må kunne 
stå fast i enhver alvorlig dis
kusjon. Men militære anlegg, 
radarutsty'r og antiluftskyts 
som ligger i Hanois byområde 
og på takene til regj€!rings
bygningene, trekker ikke ba
re bombeangrep på seg, men 
bringer også ved sin pilasse
ring boligkva'rterene i nærhe
ten i fare.» 

Slik kan vi også forestille 
(Forts. side 6) 'Amerikansk besøk hos sivile i Tyskland 

-. ... ~.,-: - ...., 
{tl ro 
P- p. . 
(\) f.' 
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SIDE 2 

Kjempevise 
Aa nei da: Ingen komplekser faar meg suggerert til taushet 
og tabu om rykter, her, 
enn si til aa projisere «skyld» over paa andre: 
jeg skrider alltid over den siste terskel inn til meg selv, 
jeg drømmer meg ikke bort: 

Ikke saa jeg, Ola Skarpøye, 
noen kulturpersonlighet i speilet 
hvis det virkelig viste en knehøne, 
en dilt i rompa paa de mektigste, rikeste. 

- «En Grosserer i Sjømannsgraver & Medaljer Post Mortem 
på et Engleiands rommelige krigsmarked. 
Med snarlig engasjemmt som «strengt nøytral» 
yrkeskrybskytter mot betrengte soldater 
gjennom to verdenskriger. 

- Tenk lille butikken ble overfallt ! 
Men takket være sluttseirens lille overtalende virkning 
paa kulturens edsvorne voktere 
ble krybskytterne omtryllet til kulturbyggere, 
og middelaldersk tor/ur mot overvunne 
synkvervet til Høyesteretts straff over forbrytere.» -

Z-A, nei da: 
Ikke har jeg, listen de meg bak mitt løfte til hele verden 
om Streng Nøytralitet, 
forvoldt økt død og elendighet hos den ene part, 
(Isaafall kunde jo maximum - minimum beregnes matematisk) 
og for betaling, 
og før 9. april 1940 : 
Jeg er ikke tilsalgs som snikmord er. 

Min sans for ridderlig duell 
forbyr meg aa la meg engasjere 
av ti - mot en, 
og paa en slik maate. 

Heller ikke spiller jeg poker 
med mitt fedrelands fred 
og mine barns liv 
som pokerpott. 

(Det er bare de samme rykter som også vil ha det til at det hender 
jeg tilmed i Norsk Rikskringkasting «offentlig maa kose meg med 
denslags minner) 

Nei, ikke så jeg noensomhe1st kulturskjønnhet i speilet 
hvis det viste 

«en selvforskyldt «overfaUt,» 
og en «viking» som overga barna og landet og rømte 
(Hva mere kunde quislingene overgi etterpå isåfall?) 

og kom hjem i sol og «dømte :» 
- Heretter er det med straff forbudt 
fem år bakover i tiden 
(d. v. s. bakover inntil overgivelsen i 1940) 
aa o v e rgi noe 
til fienden igjen. 

(Dette riktignok naturstridige forbud bakover i tiden 
er selvsagt laget bare i rent for m i Ide n d e hensikt, 
dog akk uunngaaelig med straff opptil dødsstraff 
i Jesu navn, amen.)>> -

- Aa huff da: Her minner ryktene meg om en stakkars sinnssyk 
jeg kjenner 

som stadigvekk driver og peller i sitt lomme-ur, 
for aa faa det til aa gaa baklengs -
for aa bli yngre og yngre. -

- - Saa skulle altsaa denne slags samfunnsrøkt 
lissom være innført i sannhetens historiebok 
og suverene naturlover sluppet til i reagensglasset ? ! 
- - Saa skulde altsaa vi intellektuelle 
lissom ha det med aa synke i jorden 
naar det alvorligste foreldreansvar roper oss opp i ansiktet ? ! 

Nei, tusenfold nei, 
ikke fristes jeg, 
Ola Rettvis, 

FOLK OG LAND 

En ukentlig 

«oppbyggelse» i TV 

LØRDAG 4. FEBRUAR 1967 

I Minne fra det Herrens 1945 o ar 
Det var i det Herrens år re egne klær, måtte vi stå 

1945. «F'rigjøring» og «De- i likvannet og grave i gjør-
Ja, jeg tror neppe det går mokrati» holdt sitt inntog og men, løfte det som var igjen 

en uke uten disse krigs- og tusener av nordmenn ble kas- I av kistene ut av gravene med 
hatshistorier aven av disse tet i de mange konsentra- baire hender, tømme innhol
superrgode nordmenns opple- sjonsleirene. En del av oss det over i nye kister - alt un
velser under krigen. Uke et- 1jle tidlig en morgen hentet der mengdens spottende til
ter uke, år etter år, og nå ut fDa en av disse leire og rop og med forslag om å la oss 
tiår etter tiår, blir vi foret kjørt til ukjent bestemmel- få russernes plass i graV'ene. 
med dette. Vi må selvfølgelig sessted av våre plageånder Også endel ba'rn befant seg 
ikke glemme, vi får i all an- ikledd sine sorte alpeluer og blant tilskuerne og en av oss 
stendighets navn pirøve å ha- bevepnet med Stenguns. L~ke henstilte til en av vaktene at 
te og forakte oss gjennom utenfor byen stanset bilene ihvertfall barna burde hol
resten av livet. og vi ble ført gjennom en des borte, men fikk kun til 

Men kan det nasjonalt og skog till en liten slette hvor svar «E'r'u frekk også?» En
internasjonalt være så vel- det allerede på forhånd var del av klærne våre, spesielt 
dig nødvendig og fortjenst- forsamlet noen hundre men- sko og strømper måtte vi se
fullt å dele hatet med de nye nesk~. Uten å ane noe om nere kaste. Personlig forsøk
generasjoner. For denne he- hensikten med denne reisen te j'eg å vaske skoene i salmi
seblesende og endeløse ensi- ble vi ført gjennom mennes- akkvann, men det hjalp ikke 
digheten må da nødvendigvis kemassen. Midt på sletten lå - liklukten hang igjen. Som 
ha en hensikt! tre graver markert med hvert ved et under bile ingen av oss 

Et uhyre sakskompleks som sitt kors. Under en slags mili- forgiftet av lik\Cannet så vidt 
den 2. verdenskrig med så tær kommando ble vi delt jeg vet. 
omfattende sivil deltagelse inn i ttre grupper, tildelt spa- Flere detaljer fra denne 
kan vanskelig behandles ob- der og hakker og gitt beskjed «g<ravferd» kunne berettes, 
jektivt av den ene deltagende om å begynne å grave. Måten men jeg orker ikke dvele ved 
part. Men hva med en nø y- ordren bile gitt på levnet ikke dette lenger. Grunnen til at 
tral ju<ridisk gra:nsking av an- den minste tvil hos oss om at jeg forteller om denne hen
svarsforholdet. Er den offent- vi ,ganske enkelt ville bli dele er et intervju som Fjern
lige sam:rittighet ikke så eng-skutt ned - eller i heldigste synet hadde med prof'essor 
leren allIkeve.l, eller mangler fall slått ned - om vi ikke Frands Bull for en tid til
T.V. positivt stoff? Jeg Vill lystret. En litt eldre mann bake, hvo'r professoren frem
oppfordre programledelsen bilant oss led av brokk og holdt at «tyskerne» ikke 

I til å ta en opptelling .av alle hadde . vanskeligheter. med kjente till begrepet «gentle
om den 2. verdenskng ?m- det tunge gravearbeide, men man». Herr professoren be
handlende programmer g]en- folkemencrden forlangte at høver ikke gå til «tyskerne» 
nom ~isse ~r, og jeg tror de «gammer~ skulle g'rave» - for å hente eksempler på u-
selv VIme bh forskrekket. Det inntil en av vaktene foreslo vitenhet i denne forbindelse. 
er overdrivel~e~ .og følelsen I at «gammer'n» kunne få bære Han kan søke i sin egen 
av at d~t al~n blIr slutt som vann istedenfor å grave. Det «hjemmefrontlige» krets, 
folk blIr leI av. Endel kan var nemlig tre russere som lå hvo'!:' begrepet «gentleman» 
jo abso.lutt være nødvendig l begravet her og der trengtes var så ukjent at det kunne 
og X;yt!lg. . . vann til å spyle av kistene. fØlre til sllike organiserte over-

Sa far VI da «glede» oss tI.~ Denne vannbæringen var grep mot forsv,arsløse fan
fo<rtsatt «god oppb~ggelse» l selvfølge[ig heller ikke lett ger, som det jeg nettopp har 
~ommende uker, maneder og for en brokkEdende og vi I berettet om. Hvis herr pro
ar. hans fangekamera1t'er led me- fessoren er interessert i flere 

P.t. Øvre Telemark 11!1 67. get over å se ham vak:le I beretninger om «hjemme-
Olav AakJær fram og tilbake med vann- frontlig» mangel på gentle-

At de orker 
bøttene under hånende til- manliknes», kan jeg forsikre 
rop fra en folkehop som at jeg har nedtegnet en 
betraktet det hele som god mengde slike. Personlig er 

Vi har alt hatt jul 
veke. 

ei hel underholdning. Uten noen I jeg iferd med å samle et lite 
sanitær beskyttelse, iført vå- «biblliotek», som skal sikre 

Ei hel veke med de gamle 
julesanger og med juletre og 
nisseprat for de unge. Alt 
til vår religiøse fornyelse.· 

Men vi og mange forstår 
så godt hvorfor. Det gjelder 
om å holde hetsen vedlike. 
Om det gjøres bakom fortiel
ser og usannhet så betyr det 
li te for dem. 

Foran alt: Det gjelder om 
å berge det såkalte rettsopp
gjør. 

mine barn en riMig innfø'ring 
i hva som egentlig foregikk 
etter at «freden» brøt løs 
over oss i 1945. 1-,'!:ange med 
meg er i ferd med det samme 
«samlerarheide», så navnløse 
og ukjente skal ikke disse 
«gentlemen» forbli for neste 
generasjon. 

Til slutt vil jeg få anføre i 
forbindelse med vanskelig

Men i radio og TV prates 
det krig og ondskap - om 
helter og uslinger. Og «hel
tene» selv prater om sine be
drifter. Prestene fra preke
stolene, professorer i radio og 
de vanlige radiofolk ustanse
lig gjennom sine media. Ute 

1966. 
fra bygdene i julen hetene med Hewins' bok at 

Det hele er som på kom
mando. Og det er det nok 
også. 

over evne 
aven kultur 
paa nivaa , 
der litt nedenfor 
hallikene. 

Overfor mulige mistro 
sverger jeg 
med den ene haand effektivt paa Bibelen 
'Og den andre saan farlig i været De vet : 
MIN RETT S LÆRDEED. 

Bj.R. 
--0--

GUNNAR FURUSETH. 

det var da ikke annet å vente, 
enn at det ble Ilagt vanskelig
heter i veien for utlgivelsen. 
Det bøtr da forlengst være 
åpenbart for enhver at vi ik
ke har med «gentlemen» å 
gjøre, som uten Viidere lar 
en slagen motstander komme 
til orde. Når nu til og med en 
engelskmann skal «ties 
ihjel», så bekrefter dette til 
gagns at de som satte igang 
«det såkalte rettsoppgjøreb>, 
er mer redde for sannheten, 
enn sellv vi kunne ha trodd. 

Sannhetssøker 
-0--
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FOLK OG LAND 
UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Vaklende forsvar? 
-

FOLK OG LAND 

«Gj engangere» 
l. 

«Det norske folk lider av 
selvforhedigelse og innbilt 
martyrdom», skire v engang 
avdøde direktør Lorentz 
Vogt. 

Fenomenet har den siste 
tid hatt en renessanse. 

Generalforsamling i 

Afs Folk og Land 

SIDE 3 

holdes på kontoret i Kierschowsgt. 5, Oslo fredag 24. februar 
1967 kl. 12. 

Over TV har seerne stiftet 
bekjentskap med forskjellige 

Det er nesten så en trenger paraply nu om dagen, slik _ meget sympatiske __ per-
regner det med gammel, oppkokt hets fra krigspropagandaen sone>r og deres gjenvordighe
og med uopphørlig hyldest til alle slags mulige og umulige ter undeT okkupasjonen. 

Aksjeeiere innkalles til å møte personlig eller med skriftlig full
makt til en annen aksjeeier. Fullmakter kan eventuelt utferdiges 
til redaktør Melsom eller til undertegnende, under avisens adresse. 
På fullmakten skrives bare «Fullmakt for N.N. til å møte for 
meg på AlS -Folk og Lands ordinære generalforsamling 1967», 
samt underskrift. 

helter fra dengang. Grini har nok også vært litt_ 
aven god skole å dømme efDet er ikke bare presse og kringkasting som boltrer seg, 

Til behandling på generalforsamlingen foreligger regnskap for 
1966, valg på uttredende styremedlemmer m. v. 

ter den forbauselse og det 
~:kjønt en må medgi at den iherdige ~stupiditet som vises der inntrykk det vakte der å gjø-
,oanskelig kan overgås. Selv FJERNSYNETS «Baronen» har re den oppdagelse at en al
man engasjert i hetsens tjeneste! Nylig jaktet han på noen minnelig fisker (også) kan 
«nynazister» i de østerrikske fjeller, som drev sin parti- være et menneske med kul
virksomhet (nasjonal demokratisk?) på basis av skjulte og tur. 

Styret innkalles til møte samme sted og samme dag kl. 11. 

OLAF HOLM 
Styrets formann 

Forøvrig hadde et team på 
naturligvis 'stjålne skatter deponert av «gamlenazistene»! fire det innbyrdes meget 
Og kulturorganet AFTENPOSTEN følger trofast opp i sine morsomt i sin «sandkasse» på 
norske tegneserier made in USA. For har ikke selveste «Fan- Marienlyst. Tall 
tomet» dumpet opp i tilsvarende skatter og tilsvarende n. 

k · f b t ' S d f Om denne form for patrio- Vi er så vant til å teule med leres hos W.A.S.T. - i West « rlgs or ryere». e ne en or. millioner at vi overhodet ikke B l' 
'kk . f kk d t kli' t tisme uttalte overlege Scharf- er m. Ellers er det jo l e l ørste re e agens ys e a ler e tenker lenger når vi nevner Totaltapet av menneske-

d fenberg kart før sin død: Det 
en er ute efter. Det er vel helst gammel vane som er von bør ikke bli noe helteepos. tall. Jeg vil her nevne to liv tross krig på alle fronter, 
å vende. En har jo også nok å ta av i ~orsk heltesaga, som blir Det forkortet ikke krigen eksempler. tross bombehag;l baTe 1 1/2 
mere og mere heltemodig eftersom årene går. Det hender med en eneste dag. O.H. Man sier: 6 millioner jøder knappe millioner høyere enn 
nok at heltene kommer i tottene på hverandre når det gjel- ~.o--o-~o.o--o--o-o.o-<?-o-o-.o--o-o har tyskerne drept under kri- tapene fra det første eksemp-

gen. 6 mil:lioner kroner hva let. - Jeg synes det lyder 
der fordelingen av både «godheten» og heltemotet - slik TIL FORBUNDET e>r det? En seilskute, et hus? tvilsomt. 
som da gamle Francis Bull i sin minnekrans i FJERNSYNET Jeg ble lei meg da jeg leste - Men 6 millioner mennes- Skal vi så for en gangs 
kom i skade for å fortelle at Hallesby spiste pakkene han i FOLK OG LAND «Jeg ble ker? Det er mere enn Norges skyld se på noen andre tall 
fikk uten å dele med noen, iallfall ikke med Bull- men stort harm». Sender de>rfor kr. 100 befolkning. Er det overhodet hentet fra «Dokumente deut
sett er enigheten om det store en har gjort både alminnelig h s~m følgetrflvedlafglt - mtted mulig at så mange mennes- scher Krigsschaden» - Bun-

og rørende. - - ~ - Hilsen - - Jødene var moralsk klfig-I Ved bornbardering ble det 
___ , ap om a _ ere ø ger e er. ker er drept på slik måte? desministe'rium i Bonn. 

Det kunne vel sagt ens være annen heltesaga å berette Også en tidl. NS-mann førende siden den zionistiske i Rest-Tyskland _ øst (DDR) 
også fra den tiden, men heltemotet er som kjent forbeholdt krigserklæring mot Tysk- og vest (Forb. rep.) ødelagt 
dem med den berømmelige britisk-norske «nasjonale hold- I «Varden» leser vi således land, offentliggjort den 24. 2750000 pluss 640000 boli-
ning», så det får kanskje vente. Noe slagsmål om brødskal- et innlegg fra Olav Aakjær, mars 1933 i «Daily Express». ger. Tilsammen ble det i det-

Den gang ble jødenes fol- te området drept 570000 
kene kunne det jo heller ikke godt bli blant «våre» i kon- som tar tilorde mot den evin- ketall proklamert med 14 kviner og barn, med menn 
sentra:sjonsleirene, for vi fikk jo ingen slik spesialbehand- , delige' hetsen. Vi gjengir det millioner. 1945 ble det p'rok- 635000 personer. Tallet på 
Hng med Hallesby- og Bull-pakker. på annet sted i bladet efter- lamert med 15 millioner. Den sårede eir 879 000 mennesker. 

Det må vel imidlertid ha vært en kraftig tennsats som har som han ber andre aviser om jødiske jurist og statistiker Det ble kastet ned en bombe-
satt all denne svadaen fra dengang isving: Og en tar vel å ta det inn. ?rd· GistOje.""kskYkheTv?det k19?f2 last på 2 mill. 690000 tonn. 

. o· l et amen ans e l ss n - - Dette inferno - og bare 
neppe feIl nar det antydes at den vell første rekke skyldes I Og ~akjær ~r ikke al~ne. tet «The Broom» at tallet på 1/2 mill. døde _ sammenlign 
den panikk som har grepet mere og mere om seg blant de, I et bls~ar hl Arge~tma-I jødiske ofre fra 2. Verdens· 1. eksempel. 
ansvarlige efter at en britisk publist la frem synspunkter B?rthen l VG: spør Havard k1rig ligger mellom 350 000 og Sammenligner vi nu, iste
:som er så i strid med den «historie» en har kost seg med her R!at~domo «detklkkke sfnt.art (er~ 500000. Det er mot den al- denfor bare å bruke tankeløse 
'. . " l o d pa l e a rus e ra 19 opp l ,minnelige massemening og tall, de nevnte tap, om de nu l landet. En har nok trukket kraftIg l alle s ags tra er og den mytologiske verden vi f f d l' k H k r o or er e 19 no . - an an er jødiske eller tyske med 
mobilisert hva en kunne av gamle hetsere for om mu 19 a har beveget oss i etter krigen, jo også tLa feil. Det er galt folketall i Skandinavia, blir 
demme opp for den ubehagelige sannhet som gryr. og som alle, særlig vi under ~ok dersom ett menneske det kanskje klart for den ene 

Om resultatet har svart til forventningene tør derimot 30 år, er blitt systematisk om jøde eller tysker (det ene oganære hvor uhyre tanke
være mere enn tvilsomt. For begynner det il!;:ke å gjære både indoktrinert i.» var,' det andre er, verdens løst vi her opererer når vi 
hi:st og her i dette norske folk som en har ført så grundig bak br~g~B!I?!~~gLgAf~~:GY~~ bf u-d~udmennfedsker) bli:d· dn:'f't i alminnelighet taler om miil-

.. . or l e er ø t som sa anne. lioner mennesker. 
lyset? Iallfall kommer det nu og da noen lesermnlegg l pres- nasias!», som også er lutende Kanskje vi da begynner å 
sen som kan tyde på litt av hvert. lei av det hele. Han minner Her det andre eksemplet tenke selv, og forstår at ve-

«de gode» om at da freden (hell' er det ingen .tvil, da navn gen til fred _ kun e'l' veien 
og den såkalte befrielsen og fødested erkJent): . til sannheten, og den er bitter 

- I mange år plyndret mitt folk 
Euro~_museer - så -

AFTENPOSTEN yder også sitt bidrag til hetsen - -

kom, så var det første de De tyske soldater var l for oss alle. 
gjorde å praktisere døds- kamp på alle fro_ nter og had-I Ivar Hjort Svend:sen 
straff. Han forteller at i hans de hver dag store tap. Hos P. S. I disse tall er ikke 
klasse på skolen går Scharf- dem falt det ':ln~er krigen i flyktningsskjebnene og flukt
fenbergs (~Akt:stykker» og Hæren 1 mIllIon 210000 områdene medregnet. 
Helge Krogs «Sjette kolonne» mann, i Marinen 48 200 

Hvem? 
på omgang, og nu skal de og- mann og i Luftvåpenet 
så skaffe seg boken til He- 138600 mann. I alt omkom 
wins. 17 millioner innbefattet civi-

Så, det gjærer nok noe og lister (7 millioner 375800 Hvem har det såkalte retts
hvert sted. Det tør vel bli kvinner og menn). 35. mill. opgjøl' med landssvikerne 
vallskelig i det lange løp å tyskere og kjempende på tysk rammet? 
hindre det gamle løgnbygg- side ble såret. Det blir en u- Direkte har det rammet 
verket i å falle sammen. Iall- hY're stor prosentsats av fol- alle «dømte» og alle for-
fall skal det ikke hjelpe rart I ketallet. fulgte. Indirekte alle retts-

I med oppstiving av byggmest-/ Navnelister. over falne og sindige mennesker i Norges 
re av typen Sverre Løberg! sårede føres og kan kontrol- land. C. B. 
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SIDE 4 FO.LK OG LAND LØRDAG 4. FEBRUAR 1967 

Krigføringsproblemet 1940-1945 1 MED EN SOV JETSOLDA T 
E d o l b o kO o o IOd I VERDENSKRIGEN n re egJøre se ygget pa JensgJernInger og so le' 

For FQLK OG LAND av armeneren lerwand Dshanian. 

kilder av avdøde major og byråsjef i Forsvars

departementet Finn Kjelstrup 

12. drag skulle være den mest 
kompetente norske instans til 

Den 16. mai. 1944 sluttet å uttale seg om saken, idet 
eksiltregjeringen enslydende den må forutsettes å ha ad-
avtaler med England og gang ti[ det mateiriale som 
U.S.A. samt en i det vesent- foref,innes i offentlige arki-
lige identisk avtale med Sov- ver om saksforholdet. Hvis 
jet-Samveldet om siviladmi- det var utstedt ordrer fm 
nistmsjon og jurisdiksjon i norsk myndighet til de nors-
norske «befridde» områder. ke frivillige styrke'I' i England 
I avtalen med Sovjet-Sam- vedr. gjenoppta,gelse av kri-
veldet om ordningen i om- .gen, burde disse nå forlengst 
råder «befridd ved en so'Vjet- vært fremlagt og stillet til av-
russisk styrke» ha'l' de 2 første 'delingens disposisjon. 
artikler følgende o!1dlyd: For å få klafllagt sistnevnte 

l. I områder som er berørt forhold og andre enkeltheter 
av mHitære operasjoner €Il' av betydning ble den 31. jan.' 
det nødvendig å ha for øye 1954 rettet en ny forespørsel 
en første eller militær fase til avdelingen, bl. a. om tids-
under hviilken øverstkom- punktet for de første militæ-
manderende for den sovjet- re opemsjonsoI'drer fra den 
russiske styrke til lands må I 52nd Lowland Division») ble nors~e~. O. K. i London, s?m 
utøve det høyeste. ansv~r og disponert til operasjoner i lIed? l gJenopptagelse av kng-. 
den høyeste myndIghet l det. Finnmark i 1945. Bataljonen1 førmgen. I svar av 10. feb ru
f~lle omfang so~ .nødve~dig-I var her først underlagt den a:I' 1954 er meddelt at avde
gJøres av den IImhtære situa- russiske O. K., men ble så 1mgen savner dat~ for be-
sjon. ,av denne stillet fritt, og be- svarelseav spørsmallet: 

2. Så snart som og ,i den ...satte «ingenmannsland» som Samme forespørs~l t~l den 
utstrekning som den militære va'I' rømmet av tyskerne men norske eksforsvarss]ef l Eng
situasjon tillater det etter kom ikke tiJl innsats i a~grep. land (fra februar 1942~, gen. 
øyerst~ommanderendes. I?e- Overtagelsen av denne pas- lnt. Hansteen, e:- 2. apinl1954 
lll?g, vIl den norske regJermg sive oppgave ble eneste ut- besvart med ~t Iverksatte .un
bh underrettet for at den skal slag av norsk statlig «krig dersøkeiser l vedk .. arkIver 
kunne gjenoppta utøvelsen føring» dirigert av F. O. K. (':,. Forsvarsstab~n) Ikke en-
av ansvaret for den sivile ad- etter 10. juni 1940. na hadde ført tIl resultater. 
mini:strasjon.» (uthevet her).' Etter hukommelsen opply-

I Se't generalen at ordrene til 
Disse artikler viser at Lon

donregjeringen ikke var med 
som okkupant, og følgelig 
heller ikke som krigførende. 
Hadde den vært med som 
krigførende, måtte etter in
ternasjonal rett den lovmes
sige makt (<<L'autorite du 
pouvoir lega!» , Haagregle
mentet art. 43) falle tilbake 
til landets regjelJ:"ing. Men 
her, såvel som i avtalene med 
Englland og U. S. A. er det 
forutsatt at denne makt over
tas av de krigførende og ok
kuperende stormakter. 

Noen bestemmelse om tids
punkt for tilbaketlrekking av 
'Okkupasjonstroppene ble ik
ke fastsatt. Det skulle væ're 
2 «fasen, den første med 
fullstendig overhøyet for ok
kupantene, den annen med 
norsk ansvar for den sivile 
administrasjon i nærmere an
gitt begrenset utstrekning. 
'.ridspun!l.det for oVe'rdragel
sen av dette «ansvar» var 
helt og hoLdent oklkupantens 
sak. 

Først statlige militære til
tak fra norsk side knyttet seg 
til1 den sovjetrussiske okku
pasjon som var forutsatt i 
foran nevnte ~vtale, jfr. gen. 
Hansteens tidHgere 'Omtalte 
sktr;iv av 4·. april 1948, hvori 
anføres at «Den norske Bri
gade» (en bataljon av «The 

1) Ifølge. b~retnin?en om «Den Lingekompaniet fra somme
nor~ke regjertngs . vI:ksomhet». 9. ren 1942 gikk gjennom den 
aprtl 1940-22. JUnI 1945, bm~ norske seksjon av sambands
IV, s. 24, var kun 1 kompanI komiteen som var undedagt 
(Bergkp. 2) av bataljonen sendt F.O.K. Direkte fra F.O.K. ut
til Finnmark før 8. mai 1945. Bel ,gikk ordren om gjenbesettell
tegn~lsen «De~ nors~e brigade:» se av Svalbard og' senere eks
er VIlledende. En. bnga~e bestar pedisjoner dit. Den sjømili
nor~lt av ! ?atalJoner a 4 ko~- tære dekning ble besørget av 
panter, altsa I alt 16 kompanIer den britiske marine. 
pluss 1 bergart.bataljon m. v. . Ingen av de her nevnte 

En oversikt over de vik- olrdrer kan imidlertid anses 
tigste av foran anførte mo- som militær operasj'onsordre 
menter ble 1. septembe'I' 1949 for gjenopptagelse av nO'rsk 
sen?-t De!1 kr~gshistoriske av- statlig krigføring, jfr det fø; 
delmg tIl gjennomsyn med anførte om Lingekompani
forespørsel om det skulle væ- ets start og oppgaver. Sval-
re noe uriktig, unøyakUg eller, (Forts. side 7) 
ufullstendig i fl'emstilllingen 
av de militære data av be
tydning for belysning av 
krigføringSpiroblemet. Som 
svar mottokes følgende skriv 
(datert 7. september 1949): 

«Krigføringsproblemet. 
Ved hoslagt å sende tilbake det 
med Deres skrivelse av 1. sept. 
1949 oversendte P. M. om oven 
nevnte sllik meddeles, at det reiste 
spørsmål er av så utpreget juri
disk og folkerettslig natur, at 
Den krigshistoriske avdeling ikke 
anser seg kompetent til å uttale 
seg om det.» 

Dette svar må sees i lys av 
at Den krigshistoriske avde
ling ifølge sitt offentlige opp-

Også Wilson har sine problemer 

underveis til Europa. Slik ser 

«Le Canard enchainh>, Paris del: 

«It's a long way - -» 

Forfatteren en armensk folkedans. Idag forteller han om da han 

komponerte dansen «Harens død» 

JEG BLIR FORFREMMET I utklekkede dramatiske dans 
Om søndagene arbeidet vi I hvorunder jeg forsøkte å imi

ikke her heller og vi forsøkte tere hatren og karakteriserte-·· 
å få tiden til å gå så hyggelig hovedsakelig harens bevegel
som vel mulig. Vi musiserte ser - først mens den beiter 
på skolens piano, sang og fredelig med sine rare beve
danset, eller vi stilte oss opp gelser, når den jages og 
langs mUlJ:"en som gikk rundt vaktsomt i angst med enhver 
skolegården og vekslet noen av sine bevegelser søke'I' å 
kjærJighetsfulle bemerknin- unngå sin forfølger. Ttlsist 
ger med de bondekvinner når den er såret og døende 
som passerte muren på sin og jeg efterlignet den lyd den 
gang gjennom landsbygaten. ga fra seg når den døde. 
Tyskerne selv fattet interesse Jeg mente at både sang
for vårt underholdningspro- teksten og dansebevegelsen 
gram, og en søndag kom u- passet utmerket godt sam
ventet mange tyskere, både men og skapte en atmosfære 
offiserer og soldater fra den som satte følelsene i bevegel
andre delen av landsbyen for se. Men at mine tilskuere 
å overvæ're våre søndagspres- skulle bli så sterkt begeist-
tasjoner. ret for dette mitt lille ekspe- . 

Vår opptreden foregikk riment hadde jeg ikke kun
midt på plassen, hvor tilsku- net tenke meg, a;Uerminst da 
erne hadde slått seg ned i en jeg utført'e dansen i min van
halvring, mens en gruppe a- lige uniform. Jeg måtte gjen
matørkunstnere fremførte si- ta dansen, men jeg slapp ikke 
ne «numre» på den annen fra det, publikum forlangte 
halvdel av vårt «amfiteater». mere. Da falt det meg inn 
Da så turen kom til meg, ut- hvor meget bedre dansen vil
førte' jeg en dans som jeg le ha virket om jeg hadde 
hadde kalt· «harens død». væ'rt iført et hareskinn. Da 
Dansen hadde jeg innstudert viHe den bli enda mer virk
efter noen ture'r på den før ningsfull og tilskuerne ville 
omta:lte harejakt hvor vi blitt enda mere begeistret. 
krigsfanger måtte medvirke Tilstede var også de tyske 
om søndagene. Mens jeg dan- jegerne, og blant dem også 
set, akkompagnerte endel av amatørjegeren som kunne 
krigsfangene meg ved å synge snakke et gebrokkent russisk. 
i kor en kjent armensk folke- Han kom bort til meg, la sin 
vise til tekst av den kjente hånd på min skulde'r mens 
armenske fmatter Avetik ,han med den annen hånd tok 
Isahakian. En av de opptre- min høyre hånd og sa: «Jeg 
dende sangere slo på en bøtte l' er virkelig imponert over din 
for å markere takten. dans.» Ellers var også de øv-

Denne sangteksten gjaldt I rige tyskere høflige og de 
e,gentlig en hjortedans, men takket oss for vårt. under-
jeg anvendte den til min ny- (Forts. SIde 8) 
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LØRDAG 4. FEBRUAR 1967 

Hvor homogen er den 
røde hær? 
AV EUGEN LIBAUER 

Det nasjonale spørsmål hø
rer nu som før til Øst-Euro
pas uløste p'roblemer. Den 
jugoslaviske opprører Mi
chajl Michajlov har i et brev 
til Tito profetert at det na
sjonale spørsmål i Jugosla
via ved «den første vind» 
kan forvandle seg til en veri- . 
tabel ildebrann. lVIichajlov 
hadde kunnet rette nøyaktig 
de samme ord også til Kossy
gin eller Bresjnev, naturlig
vis også til Podgorny og Sje
lest, En liten foranledning i 
det av så mange nasjonali
teter sammensatte UdSSR 
kan sette det nasjonale, og 
det vil igjen si kolonispørs
målet i bevegelse. I forbin
delse med en akutt svelekeise 
i det øverste pa'rti- og stats
apparat, i forbindelse med en 
spalting av sentrallkomiteen 
(slik som for eksempel som
meren 1953, før og under 
Berias fall) er det absolutt 
ikke utelukket at ukrainske 
eller litauisk'e, georgiske elle'r 
'armenske kommunistførere, 
under press av befolkningen, 
kan si opp vennskapet med 
Moskvasentralen og erk,lære 
sine lands formelle nasjonale 
uavhengighet. Slik eller på 
en lignende ,måte kunne av-I masser, slik som tilfellet var 
koloniseringen av det siste' i siste fase av den ungarske 
koloniimpe'rium tenkes å fo- 'I folkereisning i 1956. Nasjo
regå. nalkommunistiske strømnin-

A v denne mening er for- ger betyr - ifølge Conquest 
øvrig den kjente britiske - bare mellometapper i øst
Øst-Europa- og slavist-eks- Europas befrielsesprosess. 
pert Robert Conquest. I sin En av de beste og mest 
siste bok «Russia after objektive iakttagere av ver
Khrushtshev» gir han ut-I denshendelsene, den konser
trykk for den mening at selv vativt-borgerlige «Neue Zur
nasjonalkommunistiske 're-I cher Zeitung», som fQ/døyer 
~jerin.ger i Kiev, Kaunas, Tif-I over utmerked,e østekspe~t~r, 
i11s, Mmsk, Baku, Erevan, Re- er av den menmg at det Ikke 
val, Riga eller Tasjkent ikke lenger finnes noen utvei for 
ville få noen lang levetid, Kreml. Konsesjoner bremser 
idet de ville bli feiet bort ikke på avkoloniseringspi'o
av den nasjonale storm fra sessen, men påskynder den, 
de antikommunistiske folke- (Forts. side 6] 

FOLK OG LAND SIDE 5 

B.S.: 

Hvem praktiserte det største forræderi før 
9. april 1940? 

Var det ikke den norske regjering? 

Den autoriserte gjennom
gangstone her i landet under 
og efter den tyske okkupasjo
nen 1940-45, har vært å be
skylde privatpersonen Vid
kun Quisling, for at Nm,ge 
den 9. april 1940 ble okku
pert av tyskerne. Men selv 
det Quisling med urette be
skyldes for før tyskerne be
satte Norge, var for intet å 
regne mot det for'ræderi som 
bile begått av den norske A
parti-regjering. 

Dette skal jeg underbygge 
med følgende: 

I 
På side 101 i Sverre Hart

manns bok, «Spillet om Nor
ge» utgitt i Oslo i 1958, står 
bl. Sl. skrevet: 

«Ifølge pålitelige meldinger 
hadde engelskmennene til hen-I 
sikt å sette sig fast i NorKe og 
hadde tmffet avtale med den 
norske regjering om dette.» (Ut
hevelsen av meg) «Ikke minst 
hendelsen ved Jøssingfjord, da 
britene bordet det tyske stats
skip, Altmark, ryddet av veien 
eventuell tvil om de britiske 

. planer: l 

Om tyske:rne skriver Hart
mann i samme_ forbindelse: 

Ble de to norske panserskip efter ordre liggende på Narvik havn for 

ikke å forstyrre en britisk landsetting? Bildet viser britiske tropper 

klar for innskipning til okkupering av Narvik ved GOlll'ock i Clyde 

ring støttepunkter og rett til ke jernmalm derfra. De sen
gjennommarsj for sine tropper. sasjonelle opplysninger 
I denne sak er det oppnådd «Fremover» den gang bragte, 
enighet mellom de tre regjerin- skulle man tro måtte ryste 
ger. Man er kommet 01Jerem hver eneste norsk avis og el
om at den norske regjering lers redelige norske personer. 
offisielt skal ta avstand fra å Men intet skjedde i så måte. 
imøtekomme de alliertes krav, Så her later det Ul at noen 
såvel vectrørencte støttep'.mkter har vært snall" i vendingen for 

-somvedrørerrde gjennømmarsj. å unngå gjengivelse av oven
Når man imidlertid stiller den ,. nevnte artikkel i «Fremover». 
norske regjerinf; over for et 
fait accompli. l Jil den på Jamme III 
måte som i AI/marked/æren Jio]e Panserskipene: Norge og 

«Det hastet med å komme dem seg med en protest.» (Uthevel- Eidsvold, som før 9. april 1940 
i forkjøpet. Under disse omsten- sene av meg). I hadde oppholdt seg i Tromsø, 
digheter var det nødvendig å gikk derfra og ankret opp på 
sette seg i besiddeIse Norge.» Det vil være feil å tro at Na1rvik havn noen få dager 

I «Fremover» har skrevet dette før 9. april. De for- og akter- . 
Il for å gi faktiske opplysninger fortøyet se,g innerst i Narvik-

Som supplement til foran-I til det forløyne norske folk. bukten så nær marbakken de 
stående skal nevnes at A-l Høyst sannsynlig har «Frem- k;mne flyte. I den~e stilli.ng 
pa.rtibladet, «Fremover» i I ove'r's» skribent handlet uakt- sa under.sk~evne skIpene 11g
Narvik den 28. desember i somt. I nevnte artikkel, som ge ?er l sm torne-1r?sesøvn 
1959, bragte en lang artikkel gikk ove'r flere spalter, ble utpa kvelden 8. ap nI 1940. 
gjengitt efter Heimeverns- gitt nokså detaljerte opplys- Litt senere om kvelden brag
bladet, hvor det bil. a. heter: ninger om de byer som skul- te radioen meilding om at en-

«Under påskudd å ville hjelpe le besettes, derunder også gelske sjøstridskrefter hadde 
Finnland, forlanger England og Narvik, - følgelig for å hin- minela.gt Vestfjorden nord 
Frankrike av den norske regje- dre tyskerne i å få sin svens- for Bodø et sted, faktisk på 

10 15 

Obersichtskarte 
zum Einlaufen der deu~tschen Zersforer nach NQF~ik 

~~."r.. I 

dørterskelen til den ca. 8 mil 
lange Ofotenfjord, i hvis 
bunn malmsk,ipningsbyen, 
Narvik, ligger. 

Ett spørsmål som bør søkes 
klar lagt for å kunne trekke 
de skyldige til ansvar er: 
a) Hvem ga panserskipene 

oI1dre til å Ilegge seg skjult 
i Narvik på den tid det 
her gjelder? 

Tysk kart over Vestfjorden og Ofotfjorden med Narvik. En se;-avmerket hvor «Eidsvoll» og «Norge» 

ble senket 

b) Selv den mest uduelige 
sjøoffiser, - om sådanne 
skulle finnes, vil nok frabe 
seg ansvar for denne plas
seI1ing av panserskipene 
på dette tidspunkt, hvis 
i det hele tatt disse 2 slag
skipene skulle ha noe med 
forsvaret av Narvik å 
gjøre. Det må derfor an
tas at panserskipene skul
le få gjemt seg i 'ly av de 

(Forts. side 7) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 4. FEBRUAR 1967 

Hvor homogen er Praksisen fra Dresden -
(Forts. fra side 5.) over 15000 mann _ en hel (Forts. fra side 1.) GJENNOMSIKTIG BEVIS- og hyppig gir uttrykk fO'r sin 

fordi «appetitten» på fdhet krigssterk sovjetisk divisjon. oss forsvaret for de anglo
stadig blir større. Det punkt Bladet «Der Spiegel» beret- amerikanske terrorangrep 
da de egne undersåtter og tet 26. desember 1956 om en mot Tyskland under krigen 
sateillitenes efter ledernes hurtig stigning i antaM de- i de allieJrtes aviser. Efter de 
mening krever farlig stor fri- serteringer hos de sovjetiske erfaringer vi har høstet på 
het, nåes snart i et. system okkupasjonsenheter som, egen kropp, må man imidler
som må frykte friheten fordi overveiende bestod av ukra- tid noe forbauset spørre herr 
den ville være dets under- inske tropper. Grunnen til at Fromm hvorfor det står fast 
gang, skriver det sveitsiske ungarske frihetssendere var i enhver alvorlig diskusjon at 
verdensblad 10. juli sistle- å høre med ukrainsk sprog, amerikanerne ikke tok sikte 
den. var at overløpende ukrainere på å bombardere hjelpeløse 

FØRING avsky over tyske krigsfor

Avisen forutsier fO'r den hadde tatt med senderutsty- sivilister. Engang før gjaildt 
nærmeste fremtid i UdSSR ret sitt til undergrunnsgrup- det jo for frihetens og huma
en politsk utvikling med «kri- pene. Sovjetiske offiseJrer av nitetens land i høy grad nett
seartet sikk-sakk», med ukrainsk nasjonalitet som opp å myrde hjelpeløse sivi
«krampaktige sirkelbevegel- var gått over til ungarerne, lister fra luften. Tydeligvis 
ser». En kan vente plutselige oppfordret på ukrainsk i mi- har det nok satt seg fast i ho
og voldsomme forskyvninger litærsendinger, idet de opp- det på mange journalister at 
meLLom personer og olrgani- ga navn og tjenestegrad, sine forbrytelser bare kan begåes 
sasjoner. Så følger progno- kamerateJr til å slutte seg til av tyskere, men absolutt ikke 
sen: Lenins parti vil en vak- kampen for å befri deres eget av vestlige seierherreJr. Når 
keI' dag bli «avløst» men av fedreland og deres egne fa-· alt kommer til alt, så ble jo 
hvem? Her tar «Neue Ziir- milier. Det fortelles bl. a. i også atombomben kastet mot 
cher Zeitung» alvorlig feil en beretning fra et øyenvitne hjelpeløse sivilister. 

Fromm bruker størstepar
ten av sin kommentar ikke 
til argumentering om bom
ba'rderingen av boligkvarte
rer, men til å beklage en feil
rettet nyhetstjeneste fra 
USA's side, noe som ikke 
lønner seg. Han slutter sitt 
bidrag med en tanke som vel 
må kaUes temmelig kynisk. 
N år alt kommer til alt, mener 
han omtrent, så har Ho Chi 
Minh skylden for disse an
grep. Han kunne jo slutte 
krigen, så ville ikke flere si
vile bli drept. Også det er et 
argument som vi kjenner flDa 
seierherrenes presse: Hvis 
Hitle'r hadde sluttet krigen i 
tide, så ville det ikke falt 
noen bomber på tyske bolig
kvartaler. Det er et barbarisk 
standpunkt som er himmel
vidt fjernet fra de grunnsetnår den mene'r at den røde i Londonavisen «The Obser

hær som en «ny duma» kun- ver» idesembeJr 1956. 
ne overta arven etter bolsje- «New York Post» skrev 9. 
vikene! november samme år at grun-

Denne røde hær vil heller nen til at Kreml kastet otte 
ikke eksistere når «avløsnin- nye divisjoner direkte fra 
gen» av bolsjevikene finner Russland og Mellomasia inn 
sted, idet den er en hær be- i Ungarn, var frykten for at 
stående av mange nasjona- alle ukrainere i de i Ungarn 
litete'l' og derfor blir under- stasjonerte okkupasjonstrop-
gitt desintegrasjonsproses- per skulle følge eksemplet fra 
sen. sine 15 000 landsmenn. 

Den røde hærs utrustning Dette er kjennsgjerninger. 
og slagkmft er bare en side Dog alleJrede tre år tidligere, 
av problemet, den annen, under de blodige fangeopp
som har moralsk-psykologisk stander i Sibir, Kassakstan og 
betydning, munner ut i det Vorkuta, hadde det vist seg 
avgjørende spørsmål: hvor i hvor høy grad «den nasjo
homogen er den røde hær? nale basille» hadde vært i 

målet foran kanskje heller ly- ninger som gjaldt i Europa 
de: hvor heterogen er den noen hundre åtr før annen 
røde hær? verdenskrig. Med slike ar-

Sent'ralregjeringen i Mosk- gumenter kan man føre bak
va vil neppe være istand til teriekrig og begå den ene 
å føre en regelrett borgerkrig grufulle gjerning efter den 
i tilfelle av at ikke-russiske andre. Og stadig ville det 
rådsrepublikkeI' gjør seg na- ikke være gje'rningsmannens 
sjonalt selvstendige, idet un- skyld, men den annen parts 
de'l' slike forhOild også Kremls som ikke kapitulerte. De sis
militærinstrument, den røde te spor av ridderlighet ville 
hær, vil ha opphørt å eksi- I da være forsvunnet. 
stere som sluttet militærfor- Også i «F AZ» blir hoved
masjon. Det bør heller ikke vekten lagt på at den ameri
glemmes at det var tsarhæ- kanske nyhetspolitikk som så 
'ren, regimets inntil da vik- lenge har skjult en sannhet 
tigste søyle, som så uhyggelig inntil kjennnsgjerningene ik
r~skt løste seg opp i sine na- ke lenger lot seg skjule, ha'r 
sJonale betanddeler under skadet det egne land. Et kri
det revolujonære kaos i 1917, tisk ord om den umenneske
ennu før den siste tsar var lige krigføring finner en hke 
avlivet - - lite her som i «WeIt». Meget 

(U.K.) verre for «FAZ», som gjerne 

pSJfchosoph" 

brytere, er det at den ameri
kanske regjering er blitt kne
pet i løgn. «Propagandakuns
te't som trykkes av efter to
talitære motstandere ødeleg
ger grunnlaget (for tillit)>>, 
skriver den ansvarlige poli
tiske redaktør Bruno Dech
amps. Også her kommer den 
barnslige innstilling til ut
trykk at amerikanerne for
smådde i motsetning til sine 
motstandere å drive propa
ganda, fordi de åpenbart ikke 
var istand til å fordreie 
kjennsgjerninge'r. Som om 
amerikanerne i denne for
bindelse skulle ha noe behov 
for å gå i skole hos en totaH
tær motstander! 

V år efterkrigsgenerasj on 
er både moralsk og fysisk 
meget streng i sin domfel
lelse av fortidens tyske krigs
forbrytere. Og den bedyrer 
stadig på ny at en slik innstil
ling baire tar sikte på å kunne 
unngå lignende forbrytelser i 
fremtiden. Her har vi da nu i 
vå're dager en krigsforbrytel
se rett for nesen på oss. Måt
te moralens riddere i den 
skinnende rustning ikke bare 
nøye seg med hule deklama
sjoner om en fortid som ikke 
lar seg reparere, men slutte 
med det slik at de endelig 
kan ta fatt på nutiden. 

He'runder bør det ikke spil
le noen rolle at amerikaner
nes motstandere i Vietnam 
like brutalt trekker sivilbe
folkningen inn i krigen som 
amerikanerne, at Vietkong 
ikke viker tilbake for noen 
terTor, at den uten betenk
ning ofrer uskyldige når det 
passer dens taktikk. Vi har 
jo nu gjennom en rekke år 
fått vite at man ikke må reg
ne opp slike gjerninger, og at 
den ene part ikke e'r beretti-

En hendelse som fant sted stand til å lamme· kampmo
for bare ti år siden gir et railen i innsatsberedskapen 
nøyaktig og tilintetgj~;ende selv hos soldater og offiserer 
svar på det. Her siktes det til i det hemmelige politis 
den ungarske folkereisning i (MGB) eliteavdelinger. Til-
1956, undeJr forløpet av hvil- feller av desertering og nek
ken og under trykket av de telse ~v å utfør,~ ordre var 
re'lolusjonære hendelser de i ingen sjeldenhet. Deler av d,," 
Ungarn stasjonerte sovjetis- ikke-russiske kontingenter av 
ke okkupasjonstropper be- MGB-garnisonstroppene i 
gynte å oppløse seg i sine VOTkutaefterkom bare med 
nasjonalle hovedbestanddeler.! motvilje og med åpen ytret 
Den sterkeste ikke-russiske kritikk ordre om å åpne ilu 
kontingent (soldater, unde'r- i fangeleirene som hadde 
offiserer og offiserer) dannet gjort oppstand, og som ho
ukrainerne. vedsaklig bestod av ikke-

Det minnes om at høsten russere, i første rekke ukrai-
1956 med oppstanden i Un- nere, balte're, kaukasiere og 
garn åpnet en ny etappe i turkmeneI'. Enkelte vaktpos
den ukrainske befrielses- ter og underbe,falshavere be
kamp. Hjelpen som den vest- gikk selvmord. Garnisons
lige verden lot tilflyte det troppenes upålitelighet tvang 
revolusjonære Unga'rn, var MGB,;,ledelsen til å hente I 
utelukkende av human og fremmede regimenter rra den 
propagandistisk art: medika- langt sydligere by Petsjora 
menter, bønner, sørgemars- tH å slå ned oppstanden. 

SJ ALSLARAN 

presenterar den hermetiska livs- og varldsåskådningen, vilken 
ar grundad på karleken mellan konen och vårt sol systems 
rorelse kring centralsolen. 

DEL 1: Sjalens erfarenhetsskola på jorden och den slutliga 
segern: Livets krona. 

DEL Il: Anglarna och deras verk på jorden. 

get til å gripe til umenneske
llige midler selv om motstan
! deren bruker dem. Vi er der
for de første som ikke bare 
har 'rett, men også plikt til å 
hevde at slike prinsipper også 
skal gjelde for våre ankla
gere. 

jer - - De vestlige stor- Først nu er det blitt kjent 
makter gav avkall på å levere fra pålitelig kilde at ved ar
våpen. Denne militære hjelp beideroppstanden i den ukra
fikk Ungairn ikke fra de fri inske industriby NovotsjeJr
folk, men fra et undertryk- kansk måtte det likeledes 
ket - fra det ukrainske. settes inn tropper utenfra, 

Engelske og nordameri- fordi sjefen for den støtbri
kanske aviser anslo tallet på gade som var satt opp for å 
ukrainere blant rødearmis- slå ned oppstanden D2ktet il 
tene, som for størstedelen i åpne ild mot arbeiderne. Han 
sluttede enheter og medbrin- skal ha skutt seg i nærV,2r 
gende sine stridsvogner, ka- av hele sin stab. 
noner og sambandsutstyr Ansikt til ansikt med d~sse 
sloss på ungarernes side, til kjensgjerninger burde spors·-

DEL Ill: De messianska centralsol-tidsåldrarna och boken 
om den Gudomliga Modern. 

DEL I foreligger i tryckt upplaga, format 15 x 22 cm, 
164 sid., med vackert laminerat omslag i fargtryck, blått, gult 
och røtt. Omslagsbilden «Livets krona» efter måling av Sjals
larans oversattare konstnar Arthur Andersson. Pris pr. ex. 
sv. kr. 12. 

DEL Il och III finnes endast i begransade stencilerade 
upplagor. Varje ex. specialillustrerat av oversattaren. Pris per 

del sv. kr. 25. Vid likvid och rekvisition per postgiro sandes 
bockerna portofritt. 

W ARENDSBLADEfs FoRLAG 
Moheda 

Tel. 0472/76133 

(Te1.tid efter kl. 20.00) 
Postgiro 58 21 73 
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LØRDAG 4. FEBRUAR 1967 FOLK OG LAND SIDE 7 

• Rundskue -Hvem praktiserte - I (Forts. fra side 1.) 

)uigføringsprohlemet - -
(Forts. fra side 5.) 

ca. 2 dusin malmlaste
båter, som lå på reden, 
noen tomme og noen las
tet for avgang ved belei
lig tid. 

må antas, at A-partiregje-I USA trekker ~oruten våpen
ringen med sin statsminister, h~n?lerne ogsa. de~ komm!!
Johan Nygaardsvold, neppe mshske L?bby l tradene. Va
har våget forræderiet uten re «atlanhkere» kan av dette 
moralsk støtte av de borger- regne ~eg ti~ hvor. meget eller 
li:ge partiers politiske ledere. hvor hte o hJelp Vlo kan vente 
I såfall er de medskyldige. oss for vare formal av USA. 

. Stillingen for de ameri-

(Forts. fra side 4.) 
bardekspedisjonene gjaldt 
overføring av norsk personell 
m. v. til områder under norsk 
overhøyhet. De fant sted 
uten kamp. 

I Sveri,ge sto ved årsskiftet 
1944/45 under dekknavnet 

For dem der er lite geo
graf,isk orientert her nord, IV 
kan nevnes at Vestfjorden Som det vil erindres, ble 
begrenses av fastlandet på redaktøren for Heimeverns
østre side når man reiser bladet frabeordret sin stil
nordover. Vestre side av IEng for en tid siden. Hvodo'r? 
Vestfjorden begrenses av Lo- . Jo, under avsnitt Il antas 
fot-øyene. Noen kaller det forklaringen å finnes. De 
Lofotveggen. sannheter redaktøren hadde 

Tje1dsundet, som adskiller fremholdt i «Heimevernsbla
Hindøya fra fastlandet, tør- det» måtte jo være livsfarlige 
netr for sin sydligste del sam- for det fo'rløyede folk å bli 
men med munningen av informert om. 
Ofotenfjorden og bunnen av Når det er så ille stelt med 
Vestfjorden. det norske statsstyre at det 

Når man holder dette klart ikke våger å fortelle folk 
for seg, er det en selvfølge sannheten om de ting som 
at dette sjøknutepunkt ube- fODan er behandilet, bør al
tinget måtte være de norske minnelig anstendighet til "1 
sjøstrtdskrefters plass (Bar- at vår statsledelse og rrem
øy-TjeldQldden) hvis de i det skutte poltitikere avholder sep-' 
hele tatt va'r tiltenkt forsvar fra å tale nedsettende om an
av Narvik mot angrep fra sjø- dre nasjoners gjøren og la
siden. Når overkommandoen den. Fei først for egen dør. 
plasserte foran nevnte slag- Tjeldsund, nov. 1966. 

B. ~. 

kanske tropper som kjemper 
med bundne hender i Viet
nam ville vel vært enda mere 
utsiktsløs hvis ikke Maos 
Kina også hadde fått hendene 
bundet gjennom indre for
virring. Kina-kjennere anse'r 
det mulig at riket på 700 
millioner gj ennom Maos for
søk på å omsette den rene 
lære til virkelighet kan bli 
styrtet ut i en borgerkrig 
eller eventuelt gjennom en 
politikk rettet mot en utopi 
for lange tider kan bli be
røvet enhver ytre handlings
frihet. 

Vil Moskva av det la seg 
lokke til å gjøre det av med 
konkurrenten i verdenskom
munismens førillgsstrid og 
med den kinesiske atomt'ru
sel? Den massive oppbygging 
av armeene på begge sider 

«polititropper» en velutrus
tet, millitært utdannet styrke 
på over 10000 mann "'~._- '.f,..,L 

ge gen. Hansteen var direkte 
underlagt F. O. K. Denne 
styrke kom heller ikke til inn
sats av militær art. men en 
del av den fikk tillatelse til å 
komme til Kirkenes etter at 
russerne hadde besatt byen. 

De stvrker sQlm eksilregje
r,ingen hadde fått anledning 
til å sette opp og utruste i 
Engiland og Sverige kom så
ledes på grunn av ktrigsavgiø
reIsen i Tyskland i det hele 
ikke til innsats i norsk stat
lig krigføring. 

V. Krigføringsproblemet i 
folkerettslig og juridisk be
lysning. Utlandets syn på 
Norges krigspolitiske stilling 
etter 10. juni 1940. 

skip ved tangfjæren i Narvik 
og lot dem ligge i ro og mak 
om kvellden 8. april 1940, er 
det tindrende kla'rt at plas
seringen antakelig skyldes 
direkte ordre fra regjeringen, 
for man må nekte å tro at 
norske sjøoffiserer ha'r vært 
så uduelige at de kunne finne 

av den sovjet-kinesiske gren- Henvisningen til folkerett 
se kunne tyde på slike hen- og jus i Den krigshistoriske 

~~Qo sikter. Men man bør huske avdelings foran nevnte sva'r"-
på 'at også da japanerne stod skrivelse må anses som en 

på slik galskap. 

c. Man må ikke glemme å se 
foranstående i sammenheng 
med at den norske regjering I 
høsten 1939 høytidelig og 

klart offisielt erklærte at 
Norge ville hollde seg nøy
tralt under den da utbtrutte 
storkrig i Europa. Her blir 
det spørsmål om regj eringen 
i virkeligheten erklærte sin 
nøyt'ralitet for å kaste det 
norske folk blår i øynene. 
Mest sannsynlig er at den 
erklærte nøytralitet ikke I 
skul~le røkke lenger enn det 
passet for England. Norske 
handlinger senere synes klart 
å bekrefte dette. 

Utvilsomt var hele det 
norske folk enig i - og til
freds med at regjeringen for
sikret at Norge skulle holde 
seg nøytmlt og stolte på dette 
regj eringsløfte. Men når 
kjensgjerningene fotrteller at 
den samme regj ering, bak det 
norske folks rygg, allerede på 
forvinteren 1940 ga en av de 
krigførende parter, - Eng
land og Frankrike tillatelse 
til å besette Norge uten å yte 
motstand, er sådan handling 
usminket forræderi mot det 
norske folk. 

Høyst sannsynlig finnes 
hemmehge dokumenter for
varet i statsarkivet, men 
hvem -er istand til å mane 
disse frem i dagslyset? Neppe 
noen av landets høyest'e stats
ledelse våge'r dette, fordi det 

Har De fornyet i Mansjuria var det alvorlige naturlig følge av den påviste 
abonnement for 1967? grensekamper på dagso'rd- mangeil på faktisk grunnlag 

nen, kamper som ofte ble for påstanden om at Norge 
utkjempet av errheterpå overmlrtsa1ie.-.-.Soffi_stallig krigfø~_ 

..... ..,..~~>"'3r~2'l!.-::i~""'~~v..;... divisjonsstyrke. Slike bevis rende etter k1apitulasjonen. 
på militært beredskap synes å Folkeretten går der hvor 

400 sider, 
illustrert, heftet kr. 20,-

STORE BJØRN 

Bestun, Oslo 

Boken kan bestilles i FOLK 
OG LANDS BOKTJENESTE, 
(postgiro 16450). I tillegg til 
prisen kommer forsendel:sespor
to med kr. 1,30. Skal boken 
sendes i oppkrav kommer opp-

kravsgebyret i tillegg. 

høre Ul den fj ernøstlige po-
litikks rekvisita. Riktignok for Kongo som for Nigeria. 
bør man da ikke overse at Imens anstrenger FN seg for 
Rødekina har en helt annen å ruinere den blomstrende 
betydning for Moskva enn økonomi i et fredelig afri
i sin tid Japan. Likevel er det kansk land som Rhodesia, 
vanskelig å forestille seg at hvorunder det riktignok 
Sovjet skulle kunne ta på seg kommer i fare for ytterligere 
den mO'ralske last med å gå å redusere sin anseelse. 
til krig mot et kommunistisk Gammeilkansleren, Aden
Iland. Det måtte da være at auer, ha'r på sin 91 årsdag 
det handlet ut fra mottoet: gitt det tyske folk en gave 
La dem hate meg hvis de aven spesiell art, «Deutsche 
bare frykter meg. Stiftung», som er viet frem-

I Indonesia er Sukarno me av bedre statsbevissthet 
med sin hang til Rødekina og en fornuftig nasjonalfølel
fremdeles ikke helt overvun- se, forbundet med fremme av 
nen og hindrer de regjer- folkeforsoning og europeisk 
ende militære i å vende seg ånd. 91 år måtte den høyt 
med alle krefter mot den ærede bli og dertil ha opp
viktigste oppgave, den økono- levet sjokket av de første 
miske stabilisering av landet. NPD-valgresultater før han 
Hva India angår, så forutsier kom til forståelse av at man 
ekspertene påny hungersnød ikke kan lage en stat som 
utpå senvåren, en hungers- ikke bygger på sine borgeres 
nød som bare vil kunne over- nasjonalfølelse og standsbe
vinnes ved hjelp utenfra. En- vissthet. 
nu en fare truer landet gjen- Vi anbefaler stiftelsen å gi 
nom den kraftige opprust- den første prisbelønning til 
ning i Pakistan, som imidler- vår venn Arthur Erhardt i 
tid for tiden ikke vil kunne Coburg, som med sin «Nation 
vente noen større understøt- Europa» gjennom 16 år så 
telse fra Peking i forbindelse modig har representert tys
med utenrikspolitiske even- kernes og de samarbeidende 
tyr. folks nasjonalfølelse, hvor-

I Sør-Amerika k'an en i unde'r han riktignok ikke 
1967 heller vente flere enn kunne regne med hjelp, men 
ferre miltættegjeringer, noe tvertom med fiendskap, fra 
som også gjelder det svarte hine kretser som nu gjerne 
Afrika. En trenger ikke noen vil spenne tyskernes voksen
proretisk evne til å forut-/ de selvbevissthet foran sine 
si ytterligere svære rystelser partivogner. 

den er gitt lovs kraft gjen
nom officiell kunngjøring i
følge sikker jus2) foran en
hver fortolkning av den na
sjonale lovgivning, og er en
este rettesnor nåtr det gj elder 
forholdet til andre stater. Jfr. 
Sikkerhetsrådets vedtak av 
1. sept. 1951, hvor det er an
ført at Egypt ikke kan hevde 
at det er «aktivt krigførende» 
mot Israell. En slik ensidig 
påstand er verdiløs, når den 
~kke er i samsvar med det 
faktiske forhold. 

2) Jfr. erklæring fra folkeretts
eksperten, prof. Kaufmann, i pres
semøte i Bonn 24. januar 1952 
ifølge Aftenposten 25. januar n. e. 
samt den franske konstitusjons ar
tikkel 28: «Les traites diploma
tiques ayant une autorite superi
eure a celle des lois, leurs dispo
sitions ne peuvent etre abrogees, 
modifiees ou suspendues qu'a la 
suite d'une denonciation reguliere, 
par voie diplomatique.» 

Den verdenskjente engelske 
folkerettsekspert, prof. Carr, har 
1942 i «The Twenty Years Crisis 
1919/39» s. 232, anført bl. a.: 
«the rule «pacta sunt servanda» 
(regelen om traktaters hellighet og 
ukrenkelighet) is not merely a 
fundamental rule of international 
law, but the cornerstone of inter
national society». 

Prof. Castberg har herom an
ført følgende i «Folkerett» s. 41: 
«Nu for tiden møtes selv de mest 
stridende retninger i en prinsipiell 
anerkjennelse av det positive retts
stoff - traktater og sedvanerett -
som bindende tttgangspunkt i alle 
drøftelser av rettsspørsmål.» 

Om Landkrigsreglementet er på 
side 25 anført at det i praksis all
tid har vært ansett som traktatfes
tet rett. Det er kunngjort i Norsk 
Lovtidende for 1910 og er dermed 
norsk rettskilde (iflg. bl. a. prof. 
Skeie) forpliktende som enhver 
annen norsk lov, således også straf
ferettslig, jfr. «Alminnelig borger
lig straffelov» § 14: «Anvendelsen 
av den oven stående regel begren
ses ved de i folkeretten anerkjente 
unntagelser.» 

Under traktatfestet rett inngår 
okkupantens overtagelse av den 
lovmessige makt (ikke bare en 
del av denne). Ved den norske ra
tifikasjon av Haagerkonvensjonen 
og dennes kunngjøring i Lov
tidende er befolkningen av Stor
ting, konge og regjering juridisk 
og moralsk forpliktet overfor dette 
nye rettsforhold. Heri inngår plikt 
til å avholde seg fra enhver fiendt
lig handling mot okkupanten og 
fra å tre i forbindelse med den 
konstitusjonelle regjering. Lydig
hetsplikten overfor denne er bort
falt. Overholdelse av de frivillig 
overtatte forpliktelser må anses 
som en nasjonal æressak, jfr. Arb. 
bl. 24. sept. 1948: «Enhver over
enskomst eller avtale som blir inn
gått på et frivillig og gjensidig 
grunnlag, er ikke bare organisa
sjonsmessig og juridisk men også 
moralsk bindende og forplikten
de.» 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 4. FEBRUAR 1967 

Sovjetsoldat 
(Forts. fra side 4.) Til meg sa Feldwebel Frantz 

holdningsprogram. Det så ut at jeg skulle påse at kl. 9 om 
som om de var begeistret for aftenen skulle alle være i 
det. seng og kl. 6 om morgenen 

Tyskerne hadde nu fått en skulle jeg vekke aUe forat 
helt annen oppfatning av oss de kunne få frokost og gå til 
armeniere. Vi hadde oppnådd sitt arbeide igjen. Til å be
å få enda større tillit enn da gynne med avløste en tysk 
vi kom første gang. Hverken vaktmann meg, det vil si når 
tyskerne eller a1rmenierne han tjenestegjorde om natten 
kjente hverandres ment ali- så hvilte jeg om dagen, og 
tet, men nu var der oppstått når han hadde fri om natten, 
en bedre forståelse oss imel- så var jeg i hans sted. Men 
lom, og tyskerne besluttet bare efter en ukes tid ble 
seg til å gi oss enda noe mer denne tyskeren borte og jeg 
bevegelsesfrihet enn hittil. fikk en armensk kamerat på 
AJJlerede dagen efteT valgte vaktstuen. Men de seks 8.ir
de ut to armeniere som skul- menske voktere hadde mind
le opptre som en slags kon- re tjenestetid enn jeg hadde 
taktmann mellom oss krigs- og min medhjelper Suron, 

I OGSA I CANADA! I en av disse fangene nylig 
Nu står også tydelig Cana- vært iløslatt f. eks. fra Sør

da i fare for å bli «nynazis- Afirika ville vi vært på plet
tisik». Vi leser iallfall i DAG- ten for å få ferske inntrykk 
BLADET at «den kjente for- fra forholdene der.» Og det 
fatteren og journalisten dr. betviles ingenlunde! 

MONUMENTET 
fanger og tyskerne. Den ene ble efter hver ottende time Oslo kommune har nu be
var en dannet ung mann ved avløst av de to nye voktere stemt seg for det monument 
navnet Serjosja og den annen som patruljerte ved skole- som skal reises over H VII 
var meg selv. Begge var vi gårdens inngangsport, mens i Vika. Nils Aas seiret med, 
av samme alder. Det er mu- den andre gikk rundt skole- det utkast som gjengis oven-' 
lig de forsto at vi to snakket bygningen. Surou og jeg tje- for. Juryen anfører bl. a. at 
noe bedre tysk enn de andre nestegjorde således tolv ti- «den mer abstrakte, bølgen
armeniere i kompaniet. Til mer hver. de ringen bak - symbolet 
da hadde vi hatt en sivil- Ikke mange dagene efter på at folket kanskje for første 
klædt tolk, en russer som fikk vi høre nok en gledelig gang sto som en sluttet sir
bodde i landsbyen hvor vi nyhet. Da tyskerne var blitt keI bak en regent - ska:l 
holdt til. Han kunne ikke overbevist om at vi i vakt-. bli i stål». Det lyder jo smukt, 
snakke et ord armensk, hel- mannskapet utførte vår tje- men det tør nok være delte 
ler ikke kunne alle armeniere neste tilfredsstillende og at meninger om denne stålrrin
snakke russisk, da russisk jo der ikke var fO'rekommet noe gen. Iallfall skriver briten 
er et fjerntliggende språk for fluktforsøk og at således alt Ralph Hewins (på side 295 
oss armeniere. Av den grunn var i orden i kompaniet, ga i den norske utgaven) i sin 
oppsto der ofte vanskelig- de beskjed om at alle i kom- Quislingbiografi, efter å ha 
heter og stadige misfo1rståel- paniet kunne få :lov til å fore- nevnt at 80 ,av 130 stortings
ser mellom oss armeniere og ta en spasertur i landsbyen og menn stemte for permanent, 

Peter Dust» hevder at «en 
tysk immigrant har gjort for-
søk på å starte en avdeling 
av det tyske nasjonaldemo
kratiske parti - som så man
ge mener er ny-nazistisk -
i Canada. - - Meningen var 
ikke at partiavdelingen skul
le blande seg opp i kanadisk 
politikk Den skulle bare væ- i 
re et samlepunkt for nazist
vennlige immigranter» og 
«han trodde at en slik parti
avdeling ville være atskillig 
farligere enn den ekstremis
tiske nazistgruppen som nu 
opererer i USA og Canada.» 
Så det må vel være en Silags 
femtekolonnevirksomhet når 
Tyskland begynner å ville 
eTobre verden igjen, herr 
Dust tenker på ? Hvem er så 
denne «kjente forfatteren» 
herr Dust? Jo, ifølge DAG
BLADET så skriver han pus
sig nok «en fast spalte for 
ukeavisen 'Canadian J ewish 
Cronicle». Og da så. 

* 
BRANDTS AVKOM 

tyskerne. Det gikk snart opp ha samtaler med de sivile, avsettelse av H VII under 
for tyskerne at i en slik ar- men på den betingelse at riks'rådsforhandlingene, at 
mensk arbeidsleir passet det senest kl. 9 om aftenen skulle «disse tall gjør det effektivt Willy Brandts to' sønner 
ikke med en tolk som ikke alle være tilstede i skole- av med bildet av nordmen- med sin norske hustTu, Lars 
kunne armensk. De besluttet bygningen, og alle i kompa- nene som sto skulder ved og Peter, har gjort seg be
seg derfor til å skaffe seg en ni et godtok denne ordningen skulder bak sin elskede kon- merket som filmstjerner i den 
armensk to:Ik som de tok ut fullt ut. ge». Og han kan vel kanskje pornografiske polske Grass-
blant oss armeniere. Det var ha noe rett i det? film «Katz und Maus», forterI-
også den greieste løsningen. ~~ * ler Deutsche Wochen-Zei-
Men den russiske tolken ble tung. 
ikke arbeidsløs, han ble pla- KRI ST N EVE N N E R «QUISLING-BOK» Den ene av de fremmelige 
sert påny i landsbyens bysty- Har du lyst til å treffe gamle ven- BESLAGLAGT unge menn opptrer her med 
re o .... arbeidet som tolk ellers. ner i et åpent miljø? - Kristne forteller AFTENPOSTEN ridderkorset på buksesmek-

«Hvem av dere to vil væ1re Venner møtes den første fredag gledestrålende og håper vel ken. På spørsmål om hvor 
tolk»? spurte kompanisjefen, hver måned i Collettsgate 43. Etter da at en kan få kastet litt Peter Brandt (Frahm) egent
feldwebel Frantz. - «Jeg en tale er det bevertning og an- skitt på Hewinsboken sam- lig står politisk, mente SPD
foreslår Serjosja som tolk for ledning til selskapelig samvær. tidig. Så viser da det hele seg Abgeordnete Genosse Franz 
han taler bedre tysk enn jeg», Møtetid kl. 19.30. å bestå i at en svenske på et Neumann åpenhjertet: «Nå, 
bemerket jeg. I virkeligheten dansk forlag har fått utgitt et sted mellom Ulbricht og 
talte han også bedre tysk enn __ ~~Qo".ooO'oO'oO".o.Q.o.o en pOirnografisk bok som - Mao - -!» 
meg, fO'r han var oppvokst i Arkitekt for å sitere AFTENPOSTEN 
Luxemburg, en liten by i - «foregår i Norge under 
selve Armenia hvis befolk- HU 5 TAD okkupasjonen og hovedper- OGSA «SAMVITTIGHETS- ' 
ning består utelukkende av Bærumsvn. 5 - ø. Ullern I sonen er en ung mann som FANGER» II 

* 

FOLK OG LAND 
i løssalg 

FOLK OG LAND kan nå 
kjøpes i løssalg følgende 
steder: 

Oslo: Helge Johannesens 
tobakksforretning, Tea
tergt. 6, ELlMA, tobakks
forretning, Ole Vigs gt 
12, Narvesens hovedeks
pedisjon, Stortingsgaten, 
Narvesenkiosken Karl 
Johans gt. v/Nobel, Nar
vesenkiosken Østbanen, 
Narvesenkiosken Vest
banen. 

Bladets ekspedisjon: 
Kierschowsgt. 5 

Bergen: 
Narvesenutsalget Olav 
Kyrres gt. 

Drammen: 
Narvesenkiosken på 
Bragernes· 

Fredrikstad: 
Narvesenkiosken 
Blomstertorget 

Hamar: 
Narvesenutsalget Tri
angelgården 

Kristiansand: 
Kiosken Børsparken 

Stavanger: 
Arne Ageren Avisbyrå 

Svolvær: 
Bykiosken 

Trondheim: 
Madsens Bladforretn., 
Olav Tryggv. gt. 47 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 37 7696 
Boks 3214 - Sagene 

tyskere, og han kjente tys- 1 Telefon 5561 29 - Oslo I går i Quislingpartiets tjenes- som skal ha hjelp av det be-
kernes mentalitet bedre enn I te» og der formodentlig da Tømmelige Amnesty Inter-, 
noen annen i kompaniet. ~.o-.oO-O'oO.Q.o-.o.o-.o.o~.Q.Q.Q.Q får anledning til å drive por- national, bør ha den rette ku- I 

- «Vel, Serjosja er tolk fra Vas k, m a I ing, I nografiske eksperimenter. løren, mener Rikskringkas-
nu av,» sa kompanisjefen og t a p e tse r ing, ID. enne «Quisling-bokell'>, hvis tingens uberømmelige pro-

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lØrdag holdes 
kontorene stengt. la ti:1: «Og du Jerwand, skal forfatter formodentlig har gramredaktør Tollef Berg. 

overta en annen jobb.» Like m ø n ste r m a I ing fått ideen ved å lese den nors- «Det har vakt en viss opp-
efter tok han ut seks armeni- RIM E L I G ke jøssingpropaganda, ble i-I meI'ksomhet», må DAGBLA-

1 ere og ga dem ordre om å midlertid for grovkornet selv DET medgi «at DagsTevyen 
overta jobben som vaktpa- 1. KLASSES FAGMANN for danskene, som å dømme I ikke omtalte» to «samvittig-
truljer og la til: «Og Jer- _ Telefon 265530 _ efter pornogvafisiden i DAG-, hetsfanger» som hadde sittet 
wand skal være deres over- BLADET jo ikke er skugg- fengslet i Øst-Tyskland og 
ordnede. «Og dermed var sa- O'oO.oO'oOo.oo.o.o.o",.oO'.Q.Q.QO'oO.o.o-.o-, redde, og så ble den altså som var blitt fremvist av A.I. 
ken avgjort til vår ubeskrive- da besllaglagt. Hva i allver- i Oslo. Men Tollef Berg set-
l · fbI Tannlege 1ge o'r ause se.. den har AFTENPOSTEN fo-, ter tingene på riktig Us-

Øyeblikkelig ble de to tid- M ART IN KJE L D A A S retatt seg under okkupasjo- tvedtsk plass: For det første 
Tigere tyske vaktposter av- Hansteensgt. 2 I nen som den må skjule ved var det så lenge siden de 
løst av de to armeniere og Tlf. 4475 54 stadig å gå foran i hetsen? slapp ut av fengslet at det 
deres geværer og patroner ut- I En kunne kanskje spørre Lø- «ikke hadde nyhetens inte-
levert til de to nye voktere. berg? resse» og ennvidere: «Hadde 

Redaktør MeLsom kan bare 
påregnes truffet efter forut
gående avtale. 

Abonnementspriser : 
Kr. 40,- pr. år, kr. 20,
pr. halvår i Skandinavia. 
Utlandet kr. 25,- pr. haJv
år. I nøytralt om.slag in
nenlainda: Kr. 50,- pr. år, 

kr. 25,- pr. halvu. 

LØssalg kr. 1,-. 

Bruk postgironr: 16 450. 

utgiver AlS Folk og Land 

Viking Boktrykken 
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