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o OLAF HOLM: Stalillgrad løgn 25 ars OlD 
• 

6. tyske armes månedslange kamp mot en knusende overmakt 

ble ført ikke på grunn av Hitlers «galskap», men for å red

de hele østfronten 

«Morderne iblant oss» 

lenger øst trakk de russiske 
styrker seg aldri tilbake -
fØr. de begynte den veldige 
motoffensiven som endte i 
Bedin. Hitler kunne ha av
verget katastrofen for de 
tyske styrker - men han 
var besatt av Stalingrad og 
ofret hensynslØst mer enn 
en kvart million mann. Se 
side 13.» 

For 25 år siden endte skjeb
neslaget ved Stalingrad. Da 
brast Europas demning mot 
østen og mot kommunismen 
og Tysklands endelig", neder
lag begynte å avtegne seg så 
klart at antall patrioter med 
hendene fast knyttet i lom
men steg raskt i det okku
perte Norge. Det har vært 
sagt og skrevet meget tøv om 
dette skjebneslaget 'og ikke 
minst er det blitt benyttet i La oss da forsøke å sette 
propagandahetsen mot den tingene på sin rette plass av 
døde Adolf Hitler. Og her i hensyn til den historiske 
landet har som vanlig den sannhet som stadig blir tråk-
storavis som var mest servil ket slik på tærne. Og vi gjør 
overfor de tyske okkupanter det ved å gjengi en artikkel 
gått i spissen. Bladet brakte av den tyske krigshistoriske 
nylig en helside med bilder forfatter Lothar Greil, som 

I. 
Som leserne vil vite, så har 

N orge hatt besøk aven polsk 
arkitekt, som (angivelig mid
lertidig) har oppgitt sin nor
male levevei og slått seg ned 
i Wien for derfra som en 
Overkaifas for nasjonene å 
fremme sitt syn på rettfer
dighet. Om sin virksomhet 
har herr Wiesenthal skrevet 
en bok med ovenstående ti
tel og er ennvidere blitt in
tervjuet i norsk TV. Av det
te siste er det berettiget, med 
tidligere avslag av anmod
ninger herom som bakgrunn, 
å trekke den slutning, at det 
av herr Wiesenthal reiste 
spørsmål anses som aktuelt. 

Av boken og intervjuet 
fremgår, at hans arbeide for 
rettferdighet er politisk be
grenset, et forhold som nep
pe vil vekke noen forbauselse 
her i landet. 

om dette slaget som AFTEN - . bl.a. har skrevet en meget le-
POSTEN tydeligvis var med I AFTE~POSTEN advIsere!, severdig bok også om forræ- ' 
på å vinne skal en dømme et- stol~ artIkkelen allered~ pa I deriet og nederlaget på vest- . Il. 
ter begeistringen, og gang på 1. SIde med fØlgende notIs: fronten. Artikkelen, som vi I Under SItt opphold her ble 

"gtmg"'blil";,o.HiMe1"-~tit frem"" ' l l~n~t:,l. ,i DEt.;7X~:;:E 'v"'ro- harr .Wlespntha~LJ;r1,,!2it,?t!-~,j 
som det store militære fjols. «De voldsomme kampe- CHEN-ZEITUNG - ukebla-I Uten.rlksde~artementet. I?et 
Det er en herremann ved ne om Stalingrad for 25 år det med de mange gode og forehgger mgen opplysnm-
navn Magne Skjæraasen som siden .ble et av vendepunk- velinformerte medarbeidere ger om, at .han ogs~ f~rsøkte 
har prestert det militære tefo1e l den annen verdens- - har titlen «Skjebneslaget ~en naturlIgere vel tIl Jus: 

Norge har hatt besøk aven polsk 
arkitekt. 

her i bladet om Skrikerud
mordet avhjulpet dette savn. 
Resultatet herav vil vise, 
hvorvidt herr W. også be
kj enner seg til de siste dagers 
strafferettslige teorier, som 
doseres fra (presumptivt) 
kompetent hold såvel innen
for som utenfor Stortinget, 
nemlig «ulovlig, men nød
vendig» Og «etter Q11'lstenclig
hetene rettferdig», \påstande~ 
- mer er det ikke - som be
tegnende nok innbyrdes myr
der hinannen, (foruten sine 
forgjengere til all overflod). vrØvl som nedtegnes i artik- kr;g. Efte: fe~ og en halv o.m Stalingrad». Her er ar- tIsdepartementet. BeSØket ! 

k l h h . f o maneds mnbltte kamper tIkkelen i norsk oversettelse: UD kan, etter dagspressen a 
: en: men an ar JO orsa- med uhyggelige tap og li- Natten til 1. februar 1943 dømme, ikke sees å ha brakt Ill. 

VIdt Ikke suget det av. eget deIser på begge sider ble nådde et rystende radiotele- særlige resultater på hans Når nu dette spørsmål om 
bryst. ~et er gamle og kJente, general Paulus' 6. arme gram Fiihrer-hauptquartier: spesialgebet. Imidlertid har I mordere blant oss en gang 
men lIke fullt falske toner nedkjempet. Lenger øst «6. arme har trofast mot sin Alexander Langes utredning (Forts. side 6) 
som frembringes. nådde tyske styrker aldri, faneed til Tyskland til siste 

Sluttkampen om Stalingrad 
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• 
mann og siste patron ihukom
mende sin store og viktige 
oppgave holdt stillingen for 
fører og fedreland til siste 
slutt. Paulus.» Armekomman
do 6 og med den restene av 
de dØdsens modige forsvarere 
av sydkjelen i Stalingrad 
hadde kapitulert. Ennå kjem
pet i nordkjelen de dØdsens 
utmattede overlevende fre 
11. armekorps mot den over
mektige fiende som trengtf 
på fra alle kanter. 2. februar 
kom slutten også for dem 
Da den siste ammunisjon va' 
skutt ut, Ødela de sine våper 
og sitt utstyr og avventet fa 
talistiske og forsvarslØse de 
neste fiendeangrep. Kl. H.l!' 
meldte generalkommandoer 
ved hærgruppen seg fra tje 
neste. Radiotelegrammet rød 
«11. korps har med sine divi 
sjoner kjempet. til siste manr 
mot en mangedobbelt over· 
makt. Leve Tyskland!» 

Siden da har det gått 25 år 
Minnet om den heltekamr 
som man ikke engang kan 
forestille seg, om skjebne
byen ved Volga, om det ek-

sempellØse offer fra hver av 
de 220 000 tyske soldater, de
res lidelser og død som ikke 
kan fattes i ord, er dunstet 
bort og bevares av efterver
denen mere i form aven va-

(Forts. side 2) 

Uet tyske krtgsfiagg helses over 
Elbrus. 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 17. FEBRUAR 1968 

Stalin;:rad • - Et spørsmål 
Herrer jurister, i adskillige 

år har jeg iakttatt deres virk
somhet med innsamling av 
fakta og fortolkning av lov
stoffet vedkommende opp
gjøret. En kan i sannhet si at 
ingen krok er mørk. Dere har 
kunnet støtte dere på en 
norsk autoritet som Jon 
Skeie, dere har fått støtte fra 
utlandet, men hva har det 
hele nyttet? Og nå spØr jeg 
like ut: Er dere virkelig så 
standhaftige tinnsoldater at 
dere ikke makter å se ut over 
lovstoffet, fortolkningen og 
lovbØkene? 

(Forts. fra side 1.) 
nemessig mistyding. Men 
mennene fra Stalingrad ut
holdt som vårt folks soldater 
på fortapt post midt i et gru
fullt inferno usigelige legem
lige og sjelelige kvaler og 
ofret seg for Tyskland. Den 
som glemmer det og ikke vil 
erkjenne deres stumme arv 
som en forpliktelse fortjener 
ikke å kalles tysker. 

I den hensikt å bringe kri
gen i østen til en avslutning 
og tvinge England til freds
slutning, bestemte den Øvers
te tyske ledelse seg, efter av
sluttet stabilisering av den 
østfront som var begynt å 
vakle under den grusomme 
vinter 1941/42 og spesielt ef
ter de tilintetgjørende sov
jetiske nederlag i Charkov
området, for den såkalte 
«Operation Blau», som også 
ble kjent som «Stalingrad
Kaukasus~lØsningen». I sitt 
krigshistorisk vel funderte 
arbeide «Stalingrad - til sis
te patron» anfØrer Heinz 
Schroter treffende: 

«Stalingrad- og Kaukasus
lØsningen betØd derimot å gi 
Økonomisk og politisk tenke
måte fortrinnet. Den håpet 
på omveien om ødeleggelse 
og utsjalting av motstande
rens industrielle og ernæ
ringsmessige hovedgrunnlag 
å, ramme motstanderens 
krigspotetlsial slik at han 
ikke lenger hadde nytte av 
en aldri så sterk krigsmakt 
stående i felten. Hitlers over
veielser var kjennetegnet 
med stikkordene: ukrainsk 
korn og fe, kull og jern fra 
Donets, olje i Kaukasus, sper
ring av Volga, å holde Tyr-

. kia og - som fj ernmål - det 
nære orient som oljekilde for 
den engelske flåte og land
broen til India - -

Selv om sjefen for general
staben, generaloberst Halder, 
syntes bedre om «Moskva
lØsningen», så mente han ik
ke å kunne avvise de økono
miske og politiske overveiel
ser ,og så gjorde han riktig
nok innvendinger, men gav 
ikke uttrykk for noen prin
sipielle betenkeligheter mot 
sydlØsningen. Avgjørelsen 
var utvilsomt meget viktig 
og vanskelig. Ved Hitler ble 
den truffet til fordel for Sta
lingradlØsningen med det se
nere perspektiv: fremstØtet 
mot Kaukasus. 

«Plan Blau» forutså en of
fensiv med tyngdepunkt på 
venstre fløy i syddelen av 
østfronten, som grovt sagt 
forløp fra Taganrog ved As
sovske hav i nordvestlig ret
ning. To hær grupper skulle 
være bærere av operasjonen, 
tilhøyre «A» med 17. arme og 
1. panserarme, tilvenstre «B" 
med 4: panserarme, 6. arme 
og 2. arme. Bak fulgte på 
bred front, med de forreste 

deler hos angrepsspissene, fi- ter fra «sentralen» i det sov
re av forbundsfellenes arme- jetiske spionasjeapparat, 
er: 2 rumenske, en italiensk kunne den reagere fleksibelt 
og en ungarsk. Tyngdepunk- og treffe virksomme motfor
tet lå hos den nordlige, av holdsregler. De tyske forræ
feltmarskalk von Bock fØrte, dere satt i de hØyeste stillin
hærgruppe og innen denne ger og ble dekket av innfly
igjen hos 6. arme. Man ville telsesrike personer. Bare de 
bryte inn på nordfløyen, fra under betegnelsene «Rote Ka
Voronesj, så svinge inn med pelle» og «Rote Drei» kjente 
Don som flankebeskyttelse, grupper av den sovjetiske ra
og nå Volga på begge sider diospionasje forfØyet over 
av Stalingrad og den her fra fØrsteklasses kilder i Fiihrer
øst mot vest løpende nedre hauptquartier, i OKW, i 
del av Don. OKH's tjenestesteder, i Ober-

Så langt gikk den faste kommando der Luftwaffe, 
planlegging. FremstØtet mot sjefen for Ersatz-hæren og i 
Kaukasus var riktignok for- utenriksdepartementet. Der
utsett, men ikke fast innkal- til var de til og med' i stand 
kulert. Det gjaldt for ikke til å skaffe seg nøyaktige en
utelukket at det egentlige keltheter fra hærgruppenes, 
støt mot fjellene fØrst kunne armeenes og korpsene kom
skje våren 1943, altså en tem- mandoområde. Alle fåser av 
melig virkelighetsnær vurde- tyske forberedelser ble alltid 
ring av det mulige. rettidig og detaljert kjent for 

Det har ofte med rette den sojvetiske ledelse. For
vært spurt hvorfor man satte ræderiet nådde forØvrig helt 
inn de kamprnessig sett utvil- inn i stabene i frontavdelin
somt svake forbundsfeller i gene. Like fØr begynnelsen 
sluttede armeforband og av den tyske oppmarsj efter 
dertil ved siden av hver- "Plan Blau» flØyen general
andre, istedenfor efter den stabsoffiser fra en divisjon i 
prØvede «korsetspilemeto- strid med ordrer over hoved
den» . Dette hadde politiske kamplinjen. Offiseren og 
grunner, fremfor alt når det hans pilot ble ikke sett mere. 
gjaldt Antonescu og Musso- De hadde tat med seg samt
lini, som hadde gjort denne lige korpsordrer og utførlige 
samlede innsats til en hoved- opptegnelser om de store 
betingelse når de brakte så operative mål. Sovjet var fra 
sterke krefter til denne fjer-I denne dagflv enn ytterligere 
ne krigsskueplass. Bortsett underrettet på' beste' måte og 
fra den tvangsstilling som ventet godt forberedt på den 
det uhyre behov for strids- tyske offensiv, som nu i størs
krefter til å fylle rummet te utstrekning skulle komme 
med medførte, så mente man til å støte ut i et tomrum. 
vel å kunne ta den utvilsomt 
foreliggende risiko, fordi for
bundsfellene på ganske få en
heter nær, ikke deltok i den 
egentlige offensiv, men skul
le fØres frem bakenfor. De 
ville altså kunne inntreffe 
friske til forsvarsoppgaven 
ved Don hvor de kunne støt
te seg til en sterk naturhind
ring. Dertil var det forutsatt 
å stille opp bak dem et til
strekkelig antall gode tyske 
divisjoner som en perlekjede, 
divisjoner som skulle være 
i stand til å utbedre eventu
elle tilbakeslag gjennom mot
angrep.» 

Den samlede stilling på øst
fronten tillot ingen oppgivel
se av operasjonen. Efter en 
narremanØver med et begren
set delangrep ry kket hær
gruppe «B» efter ti dagers 
forsinkelse 28. juni ut fra 
området ved Kursk og åtte 
dager senere øst for Charkov 
frem til offensiv. 8. juli fulgte 
hærgruppe «A» og nådde en
nu samme sommer med 1. 
panserarme og 17. arme til
gangene til vestlige og midtre 
Kaukasus. Byene Maikop, 
Piatigorsk, oljeområdet ved 
Grosny falt i tyske hender. 
Sovjetstyrkene hadde med 

Forræderi over hele stor dyktighet veket unna i 
linjen. dybden av området og hadde 

Oppgjøret med demokra
tiets fiender - demokrati her 
tatt i videste betydning: li
beral-demokrati, sosial-de
mokrati og folke-demokrati 
ble besluttet og utformet på 
høyeste plan, på selveste 
Templets tinde. Og så gikk 
man i gang med oppgjøret, 
hver fikk sitt strøk i verden 
å frede, Nygaardsvo~d fikk 
Norge, for der var han rømt 
ifra. Og her i Norge, det rus
let og raslet. «Jeg har sett 
nok av i de år som er gått, 
at man har stått og vært flink I 
i retten og forsvart seg med I 
liv og lyst med prosessfull
mektiger, sakførere og pro
kuratorer, og like meget 
hjalp det. Jeg gir avkall på 
å være flink her og nå,» sa 
K;nut.H<;tms~n i reJten. 

doen er fremdeles den sam
me. 

Er alle sund lukket? 
Det er spørsmålet som nå 

må gjennomtenkes og drØf
tes etter at såvel jus som po
litikk ikke har fØrt til noe 
resultat. 

• A.D. 

Dansk «retts» oppgjør 

Dommeren: «Og saa har De 
mistet almen Tillid i 5 Aar.» 

Domfældte: «Hr. Dommer. De 
har mistet min Tillid for bestan
dig.» 

t 
Det er min tunge sorg å 

melde at sivilagronom 

Olav H. Aagetveit, d. e. 

døde fra oss på Telemark 
sentmlsjukehus i dag, nær 

78 1/2 år gammel 

Aagetveit i Bø, 
den 30. januar 1968. 

For familien 
Olav H. Aagetveit, d. y. 

bror. 

VINTERFERIEN, OG PÅSKEN 

'tilbfirii.fer De på gård-i 'vestre---'-
Men så i 1948 sprakk ver- Slidre. 2 dobbelte ISoven1m, 

densdemokratiet på langs, fra stue og kjøkken til lei.e. Fint 
Tempeltinden utgikk der et skiterreng, lett adkomst til 
bud om stor lØslatelse, kun viddene, hvor De har åndelig 
de store og farlige ble til- frihet og fred, «der nede 
bake. Men »klimaet var blitt tumler de andre». 
mildere», og i tidens fylde slo 
klokken også for de største. 

Det var verdensbegivenhe

Paul J. Ring" Lomen 

telefon Slidre 229 B. 

tene som mildnet oppgjøret, -----------,,
juristenes strev var omsonst. 

Så var det at spekulantene q..o-~~ 
på det innenrikspolitiske plan I ANNELIESE PAROW 
fremstod og forkynte at der- TANNINNSETNING 
som bare Gerhardsen ble 
støtt fra sitt sete, ville håpets 
sol opprinne. Men det har 
ikke fØrt til noe. Gerhardsen 

Trondheim 
Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade

moen kirke - Voldsminde 

eller Borten, Øverstkomman-I ~oO'-b.o-.o-c>.o-.o~.o 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 
Generalforsamling i A.s Folk og Land i 
holdes på kontoret i Kierschowsgt. 5, Oslo fredag 23. febma r 
1968 kl. 12. 

Aksjeeiere innkalles til å møte personlig eller med skriftlig full·· 
makt til en annen ak fjeeier. 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 1968», 
samt underskrift. 

Til behandling på generalforsamlingen foreligger regnskap 
1967, valg på uttredende styremedlemmer m. v. 
Styret innkalles til møte samme sted og samme dag kl. 11. 

for 

Som første termin for bare stillet seg til kamp ved 
igangsettelsen av de også Voronesj. Rummet ved Vo
med hensyn til innsats av rosjilovgrad var likeledes 
krefter lovende planlagte blitt oppgitt av den røde hær 
operasjoner hadde en tatt uten nevneverdig motstand. 
sikte på 18. juni. Men alle- På Elbrus heiste tyske ge
rede forberedelsene stod i birgsjegere rikskrigsflagget. 
skyggen av hint uhyrlige for- Hærgruppe «B» kjempet seg 
ræderi som skulle føre de frem til Volga. Dens 6. arme 
tyske armeer inn i en av rlen- hadde tatt den store Donbue 
ne krigs frykteligste kata- og i et veldig kjeleslag for
strofer. Fordel av denne si- an Kalatsj tilintetgjort 1. sov
tuasjon hadde fØrst og fremst jetiske panserarme og ho
den røde hærs generalstab. vedparten av 62. sibiriske ar- i 

Nesten intet av det som me. Fiihrerbefehl Nr. 45 an- OLAF HOLM ~ 
skjedde på tysk side forble I viste 6. arme dens videre opp- Styrets formann t 
skjult for den i d~nne tid. i gave: I ~ ~ 
Forsynt med nØyaktIge nyhe- (Forts. side 7) _____ ... ___ ...... ___ ... __ ......... _ ... _ ... _ ... ______ .................. _ ... ... 
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~ØRDAG 17. FEBRUAR 1968 

FOLK OG LAND 
/ 

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON .... , . 

.. , .'''' Redaktører: 
,( ~' ,.,,:,, ODD MELSOM, ansvarlig 
r '" ALEXANDER LANGE 

~.i:;': De ansvarsløse 
•• ~ .. '< ••• ~ "ft 

o" ',' ,')",.1" .' .. "jr,~t dukker det frem både den ene og den annen 

!!c;', . '", ,"~Q~r:!!sning fra v~rdenskri~ens tid fra de off~nt
ligo'"",,1 er "iIl!!<i Bare olle her , Norge. hvor regJer
ingen" enten de:~ \ et borgerlig eller uborgerlig nisitter 
på for eksempel: tiIlingen fra den militære undersøk
elseskommisjon;'!. de store angelsaksiske moderland, Stor
b~itannia og USA,er man ikke så demokratisk hemmelig
hetsfulle som her, "Q).en så har man vel heller ikke løyet 
ihop så meget rler,iIDm i Landssvik-Norge. 

I USA strør maJl",således ut en håndfull gamle hemme-
1-.1.',..,;"-

lige dokumenter$Ded jevne mellomrom og noe av det det 
norske folk eller~ ikke får vite kan en da snuse seg til 
der. Nylig fikk man således høre om en aksjon satt igang 
av emigrantenes elskverdige «allierte» for å få Sverige 
til å gripe inn i verdenskrigens sluttfase med en inter
vensjon i det okkuperte Norge. Heldigvis hadde svenskene 
bedre vett enn angelsaksene' og deres ansvarsløse norske 
emigrant-allierte. " 

FOLK OG LAND SIDE 3 

~.~~~, 
.~ , 

0;:8. Aagetveit . 
.. ,' ........ J • 

",:fn,memonam 
Har ikke tidligere NS-folk 

v4r~~;i~ venn og kamp- .~ krav på besl~yttelse? 
fell~ ~~ukskandidat O. H. d 
Aagetv.~it.~'e- nu gått bovl:. Pinlig taushet fra justisministerehs si e 

efter~,: tb. r; sykelere . 1. eri SakfØrer Alexander Lange Hvis intet foretas, kan det 
alder a~ 7l, ar. . har på vegne aven klient 1. tjene som oppmuntring til 

Aagetveft var'~rimnen av desember i fjor sendt justis- lignende voldshandlinger i 
solidJ:t:/ "'. <ik f1mVi"edende ministeren en skrivelse an- fremtiden.» 

~. æt~,.,' r,. her /r.'~e,lemark gående «Anmodning om JUS-I * 
ne ennoth sekhiareog dette tisdepartementets bistand til Det mest opprØrende ved 

. >~Jl:eLe harrs~atut og efterforskning og forfØyning denne affære er kanskje at 
.innstllih~ til liv~ "~mange- (ikke straff, men advarsel) i Justisdepartementet tydelig
ærtede pljb}~mer. ,fia,? h~dde anledning liv~farlig stenkas- vis intet har foretatt seg. 
aldri vanskelig for a orren- ting me,p. .~~tisk bakgrunn Iallfall har det ikke engang 
t,ere seg oJf ta de rette stand- mot fru X "o.~20 søndag. verdiget klag~rne et svar _ 
punkter. H'Ætn slo aldr.i av på 22/10 ~967». ~:;~' j nu vel to maneder efter at 
k1ravene t1l.~het og rett- I skrivet heter det: klagen ble sendt. 
ferd, og for ham gjaldt den «lAi denne affære er så I En må ha lov til å spØrre 
,gamle, gode moral: «En mann grov: _ efter hva er opplyst i om tidligere NS-folk ingen 
er en mann og et ord er et _ finner jeg det korrekt at i beskyt!else. skal ha av det 
ord» som en selvføl'ge. Justidepartementet herved offenth~e l de~te land. Og 

I den daglige ontg,ang med blir underrettet. Fru X kom spørsmalet er sa meget mere 
sine medmennesker var han gående alene gjennom S's påkrevet som dette ikke er 
meget gjestt@:,' høflig, Isnild sentrum kl. 20 den 22. okto- det første tilfelle av svikt fra 
og hjelpsom, ~ed godt humør ber d.å. Ved Samvirkelaget det offentliges side. 
-vittig og spiiI"ituell. stod en flokk tenåringer. Idet 

Efter endt utdannelse ved hun passerte fikk hun en sten 
Aas lan<lbp*shøY13kole, stu- i hodet. Stenen ble kastet av Dansk landssviklogikk 
derte ha:o,I~:åtrs tid jor~ruk en i flokken. Til all lykke Vår danske kollega REVI
i Tyskrtild;' hvoreU~tJ' han traff stenen i kanten på en SION (redaktør Olesens blad) 
overtok fedrenegårderL hattelue slik at støtet ble noe minner om at Undervisnings

I årene fæmover 'vW- han dempet. Hadde stenen truf- ministeriet 20. juni 1941 send
med i offentlig styre og s'tel1 fet i tinningen 2-3 cm len- te ut fØlgende .sirkulære til 
i bygda og var bl. a. forret- ger ned, hadde virkningen alle skolemyndigheter i Dan
ningsfører i trygdekassen i kunnet påregnes' å bli døde- mark: 
mange år, helt frem til 1945. lig. Stenen var mellom 5,5 «Ministeriet undlater ik-

Det fremgår klart av det som gjengil om saken i AFTEN
POSTEN hvilken rolle den norske emigrantregjeringen i 
virkeligheten spilte bak løgnkuljssene. Det var nemlig ikke 

Aagetveit var \ blant de og 6 Cm. i diameter og var ke hermed at henled~ Sko
disse «krigførende» hlQ"rer som haddt\, noe de skulle ha fømte her i Telemark som kastet med stor kraft. Ør og lemyndighedernes Op-
sagt om eventuell innsats i Norge, men 'deres angelsaksiske sluttet opp om Quisling ,og hl~L,~r sjokket kom hun mærksomhed paa, at Justis
herrer ~g mester~ For ~ladet forteller få g~unnlaLav.E:u INa:st~E,al S~Enl~ng. Han fu~te så 1!jem til sin mann, herr X~ ministeriet i en Bekendtgø-

. ofIenuiggjorte amerikanSKe okumen er at et var tor- ut:! e :!1 , '.' K~.· -'---.;r-~ EdI d S l'C:::'ev gec;'s:en gJennom c"'ilser Hannaacre,r da'en d6boei': reIse af 9. d.M., der straks 
britannias daværende utenriksminister Anthony Eden 0kg,kamp -f gJdenntbomdvdetrdeHns- maI1npincher i pensjon. Ek- er traadt i KraU, har fast-

. ng og re su ru,. an tep'aret tok da med hunden sat fØlgende: 
(herostratisk berømt bl. a. fra Suez-skandalen) som reiste vaklet aldri. Han var en tro- og gikk tilbake til sentrum. Demonstrationer i Ord el-
«spørsmålet om en svensk mobilisering og intervensjon i fast kjemper. Tenåringene svarte at de ler Gerning, som er egnede 
Norge i krigens sluttfase - under et møte med Roosevelt Bø i Telemark 30, 1.1968 ikke hadde sett noe til sten- til at skade Forholdet til de 
i Det hvite Hus». Og amerikanerne var naturligvis straks O. E. kastingen. X-es gikk så til udenlandske Styrker, der 

lensmannsbetjent A. som bor efter Overenskomst med 
med på notene og rettet en henvendelse til Sverige. Det i huset ved siden av Samvir- den danske Regjering be-
samme gjorde da også den norske emigrantregjering i sin kelaget. De meldte fra' om finder sig her i Landet, skal 
ansvarsløs underdanighet og tydeligvis uten tanke på den GLE M IK K E overfallet og, anmodet ham straffes med BØde, Hæfte 

o o l d l kk l· abonnementsfornyelsen for om aO ga o ut og fl'nne gJ' er- eller Fængsel indtil 2 Aar, katastrofe de påny holdt pa a slippe øs over et u y eige o 

1968. Og husk at vi ogsa tren- ningsmannen. Herr A. spurte saafremt hØjere Straf ikke fedreland. l·t Il t l· ger en I en - e er na ur Ig- hvem som hadde kastet og da er forskyldt eUer den øvri-
AFTENPOSTEN har intervjuet Trygve Lie om saken, vis gjerne stor - ekstra de ikke dengang visste det _ ge Lovgivning. 

men han husker ikke stort av det som hendte. Det er i det håndsrekning til driften. sa han at han ikke kunne Under Henvisning hertil 
hele tatt pussig hvor glemske disse emigrantherrene var gjøre noe med saken da de skal man anmode de sted-
og er. Imidlertid synes det å fremgå enten av det Trygve l· . d . f . d ikke hadde skaffet bevis - - lige Skolemyndigheder om 
Lie mener å huske eller av dokumentene selv, at påskuddet IV og men om I are gJor e X spurte da hvilken beskyt- at foranledige, at det ind-

• o o o • o • • han alt for å oppnå en frede- telse man hadde mot pøbe- trængende paalægges BØrn 
hl a forsøke a fa svenskene hl a gripe IDn var at man lig avvikling av de unormale len, om han kunne sette hun- og unge Mennesker at af-
fryktet for at tyskerne skulle gripe til «den brente jords I forhold under okkupasjonen. den på den? På dette svarte holde sig fra Demonstrati
taktikk.» Enhver som har noe rede på forholdene vet at Det var vel kanskje ikke betjenten intet. oner af den omhandlede 
dette er det rene vrøvl. Tyskerne hadde naturligvis ikke På veien hjem kom X-es Art.» 

minst takket være denne inn- sammen med noen som sa Under domsraseriet fra 1945 
den ringeste foranledning til å gripe til en slik taktikk stilling at Terboven oppgav seg vitende om hvem som av ble der reist fØlgende an-
hvis de ikke ble angrepet. Og det er fullstendig klart idag sin plan om en siste kamp hadde kastet. Det skulle væ- klage mot en lærer: 
at de allierte ikke disponerte stridskrefter til noen invasjon i Norge _ den samme plan re en gutt i 13-14-årsalde- «De er anklaget for at 
i Norge på dette tidspunkt. Det var vel det som var den l o. h dd ren. Han hadde først bom- have hindret Børnene i at 

som a tsa emigrantene a e met. Han traff slik som oven- demonstrere mod Besættelvirkelige bakgrunn for det angelsaksiske og emigrantiske ut fra sine forutsetninger. 
for meldt med sten nr. 2. sesmagten ved at nægte 

forsøk på å få svenskene innblandet i sluttfasen, noe som Ekteparet X opplyser at dem at rejse sig og holde 2 
naturligvis da nettopp ville utløse !Slike ødeleggelser som Så det norske folk har vel motivet kan være, ja utvil- Minutters Stilhed den 9. 
en brukte som påskudd. Under forutsetning da av at svensk- all grunn til å prise seg lykke- somt er politisk. Det er såle- April 1944.» 
ene hadde kunnet utrette noe militært mot de store tyske lig over at det var Quislings des ropt «nazi» eller «nazi- Erik BlodØks i Norge kun-

styrker i Norge, hvilket er mere enn tvilsomt. syn og dermed fornuften og ~~Jrr~e~~~er dem i dette strØk ~ea:n~~~d:a ffJ:t ~:~;e~~:J 
V~l, svenskene hadde bedre vett enn eksilnordmennene ansvarsfølelsen som seiret. De Ønsker at saksforholdet forskjellig målestokk på sin 

og det heter da også i meldingen at' «Sveriges regjering Men så kosltet det ham da skal efterforskes, og at det egen virks9mhet som redak
reagerte negativt, med den begrunnelse at mobilisering der også livet og den demokra- e"entuelt gis en advarsel, tør av et fagblad hvor det ble 
bare ville kunne få katastrofale følger for Norge - -» tiske anseelse dette at han f.eks. gjennom angjeldende servert propaganda for nasjo-

skole. nalsosialistisk rettspleie og 
På bakgrunn av den emigrantiske ansvarsløshet som her satte folket og landetlS inte- X'es og undertegnede tør virksomheten til press~folk 

avsløres bør en så merke seg den holdning Quisling og I resser foran de egne. anmode Justisdepartementet han dØmte. 
hans regjering inntok. Så langt fra å sette sine landsmenns ,;,.",___ å foranledige passende skritt. I ----
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SIDE 4 FOLK OG LAND 

FOR UNGDOMMEN 

Men nye sjekter fødest der korp og datlJe gol 

og nye heimar reiser søg afl grusøt, 

og borni spring p~ lun att og lindrar i Jol 

og nye bjørker syng Jin Jong kring hilset. 

HVA MED STATSKIRKEN 

Hva skal vi med :statskirke
ordningen? 

«Eg vil løyse henne opp. Ho 
er ei permanent fåre for 
Kristi kyrkje på jordi», sier 
redaktør Arthur Berg. 

Universitetsstipendiat i teo
logi, Inge Lønning har en 
annen mening. Han hevder 
at statskirken i Norge anno 
1968 er utelukkende et spørs·· 
mål om hensiktsmessighet. 
Man spør ikke om en ordning 
er forkastelig eller ei, men 
om hvorvidt de funksjoner 
statskirken fyller, kan ivare
tas bedre på andre måter. 

En rekke interessante' syns
punkter på statskirkeordnin
gen i Norge er kommet til ut
trykk i boken «Bort medl 
statskirken?». Hvordan stiller 
statskirken seg til krig? Dette 
spø~smål har de store inter
nasjonale kirkelige institu
sjoner tatt opp til debatt på 
bakgrunn av den kristne 
samvittighets reaksjon på 
krig og fred. Men her i vårt 
land har kirken åpenbart sett 
på problemstillingen uten 
videre interesse. Den føler 
seg kanskj~ høyt hevet over 
noe så jordnært? Men til sine 
tider ser det ut til at kirken 
godkjenner krig som et nød
vendig onde, og sågar tar 
parti for selv en angriper. 
Dette fremgår av høstens 
bokflom, det tenkes i denne 
forbindelse på juni-krigen. 

For kort tid tilbake, ble 
der fremmet et resolusjons
krav i Studentersamfundet 
om å skille stat og kirke, 
med oppfordring til Stortin
get om å få dette spørsmål 
utredet. Forslaget fikk ikke 
det tilstrekkelige antall stem
mer ved voteringen som 
kreves for at en resolusjon 
kan vedtas, fordi så mange av 
deltagerne hadde forlatt 
salen. Dette tyder på hvor 
stor interessen er blant stu
dentene når det gjelder stat 
og kirke. Og er forsåvidt en 
meningstilkjennegivelse god 
nok. 

PROTESTER 
N'Orsk Studentuni'On har de 

siste måneder sendt ut en 
rekke res'Olusj'Oner. På lands
tinget i j,anua'r ble det ved
tatt en uttalelse 'Om Vest
Berlin 'Og Rh'Odesia. 

hal de seg fra å uttale seg om 
kan tJroversielle spørsmål. 

Men når denne praksis er 
blitt innført, må det være 
NSU's 'Oppgave å gjøre de 
p'Olitisk,e protester )så repre
sentative far studentenes opi
ni'On sam mul,ig. Hvor f. eks. 
'studentrettighetene blir brut,t, 
uansett hvilket p'Olitisk re
gime de måtte befinne seg 
under. 

Et sliM tilfelle hendte i 
november ifj'Or, da Havana 
radi'O annonserte at den 
cubanske studentunion isku1l2 
oppløses 'Og innlemmes i den 
k'Ommunilstiske unrrdomsbe
vegeIse. Hermikten var åpen
ba'rt å få full kontrall med 
all studentvirksomhet på 
Cuba. Da burde NSU ha pro
testert mat dette eklatante 
brudd på enstudent'Organis1a
sj'Ons rett til uavhengighet. 
Men ennå har ikke NSU gjOf't 
mine til å heve sin r0lslt i et 
farsøk på å hjelpe de cuban
ske studenter. 

SOSIALISTSPRELL 
F()Ir noen tid siden opp

levet vi den ir'Oniske s!itua
Isjan at det ble fremmet to 
uttalelser fra ta farskjellige 
studentgruoper snm pr'Ote
sterte mat behandlingen av, 
'Og dommen 'Over, de. sovj et
ilske' intellektuelle. 

Det er vanskelig å se noen 
farskjell av betydning på de 
ta uttalels~r. Det er derf'Or 
all grunn til å spørre hv'Orfor 
det skulle ha n'Oen hensikt 
far de ta sOisialistiske lagene 
å fremme hver sin uttalelse. 
Det kan umulig være av hen
syn til selve saken eller 

ofrene far S'Ovjets straffelov. 
Sam det )så ofte tidligere 

har vært tilfelle blant sosia
listene, må de væ're absolutt 
100 pst. enige om en sak far 
at de kan samles i en fellel3 
pratest. Og det tyder på 
svakhet. 

Det er gr'Ot€13k' å høre når 
disse sosialistene hevder at 
det er naturlig å se forfatter
saken i S'Ovjet i samme lys 
som den politiske militær
nektetrisaken i Norge, kun 
fordi de har det til felles at 
de anklagede i begge tilfeller 
har brutt ,landets laver. Det 
er ikke gren:ser f()lr hVia !Slike 
rab1ate kretser tillater seg å 
føre som f'Orsva'r far sine 
meninger. 

P. 

OPPBRUDD I RUHR 
«Hvis det ble h'Oldt valg i 

margen, så ville 40 pr'Osent 
stemme NPD», ble det far 
kart tid siden sagt av lederen 
far et bedriftsråd ved en av 
de mange gruver i Ruhr'Om
rådet. Om denne uttalelse 
gjenspeiler en generell stem
ning i 'Området skal ikke sies 
med sikkerhet, men alle tegn 
tyder på en hØyreradikalise
ring av massene. 

Situasj'Onen er nemlig den 
at gruvearbeiderne i Ruhr
'Området har havnet i en 
ulykkelig situasj'On. Selve ek
sistensgrunnlaget er far 
hundretuseners vedk'Ommen
de i ferd med å farsvinne, da 
i den siste tid kullgruver 
nedlegges i raskt tem
pa. Mell'Om Duisburg 'Og D'Ort
mund arbeidet det i 1957 en 

(PorIJ. Jitle 7) 

N'Orsk Studentuni'On, hv'Or 
medlemskapet er obligatarisk 
far alle studenter, uansett 
p'Ol,itisk innstilling, burde av-

Opplysningen stiger og kunsten med den. Belyst aven svensk karikrJ

turtegner efter et besøk pti en moderne kunstutstilling. 

LØRDAG 17. FEBRUAR 1968 

MED EN SOVJETSOLDAT 
I V'ERDENSKRIGEN 

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian 

ikke vil si det hØyt, n'Oen
sinne glemme den urettfer~ .; 
dige 'Oppdeling av deres gam- ' 
le land, med histarie fra fØr 
r'Omertiden. I løpet '1ilv et 
tidsrum på vel 360(i;~,å,r har 
armenierne fØrt sin'· ~~p 
far sitt land mat p'~r~e{ 
arabere, ramere 'Og '1 mld
delalderenmat tyrkere, hv'Or
under det har farstått å be
vare sin' nasj'Onale egenart, 
'Og uavhengighet ned gjen
nom tidene. Både i tsartiden 
'Og under S'Ovjetregimet har 
Armenia f'Ostret mange 
fremragende hærfØrere fra 

)en armenske flymarskalk A'I disse pr'Ovinser i ytt~rkan
Chudiakov (Armenak Khanferian ten av Russland. Det kunne 

'Jar hans opprinnelige navn), Han være n'Okå nevne den kjente 
bl.e henrettet av Stalin i 1929. general Bagratian, som falt 

, i slaget ved B'Or'Odin'O mat 
Sam enkelte vil vite tak N ap'Oleon og som N ap'Ole'On 

tyrkerne under første ver- u~trykte sin beundring far. 
denskrig Zeytun fra Arme- VIdere kunne ?e~nes arm~
nia med v'Old 'Og makt. Men general BabdsJaman, adml
ved innlemmelsen av Arme- I raI I~ak'Ov, flymarskalk . A. 
nia i s'Ovjet-russisl):'Område Khud1ak:'Ov ,cArmensk: 
ble Armenia tildelt det land- Khanfenan) som 1 1949 ble 
område sam spr'Oglig 'Og his- skutt av Stalin 'Og. enn~ 
torisk tilhØrte det armenske andre .. Under rev'OlusJ'Onen 1 

falk. Ved 'Opprettelsen av 1917 tIl 1918 har de ydet ~ap
den såkalte kaukasiske føde- per m'Otst~n~ mat tyrkIske 
rasjan ble byen Batum, Ak- 'O~ .azerbeldsJanske e~span
halkalak, Akhalsihe innlem- sJ'Omster s?m farsØkte a fra
met i den georgiske repu- ta armemerne deres land
blikk, 'Og fjelldistriktet Ka- 'Om~åder ved våpenmakt. ~en 
rabagh med den største by datIdens makthavere VIste 
Stepanakert hØrer nu inn ~eg skamlØse n'Ok; far efter 
under Aserbeidsjan. Men den mnlemmelset; av. de arm~n
største urettferdighet ram- s~e la~d'Omrader ~ Azerbel~
met allikevel pr'Ovinsen Nak- sJan p~st'O de at mnlemme
hichevan, med byen av sam- sen skJe~de efter ~nske av 
me navn, beliggende midt den stedlIge be~'Olknmg, men 
inne i Armenias hjerte så å fØrst ~fter. at mnlemmelsen 
si uten farbindelse med n'Oen var blItt gJenn'Omført. , 
av de andre republikkene Disse syngende friskarer 
sam allerede nevnt, idet pr'O- var en gruppe nasjonalistis
vinsen ble 'Omgj'Ort til et slags ke ungdammer sam lat til å 
aut'Onomt landamråde under være fast bestemt på å vir
Aserbeidsjan. keliggjØre alle de drØmmer 

Hele ansvaret herfar lig- sam deres fedre hadde næ
ger likeledes på det muham- ret håp 'Om å kunne realisere. 
medanske Tyrkia, sam til- De syngende armenske 
med krevet at de 'Oven 'Om- frontkjemperne marsjerte 
talte armenske landsdeler rett 'Over tarvet og en del av 
skulle innlemmes i 'Området mengden sla følge med dem 
til deres religi'Onsfrender ved å marsjere på begge si
azerbeidsjanerne, hv'Or 'Om- der av kolannen, nærmest 
trent en millian av den 'Opp- sam et tegn på deres dype 
rinnelige armenske bef'Olk- beundring. Til min stare f'Or
ning skulle underkaste seg bauseIse så jeg ta av våre 
de vel tredve tusen muham- tyskere stille seg på begge 
medanere, sam ja var en far ,ider av meg. Det gav inn

I armenierne fremmed bef'Olk- trykk av at jeg stadig var 
ning. Armenierne fra disse '.ltsatt far en slags kantrall 
'Okkuperte pr'Ovinser, såvel- 'lV dem, idet de plutselig 
sam fra alle andre kanter av ~unne dukke 'Opp f'Oran meg. 
verden. hv'Or den armenske Både jeg 'Og mine tyske led
bef'O~knmg le~er s~re.dt,. sagere fulgte de marsjeren
hv'Onbl~nt 'Ogsa ~dskIlhge ! de armeni.ere gjenn'Om byens 
f'Orn~ftIge k'Om;numster, har! gater, f'Orbi Satenik Spendi
a~dn kunne~ mnse rettfer- arians bapel og videre frem. 
dighet~n hen. Men da gikk vi tre inn i hu-

Fridtj'Of Nansen hadde full- set, 'Og straks tak tyskerne 
stendig rett, når han kalte til å synge den selvsamme 
armenierne et «bedratt falk». sangen understøttet av mitt 
Armenierne vil aldri, 'Om de pian'Oakk'Ompagnement. De 
enn av f'Orsiktighetsgrunner (PorlJ. Jid, 7) 
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LØRDAG 17. FEBRUAR 1968 

Da Kiesinger tjente 
Det tredje Rike 

Til belysning av den mann som idag diffamerer det 
nasjonaldemokratiske:parti fordi det, lede~ av 

«tidligere nazister» 

«Heil Hitler I» Hvor blir det av tantiemen ? 

FOLK OG LAND SIDE 5 

IRELATOR: 

I 
Små kulturportretter post mortem 

XIV 

ADOLF HOEL 
-Er'e noen fra Sørum her? 
Hvem husker ikke Leif 

Juster når han med sitt mest 
fjollete grin stilte dette 
spørsmålet til et lattermildt 
publikum i revyteatret. Man 
ventet uvilkårlig at hvis'noen 
meldte seg viHe de være 
minst like store dåsemikler 
som klovnen på scenen. 

Men selv om det lyktes 
Juster at mange i sin bevisst
het uvilkårlig så på Sørum
folkene som noen utvilsomme 
noksagter, ,så viser realiteten 
noe annet, Det er kommet 
mange begavete folk fra 
stedet. 

En var Adolf Hoel. 

da også bli som det ble. 
For Adolf Hoel var dette 

smertelJLgere enn for noen 
annen - Smedal selvsagt 
unntatt. Grønniland var for 
ham ikke noe sktrivebords
objekt. Ganl! på ,gang ledet 

'han vitenskapelige ekspedi
sjoner dit. Som geolog av fag 
fOI1sto han hvilke uhørte rik
dommer Grønnland ville 
kumle bety for fremt~dige 
geneI1asjoner. Han har vel 
'rett i at nordmenn i høyere 
grad enn dansker burde ha 
vært de som hadde styret i 
dette ville, ugjestmilde lan
det. Slettelandets blide søn
ner betraktes av mange av 
oss som noe aven anakro-

Han slo første gang øynene nisme oppe i sne- og isødet. 
opp der i 1879, og det var I Noe helt annet er det om vi 
aldeles ikke sunget ved hans som slet seg ut i den indre i noen nevneverdig .bedre 
vugge at han skulle bli Nor- ubarmhjertige kamp mot grad ~unne ~ao forhmdret 

I det nydemokratiske Tysk-10m dette eiendommelige gru ,St ore tishavsforsker. Da okkupantene fikk hedersnav- USAI-gigdsakntenk l ta pedPret den 
l d l k '11 f k . d P h h Id . b' l d'k D t f t grøn lan e ys me a om-an egger man mer e tI enomen s nver r. eter ans venner o' t en JU 1- net « an SSVI er'e». e ølr e " SIt ffu' bOd 
noe som er velkjent også her I Kleist i WOCHEN-ZEITUNG Ileumsfest for hiam på 75-åJrS-1 da også til at de borgerlige ~g vanæ. f om e~. ~a e 
i vårt lille Norge: Dette at bl.a.: dagen så betrodde han dem partier i tyve år satte seg dunnl~ Je pedopp IS e- °dg 
. '1 f h Id d t "'lf Il t tlf 'l d l l' "re Ivet me 'en· pa\3sen e JO mere tVI somt or o et o dk' at e var rene ul e e . a se v uten or e e sen av an- d f 'ft' 
var til «nazismen» under an- Var bl:m ~s ans~er var : han kom, til å vie sitt liv dets poLitikk. Men da vi hjalp' ose orgl mng. . 
nen verdenskrig, desto' ster-, Det tredje .n~es tId som sa I tvI den gjerning som skulle dem til å,fravriste A.P. mak- Men først og fremst er 
kere er trangen til å fordøm-fmange mIllIoner tyskere ,gjøre hans navn \Så berømt ten forstod de da noe som Hoels navn forbundet med 
menu. '.', .\,~., {{au~h_ ~::b;i», Han _ be.t~~~-~l r:andet står Lst.a.I:.... ,~ , --mL- s.inegen.. ,skj:ebne- S,valbard, Fira 1928 var han 

o ~e Dare s~ne 6IdfågtIl par- lighetsgjeld til ham for hans time? Intet har tydet på det ~Jef for Norges Svalbard- og 
B~de den tyske forbu~ds-I tIet, han vIrket ~t ~ted som I uttrettelJige innsats p, å Sval- hittil. ' lshavsunder,~økeber,' ~o,~ v:ar 

presIdent og den t~s~e nks- hadde en av de VIktIgste for- bard. Det var han som slo til opprettet pa han~ ImtIat~v, 
kansler er stre,nge.I sm dom mer for propaganda som opp-, lyd fotr utnyttelse av kull- Det '€!ir mange aV oss som ~an var ,for~ann 1 Comml's
over Det tredje nkes menn gave, utenlandspropagan,daen,/ forekomstene deroppe Vi vet aldri hiar kunnet fornone seg SlOn glaclOloglque et geophy
?g politikk, og ~iesinger skyr Han tilhØrte i Utenriks de: jo også aUe hvilke~ lønn med at slettelandet Danma'rk si,que internationale, Enn
mgen dem~kr~tIske anstren- parteme?-tet e?- gruppe de; 1, han fikk, Fordi han i farens uten egne fortjenester har v}dere va'r' han medl~m av 
g,;lser for a ~a for~)Udt eller motsetnmg til ,den øvrI~E7 ' stund tenkt,e og handlet fått herredømmet over gamle Norges Svalbard- og ilshaV'3-
pa annen mate hmdre den stab av medarbeIdere særlIg nas'onalt å lin'e med da norske bilande, i første rekke råd, 
fremgang. det nasjonalradi- beton~t ,representerte I?-asjo-' ma~ e fre~ra e~de kultur: Grønnland, Ado.1f Hoel følte . Det e:- ikke så merke~ig 
kaIe partI har, Grunnen er, nalsosialIsmen. Det var men- , ers~nli heter g vi har viet dette sterkere enn de fleste, ,at Hoel l utseende mere hg
hevder han og ha~s ~el1er, a~ nene omkring understatssek- ~isse sr!å portretter, \Så har og sammen med iLdsjelen n~t en ishavsskipper enn ~n 
NPD er et nynazIstIsk partI retær Luther, gammel krets- d . ns1!reradtik l som ha Gustav Smedal var han med vItenskapsmann, Med 15m 
siden det er så mange tidli- fører i Berlin, som overtok behve k t k It ~,e, t' ft r på okkupasjonen av Eir1ik korte sterke brede skikkelse, 
gere medlemmer av NSDAP I' tysklands avdelingen og som ke" er.s e . ug,urt'lve'ttl eb ert - d dAll h det olte vI'ltre' skJ'e'gget, kunne , '1 dlF' ngsarene, 'Jor Sl es e Rau es lan, 'e vet vor- ~ . 
lee sen. ( orls. Side 8) f of' h FIlt t dan dette gikk, Det var vel han il noen gtmd mmne om 

Da tyskerne fikk koalisjonen Kiesinger-Brandt i julegave, 
(Tysk karrikatur.) 

or a orrmge am. u u , , 
hiar det ikke vært mulig for ikke uten grunn at Hoel og Lars Hansens udødehge ~'elt-
dem å klare det, Han!; stalre Smedal følte seg forrådt og '.3aren, ~an tygget skra oog 
verk om Svalbard 10lt seg sviktet av sine egne, Noen ~endte gJerne en brun strale 
simpelthen ikke He ihjel. Det helhj€!irtet oppslutning bak l næ~este spytte?akke -
falt da også mange rosende dem Vlar det aldri tale om, ener ~iVIS en sadan Ikke fan
ord om det men' Vii kunne Lunkenhet, unnfallenhet, en- tes pa et annet passende 
ikke helt fri' oss fra inntr.yk- dog direkte motstand var det eller mindre pa!3send;e sted. 

: d tt Re "It t t Otte (Forts, stde 6J ket . av at denne anerkJen- e mø e, su a e rna 
nelsen kom ikke fra hjertet 
- det var likesom noe tvun
get over den, Vi etr ikke det 
ringeste forbaUlSet over at de 
venstreradikale opptrer som 
de gj ør - de er og blir 
våre dødsfiender - men hva 
VIi ikke e'I' istand til å fatte 
er at folkene til høyre stort 
sett ikke er bedre, De små 
medløpere i forfølgelsen og 
nedvurderingen av våre kul
turspiSl3'er. De har i sannhet 
gjort det storveis. De hundre 
tusener som arbeidet på 
tyske befestninger og krigs
anlegg gikk fri for enhver 
tiltale og ble nærmest be-

I tegnet som noe henimot I 
patrioter, mens de nasjonale Enkelte av «smørgJsene» var brutate og aumme -_ 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 17. FEBRUAR 1968 

Stnå kulturportretter «Morderne iblant oss "" - » 

(Foris. fra side 5.) 

Med Hoels flammende 
nasjonale innstilling var det 
nærmest en selvfølge at 'han 
sluttet opp om Vidkun Quis
lings beveO'else. Under okku
pa)sjonen var han medlem av 
kulturrådet og rektor for 
Universitetet. 

Det kan vel med noen rett 
settes et spørsmålsItegn ved 
om dette siste var et heldig 
valg. En av våre venner ut
talte nylig at en suild mann 
aldri burde ha en stor og 
ansvarsfull ledende stilling i 
en ulvetid, ja for den saks 
sky Id ikke i mere fredelige 
tider heller. I det første til
fellet ville den snilde mannen 
kanskje kunne bidra til å for
hindre enkelte mindre tra
gedier, men ikke den store 
katastrofen. Vi vet jo hvor 
lett ungdommen, og først og 
fremst studentene, har for å 
rote seg inn i all slags van
skeligheter ved ufomiktig og 
provOIserende opptreden, og 
når vi kjenner tyskernes 
mangel på humor og svikt
ende forståelse av andre folks 
tenkesett, så har vi strak, 
grunnlaget for det som fulgte: 
arrestasjoner og deportasjo
ner. Den snilde Adolf stod 
fullptendig maktesløs. Hvem 
vert, kanskje ville en langt 
hardere og mere hensynsløs 
type ha forhindret at det 
noensinne ville ha kommet 
så langt. Vi tenker på vår 
skoletid. Når den enkelte gutt 
fikk pryl for uskikkeligheter, 
så tj en te dette til effektivt 
å forhindre at andre gutter 
ful "'te hans dårlige eksempel. 
Den enes ømme bakdel v,ar 
garantien for at de mange 
kunne sitte trygt på sine. 

eller føler som tyskere i sin 
Hlminnelighet, og det fantes 
knapt den feil isom de ikke 
klarte å begå. Vi ble i 19 av 
20 tilfeller uskyldige synde
bukker for tyskernes for
gåel/3'er. 

Men allikevel - ikke i 
våre villeste drømmer hadde 
vi tenkt oss muligheten av 
at høyreorienterte politike're 
ville ha gått med på de 
venstrevadikales praktisering 
av demokratiet i 1945 med 
grunnlovsbrudd, lover med 
tilbakev:irkendekTaft, sær
domstoler, dødsstraffer og 
alle de uhyrligheter som for 
alltid vil være en uavtvette
lig skamplett i Norges his
torie. 

Adolf Hoel måtte som 
t~sner andre velmenende og 
bra landsmenn vandre i poli
tisk fangenskap hvor man 
praktiserte alle de overgrep 
mot fangene som man var 
isrtand til å --ønske ut. Finne!3 
det. ikke grenseT for hvor 
lavt ned politikerne kan 
synke når det gjelder for
følgelse av mulige politiske 
motstandere? Vi får lyst til 
å ,sitere noen ord av' T. S. 
Elliot: 

«The worst that can be 
said of mo,st of our malefac
tO'rs. from statesmen to thie
ves, is that they are not men 
enough to be damned. » 

k .. (Forts. fra side 1.) I . l f l l a k nei, anglveraet florerte,. I nmg er se v ø ge ig ikke-
og mange mindre fine papirer e~ r7lst overfor almenheten, mordere, men flertallet er 
benyttet anledningen til å I sa VII det .uvegerlig fØre til i faresonen. Dette fulgte 
kvitte seg med en beværlig I at odenne stIller seg det spØrs- fØrstvoterende i hans for 
konku'rrent, en mislikt nabo mal: Hv;m er det? Og der- modning om en såkalt Elve
eller folk som de av enn eller :ned ogsa: Hvem er det, som rumsfullmakt. Dette skjedde 
annen grunn ønsket ubehaae- tkke er mord:re blant oss. den 8/9-1945. Den 7/8 S.å. 
liaheter. Enkelte av disse Der er notonsk et ganske hadde Stortingets president
forvillede fanger befant seg l st~rt utvalg: Rovmordere, skap utgitt det stenografiske 
nærmest '<:""lmmenbruddeu3 smkmordere og justismorde- referat fra Elverumsmøtet, 
rand. Hoel var en av dem re. Et rovmord er nevnt som resulterte i et klart på
som på sin stille måte trøstet 0v:enfor. En ung pike ble legg om å overholde Grunn
OP" oppmuntTet dem som mIshandlet og deretter drept lovens § 17. 
hadde behov for det. og slengt ut over. broen til Disse forhold var altså på 

NesØyen. Da det VIste seg at det rene i saken mot Vidkun 
Blant dem som øyen/3ynlig 

ikke forstod et mukk av det 
hele var direktør Sigurd 
Larsen på Grand Hotell. Hva 
var så hans store fO'rsyndelse? 
Jo, han hadde i sitt hotells 
interesse vært elskverdig oo-. ~ 
Imøtekommende overfor noen 
høyere tyske offiserer for om 
mulig å spalre hotellet for 
større beslagleggeLser. Noen 
små misundelige sjeler blant 
personalet hadde stmks tolket 
dette på sin måte. 

hun v~r uskyldig i, hva hun Quisling. Da han ville kom
var mIstenkt for, unnskyldte me inn på dem i sin sak, ble 
morderne seg med at det i han fratatt ordet av «lag
hvert fall var en nyttig Øvel- mann» Erik Solem. Hvorvidt 
se, hvilket myndighetene må en elverumsfullmakt kunne 
ha godtatt ettersom intet ble ha eksistert kommer ikke 
foretatt. Såvel Kains som saken ved ' 
Karks ettermæle blekner Andre ~ordere? Erik So-
overfor denne råskap. lem? Med sin for anlednin-

Dødsdommen over den un- gen lovstridige fortolkning 
ge ~åland er forlengst un- av Grunnloven. Hans etter
d~rkJent av folkets rettsbe- mæle «Blodøks» er uoppret
vlssthe~ og hensikten med telig på folkemunne, uansett 
den g~ennomskuet. Mindre- trusler om injuriesØksmål -
tallet l H.R. ved den anled- som vi har opplevet. 

En rekke dommere, også Angiverne tok ingensom
helst hensyn. Det ble sagt 
at endog e~kelte av dem so;; fO ° a var oppreisning og alt v,ille 

legdommere i andre lands
sviksaker burde ha tatt var
sel av mindretallets hold
ning i H.R., hva også enkelte 
gjorde, f.eks. den kvinne 
(Mildrid Elverhøy) , som i 
saken mot professor Skancke 
motsatte seg dødsdom og 
stemte~ deretter. Modig ~jort 
dengang! 

var nede på Honnørbryggen bli godt igjen. 
far å motta H. M. Kongen J ovilsst. 
noen få dager senere befant 
seg på Ilebu. Han fikk nok også merke 

Det vm ikke så få Vii ikke det til gagns da man omsider 
hadde ventet å se demte. slapp ham ut i,::rien. 
Men når galt først Iskulle Han hadde så mange gode 
være, så var det rnange som egens.l{aper at vi for balan-
manglet også. Isens skvld synes vi må blande 

Nemlig. litt malurt i begeret. Det 
Ute på Ilebu ble Hoel satt Mange av «smørgåsene» verste som kunne sies om 

IV. 

til å lede det s. le Bibliotek var noen naive sjeler. Enkelte ham - hvis det da over
og på den måte'n kom han i Vlar brutale og dumme, noen hodet kan betegnes som noen 
nær kontakt med de aller andre var bare dumme. Vi feil .-. var at han var uhyre 
fleste av sine medfanger. glemmer ikke ansiktet på fOYlSlkhg i pengesaker. 

Blant de nærmere 5 000 ham som Ispurte Hoel: - Da han sto for «retten» 
fangene ;rar det også noen I Hva er oDe professor i da? anklaget for den forferdelige 
ganske fa tyskere som for- - I gaseøyne, svarte Hoel. forbrytelse å ha vært medlem 
modentli'" hadde norsk /3tats- Det var i de dager da alle av Nasjonal Samling, er-
borgørskap. En dag fikk våTe titler og profesjoner ble klærte han at han ikke var 

Demokratiske politikere er Hoel besøk aven tysk frisør, forsynt med gåseøyne. medlem. «Dommeren» så litt 
uhyre hårsåre når «uv~dkom~ en liten ubetydelig manns- perpleks ut og spurte hva 

Vi har også opplevet at 
man etterat domsgrunnlaget 
i en rekke dommer viste seg 
uholdbart - fortsatte i sam
me led med den begrunnelse 
at det ville være urettferdig 
overfor dem, som allerede 
var ulovlig dØmt, ikke også 
å begå samme ulovlighet 
overfor andre. Har man noen 
gang hørt maken til retter
gang? Man tror visst at all
ting «går i» menigmann. mende». beveger se? lI:n I?a ling som formelig synte3 å . På troSG av underernær- han begrunnet dette med. 

d~res Clrkler. Tar VI fell nal' be om forlatelse for' at han ingen som 'rammet oss alle «Jo», svarte Hoel, «jeg ha1r 
Yl antar at Hoels opptreden overhodet var til. Han vme hårdt, forsøkte Hoel iherdig aldri betalt kontingent.» 
l. Grønland51: ... ake? var årsak I gjern.e låne e.n tysk roman. å holde seg i form. Det var Da vi nevnte dette 'for en ° V,. 
hl at han stIkk lmot all for- Hoel fant frem en bok som et syn for guder nå'r han kl. jurist som sto vår bevegeIsA Pa den annen SIde er der 
nuft ~g anst:ndighet i et omhandlet de siste å'rene av 6.30 morgen i all slags vær nær,~a denne tørt: «Jeg tro; mange, som i sin befatning 
desenmum matte nøye seg første verdenskrig r>tormet rundt Appellplassen ham.» I med «retts»-oppgjøret står 
med å være docent mens det _ Les denne, s~ han, og med skjegget viftende i vin- ° Det siste Hoel innlot seg, høyt i al~enhetens øyne, all~ 
burde ha vært soleklart at De vil se at tyskerne den- den. Ja, for han fikk lov na var unødvendige utgifter. d7 son; Ikke har vandret l 
~an skulle, h?a vært utnevnt gang gjorde nøyaktig de til å beholde skjegget på tross Men hvordan det nå enn PIlatus fotspor, men sagt 
tIl prof~s",or. Først under samme feilgrep som de gien- av streng ordre til fangene hadde seg, en dag var han å f~a. Det h~r ikke .vært ufar
o~kupas]onen ble det rettet tok i silste krig. De hadde om at de skulle være glatt- finne nå en cent1rumsrestau- hg. Det fIkk maJor Lange-
pa denne ul1ettferdigheten. ingenting lært. rakete og kOTtklippete. Hoel rant med en kopp kaffe foran land føle, men i injurie~a-

F.or ham som alle andre Den lille frisør så nærmest fikk skriftlig tillatelse til å l.S'eg. Så kom det inn en avis- ken mot ham rente myndlg-
na.s]o?,ale nordmenn. v~r sønderknust ut og mumlet: hære sitt skjegg. selger, en liten pukkelrvgg hetene hodet ~ot veggen, 
k:lgs~rene 7n uhyggelIg pa- «Ja, so ist'>s.» Men plutselig Den gamle ishavsfarer var og frembød Dagbladet. Hoei dvs. de støtte pa norsk lag
k]ennmg. VI var JO ~ullkom- var det som mannslingen såmen ikke blant dem som ga kjøpte et. Dengang kostet r~tt som tenkt~ n~rsk. De~ 
men k~ar ove~ at vare v~n- vokste, øynene skjøt lyn' og opp. Han gymnastiserte som av.isen 45 øre og Hoel leverte SIste kan ° ogsa gJøres pa 
streradlkale fIender beVIsst han tordnet: . en yngling, hang rett som det en 50-øring. Pukkelryggen tan~rlel omJrad.er endn det ma-
fordreiet alt vi gjorde og .. v:ar med hodet ned i de ring- lette demonstrativt - efter erle e. 1!stIsmor erne had-
underslo og feiltolket vår - Aber nachstes Mal ge- ene han hadde fått plasert i vekslepenger. Omsider sa de ~orøvng forutsett denne 
fortvilte kamp for å verne lingt es!» taket på Biblioteket. Hoel nølende' mulIghet og derfor ordnet 
fomk]' ellige 'l·nt.ere.ssefel"'e'r D1At 1-." B h Id d' seg med en særdomstol i 

'l - - - ,.. var en vrogeL, Var ikke de fIOI,t.e .av o.ss - ·e o . en. . best l'g t kk t h CO'v landSSVIksaker. 
. . mu l mo o upan enes Ø'~3t ~en. sarte.t f?r.sam.~ing dengang lovlig naive? Vi Avisselgøren, 130m øyen- Den første i rekken som 

inngrep. Tyskerne er jo nem- de;-ute l konsentms]onslmren trodde nesten alle som en alt- synlig k]'ente H, l o' b lig noen sørgelige klossma- maneden . .. 1945 . oe, sa e- sa fra om lovlØsheten var 
. ° d . Id b . e mal og ]um .' fOT godt om dem som hadde undrende på ham og sa: professor Skeie, fulgt av 
]OTer nar . et gJe· er e- ~ange. forstod øyensynlIg I plasert oss bak piggtråden. - Nei, idag vører Die l'kke menn som prost Hedem, 
handling av fl1emmede nasjo- mgen tmg t d h d t H 

D 'kk Id av a e ove'r o e oel ble aldri trett av å for- penger!» h.r.advokatene øvergaOrd, 
ner. et gl' a 'ri opp for befant seg der. De trodde klare at det hele var en over-I Relator . . dem at vi hverken tenker d d" Holm og Kjær Mordt, m. fl. e var 0'0 e Jøssmger, men gangstilstand. Snart ville vi _______ Videre de medlemmer av 
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LØRDAG 17. FEBRUAR 1968 

Sovjetsoldat '-
(Forts. fra side 4) 

hadde mangen gang hØrt oss 
i arbeidskompaniene nr. 1 og 
3, foredra den. Men alle i hu
set ble ikke lite forbauset 
over å høre at selv tyskerne 
fra arbeidskompaniet kunne 
synge sangen på armensk. 
Efter samværet hos Spendi
arian gikk vi alle tre i teat
ret for å se: «Onkel Vanja» 
av Tsjekov. 

Men det var nedslående å 
spasere gjennom de triste, 
mørklagte gatene om afte
nen, da alt det elektriske lys 
var slukket og vinduene 
langs gatene var dekket av 
rullegardiner, for å beskytte 
byen mot flyangrep. Det var 
så meget tristere som man 
på vår vandring mintes ti
den fra fØr krigen da der var 
lys overalt om kvelden, i alle 
regnbuens farver mens det 
skarpe elektriske lys blandet 
seg med det bleke skjær fra 
en muselmansk måne. 

SKJEBNENS IRONI 
Så sto vi da foran opp" 

bruddet, ferdige efter tre 
dagers opphold til å for
late det skj Ønne Jalta. 
Innerst inne ville nok ingen 
av oss reise tilbake, når vi 

Stortingets justiskomite, som 
-- i denne tok avstand fra lands

svikanordningen, og de stor
tingsmenn som fulgte dem 
og senere fastholdt dette, 
slike som Moseid, Bunkholdt, 
Stavang m.v. De sekshund
rede prester som søkte be
nådning for Skancke og stats
rådene Moen og Meisdalsha
gen, som i statsrådet sluttet 
seg til dem. Listen over slike 
uredde folk er heldigvis ikke 
kort og rettferdighet tilsier at 
den kommer frem. 

nu engang var kommet hit. 
Vi ønsket i vårt stille sinn å 
kunne trekke ut oppholdet 
ennu noen dager, for ennu 
å kunne nyte noen tid byens 
egenartede skjØnnhet og gle
de oss med dens beboere i 
deres livslyst. Men vi måtte 
tilbake til vårt arbeidskom
pani hva enten vi ville eller 
ikke; en militær ordre i 
krigstid står ikke til å end
re. Men innen vi tidlig om 
morgenen skulle dra, gikk 
jeg opp til en av åsene som 
omgir byen for å plukke så 
mange forskj ellige blomster 
som jeg kunne få sammen i 
en bukett, som jeg så over
leverte til den elskverdige 
fru Tahmilevskij. Det for
tjente hun, og noe mer kun
ne jeg ikke gjøre i min stil
ling som krigsfange. Jeg vil
le legge min takknemlighet 
for hennes gjestfrihet for da
gen på denne måte. Elisba 
var selv en god blomster
kjenner og bemerket med en 
gang idet jeg overrakte hen
ne buketten: «Disse bloms
tene er fra fjellet, deres duft 
adskiller seg fra dem vi har 
i byen.» Hun stakk buketten 
i en stor glassvase og plaser
te denne omhyggelig på bor
det. Hun var tydeligvis me
get glad for min beskjedne 
oppmerksomhet. Og dermed 
Ønsket vi hverandre og den 
fraværende Satenik' hell og 
lykke i håpet om at vi skul
le kunne overleve krigen 
med helsen uskadd. Så tok 
vi påny plass i den samme 
bussen vi kom med til Jalta 
og kjørte den samme veien 
tilbake til Simforopol. Men 
da bussen langsomt steg opp
over mot fjellene så vi oss 
tause tilbake på den forun
derlig vakre by, med det 
skj Ønne navn Jalta. 

FOLK OG LAND SIDE 7 

Stalin;:rad • • 
(Forts. fra side 2) Volga nådd. Kampen om Sta- kelige Stalingrad kan ikke 

«Det er hensikten gjen- lingrad ble et seigt slag av uttales eller skrives, det kan 
nom erobringen av Stalin- kjempemessig format. Riktig- bare bli bedt!» 
grad å sperre landbroen nok var tre fjerdedeler av Om den militære mening 
mellom Don og Volga så- Volgabyen tilslutt på tysk med offeret ved Stalingrad 
velsom elven selv og i til- hånd, men sovjetavdelingene skriver Heinz Schroter fra 6. 
slutning hertil å drive hur- tilfØrte sine siste brohoder armes Kriegsberichterstaffel: 
tige forband ned langs Vol- nye krefter uavlatelig og of- «Efter sammenbruddet fra 
ga for å blokere elven også I ret dem i massevis uten be- elven Volga til området øst 
ved Astrakan.» tenkning. De tyske tilfØrsler I for Kursk på grunn av sam
De frem rykkende avd elin- derimot ble på sin 3000 km I menbruddet av forbundsfel-

ger av 6. tyske arme støtte lange fremfØringsvei hindret lenes armeer, hadde de rus
plutselig på forbitret mot- av de merkeligste uhell og siske krefter fullstendig 
stand fra fienden. Det lykke- feildisponeringer, og ingen handlingsfrihet i retning 
des å rense vestlige Don- klarte å oppspore opphavs- Svartehavet og nedre Dnjepr. 
bredd fra Katsjalinskaja- mennene til den åpenbare De hadde muligheter til å 
Visjni til Tsjirskaja. Det tys- sabotasje, som satte hundre- omringe og tilintetgjøre hele 
ke VII korps gikk 16. august tusener av soldaters liv i den tyske sydflØY innbefat
over Don på begge sider av fare. tet Kaukasushærgruppen. 
Akatov og dannet et brohode. Ingen på tysk side visste Mulighetene var riktig bare 
Også 4. panserarme hadde dessuten at den sovjetiske tilstede hvis alle krefter var 
satt over Don, nådd høyden l generalstab bare lot bringe fri til et dybdestØt. Hvis 6. 
ved Kotelnikovo og 19. au-! de uhyre blodofre i slaget om arme efter at den var blitt 
gust skjØvet fortropper frem i Stalingrad for i ro å kunne innesluttet ikke hadde levert 
til 30 km fra jernbanelinjen forberede sin store offensiv den månedlange fortvilede 
Stalingrad-Kalatsj. 22. au- mot Don-Volga-fronten. kamp, så ville disse fiendtlige 
gust tiltvang 6. arme seg en- IfØlge en tysk plan skulle krefter ha blitt aktive ennu 
delig overgangen over Don. ennu i november de sovje- fØr tyske reserver stod til 
Angrepet på Stalingrad be-I tiske brohoder renses og av- forfØyning. Uten 6. armes of
gynte. I svære kamper ble gjØreIsen dermed fremtvin- fergang ville en oppbygging 

ges. Det kom ikke mere til av den nye front ikke ha 
re forverret når plutokratene det. Da de sovjetiske trop- vært mulig, men ville tvert
får frie hender. pemasseringer og oppmarsjen imot sammenbruddet aven 

Ennå har ikke bergmenne- av sterke deler av den rus- millionhær ha funnet sted. 
ne for alvor slått neven i bor- si~ke ~je~nøstenarme ble fast-I 600 000 ma~r:, 60 000 ka~o
d t Men det er utvilsomt at slatt l SItt fulle omfang, var l ner og 5 000 stndsvogner mat-
e~ 'radikalisering er i gang, i det allerede for sent. te S~alin k~ste inn i slaget 
og det ser ut til at de ram-j for a betvmge en utbrent 
mede denne gang vender seg Offeret ved Stalin- tysk ar;ne, s0I?- manglet alt, 
til NPD ,(Nationahiemokra'" grad. en arme som tIlslutt bare be-
tische Part ei Deutschlands), Utsatt for den plutselig inn-, stod av rundt re~n~t 66000 
partiet som burde være en- settende iskolde vinter, uten I utsultede, halvt l~]elfrosne 
hver rett-tenkende tyskers tilstrekkelige tilførsler og og sY~~ soldater l hoved
naturlige representant. Ut- uten den nødvendige vinter- kamp 1m] en: 
taleIsen som ble sitert foran bekledning, så de utmattede Finalen med den siste ka
tyder på at bergmennene og svekkede tropper i den pitulasjon av 2. februar 1943 
ikke lenger har tillit til her- tyske 4 .og 6. arme seg plut- stanset imidlertid på ingen 
rene i Bonn, og undersøkel- selig like overfor en trussel måte dØdens forferdelige her
ser viser at det gjærer over- som knapt var til å fatte. jinger. En ny, ikke mindre 
alt i Ruhr, og når man vet at Skjebnen brØt slagartig inn skrekkelig utdØing begynte 
bolsjevikene i Øst-Berlin for over dem 19. november. Ialt for dem som var sloppet ut 
tiden utdanner 2000 agenter 12 armeer åpnet den sovjetis- fra slagets kaos. Da kolon
til innsats i området, vil det ke storoffensiv. Efter en nene med elendige overle
ikke bli bedre. Kommunist- trommeild fra 800 rØr stor- vende ble drevet ut av ruin-

VI. " .-..... -.-.-.---.-.-.-... -.-.-....... -.-.-•••••••• partiet i Bundestyskland er met de rØde masser. I nord- byen, stod også kommunis-
Når det har tatt slik tid som kjent forbudt, så NPD vest og syd for Stalingrad tok. tene Ulbricht, Weinert og 

med å få uretten revidert og For U ngdolllmen· har fordelen av å kjempe de italienske og rumenske I Bredel ved veikanten og mot-
det ennu ikke er gjort, så med blanke våpen. Kanskje tropper flukten i panikk. De tok formummet i russiske 
skyldes det en fanatisk mot- (Forts. fra side 4) går det som det gikk ved ble rent overende og splittet pelser med ubevegelige mi-
stand fra en «liten hård halv million mennesker i Riksdagsvalgene omkring for alle vinde. De forutsatte ner paraden av de ulykkelige. 
kjerne», hvis påtatte nasjo- gruvene, av dem vil etter all 1930, i 1928 fikk NSDAP 1,9 tyske inngripsreserver, fØrst Allerede efter 6 ukers for
nale nimbus slukner, når det sannsynlighet å dømme halv- prosent av stemmene i den og fremst det 48. panserkorps lØp var rundt regnet 50 000 
skjer. De har litt av hvert å parten overleve, d.v.s. de må røde valgkretsen Diisseldorf- stod ikke der hvor de skulle av de 123 000 tyske soldater 
ski ule og har derfor brent enten finne seg annet arbei- øst, som omfattet ca. halv- stå. Det var altfor mange ord- som var kommet i fangen
sitt arkiv fra okkupasjons- de, hvilket er vanskelig da parten av Ruhrområdet. I rer som ikke ble utført. sov-I skap dØde. Og dødsfallene 
tiden. arbeidsmarkedet er mettet, 1930 fikk partiet 17 prosent, jetsoldatene satte inn de ster- tok ingen ende. Sovjet tok 

Endel med slett samvittig- eller pensjoneres' før tiden. og oppnådde 32 prosent i 1932. keste krefter på gjennom-I grusomt hevn. Knapt 5000 
het påkaller noe' de kaller, Og en bergmann over 40 har I En ting er i hvert fall sikker, bruddsstedene. Skjebnen for. av de lidelsesprøvede menn 
«Historiens dom». Historiens I små sjanser i arbeidslivet. I NPD kommer til å gjøre et I' de heltemodig utholdende, forble i live. 
~om, det er hva man i dag- Disse menneskene føler seg kraftig innhogg i den «store tropper fra 6. arme gikk sin I Ennu 2. februar 1943 fikk 
hgtale kaller manns etter- forrådt, av politikerne i Bonn koalisjons» rekker, forhå- gang. Og 6. arme måtte bli: hærgruppe «Don» kl. 12.35 
mæle, Manns ettermæle ram- og av plutokratene som eier i pentligvis ikke bare i Ruhr, stående og kjempe videre til I' følgende ensomme radiomel
mer det enkelte menneske på, gruvene. Stort sett med rette. I men også i det Øvrige frie den ble tilintetgjort. Skjeb- ding: 
grunlag av hans livsførsel og. Huj- og hastnedleggelsen av. Tyskland. La oss håpe at for- nen for hele hærgruppe «A», 
er intet refugium for dårlige! gruvene kunne vært unn-. bundsvalget i 1969 blir opp- ja for hele den tyske Østfront «Skyhøyde femtusen me
samvittigheter. Der tas intet. gått eller iallfall gjennom- takten til et nytt tidehverv, avhang av utholdenheten til ter. Sikt tolv kilometer. 
hensvn til mulige medaljer fØrt på en lempeligere måte. at tyskerne innser nØdven- denne 6. arme. Og den holdt Klar himmel, enkelte små 
og storkors o.l. hvis de i det Hva skal man si når Bundes- digheten av å tenke nasjonalt ut i månedsvis under de for- skyer. Temperatur 31 gra
hele tatt huskes. Ikke en- tyskland importerer kull fra igien, hvis de da ikke vil gå ferdeligste omstendigheter. der minus. Over Stalin
gang en kjempestor glorie USA til kraftverkene ved under i internasionalismens. Det de tyske soldater utholdt grad tåke og rØdt skjær. 
av jern er i stand til å skape NordsjØky.sten? Men det vi- og velferds demokratiets SUP-Il og led efter den endelige om- Værvarslingen melder seg 
en helgen. ser at demokratiet ofte ikke pegryte. ringning uttrvkker divisions- fra tjeneste. Hils hjem-, 

Olaf Holm. kan eller vil mestre slike si- Student. presten ved 76. infanteridivi- met.» 
---- tuasjoner, som blir ytterlige- sjon gripende slik: «Det vir-
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SIDE I FOLK OG LAND LØRDAG 17. FEBRUAR 1968 

Kiesinger - -
(Foris. fra side 5.) 

partipamp nøye holdt opp
syn med avdelingen. 

Mens det gamle Utenriks-
departement undertegnet si- , 
ne brev med det offisielle SKORZENY SOM OUE
«Deutschen Gruss», så be- MAGNAT 
nyttet denne krets det laugs-I Det tyske pres~eagentur 
messige «Heil Hitler», også I I?P~ melder fra Cairo at ~en 
Kiesinger, slik som den foto-, tIdlIgere SS-Sturmbann~uh
stat vi bringer viser. Den or- rer Otto Skorzeny - kJent 
ganisasjon som skrivet er bl.a. fra befrielsen av Mus
rettet til, det tyske kring-I solini - er i Egypt for på 
kastingsselskap «lnterradio», vegne av store spanske flr
hadde som oppgave å Øve maer å forhandle om retten 
innflytelse på det nøytrale, til oljeboring i Den forente 
det forbundne og det fiendt- arabiske repu.bFkk.. Sl~or
lige utland med propaganda zeny, som er diplommgemør, 
fra den nasjonalsosialistiske I ~ar i rr:ange ~r ledet sitt eget 
riksledelse. Kiesinger var firma I Madnd. I Egypt har 
dengang nestkommanderende· han bl.a. forhandlet med in
i Utenriksdepartementets! dustriministerQll Aziz Sidky 
kringkastings avdeling under og ministeren for transport, 
gesandt Riihle, også en mann minedrift og oljeindustri 
fra Luthers krets. Han tok Mahmud Junis. 

kes at den tysk-kinesiske ble hva demokratene ville ha på Amerikas ressurser og 
handel har tatt stort OPP-I kalt deportert, hvis noen militærmakt vil oppmuntre 
sving og det hevdes også at· andre hadde gjort det - og folk til revolusjonære reis
vesttyske eksperter er kom- en hel del reiste fordi løn- ninger over hele verden. Det 
met til Kina for å medvirke ninger, muligheter og ikke amerikanske tidsskriftet 
i det kinesiske program for minst tilgangen på skikkelig «Christian Economics» som 
utvikling av mellomdistanse- utstyrte laboratorier var så bringer denne meldingen, 
raketter. Vi for vår del til- mye bedre der enn i det konkluderer nokså bittert 
tror ikke politikerne Kiesin- plyndre de fedreland. Nu kan med å si at «denne situasjo
ger og Brandt så stor fornuft I imidlertid Das Ostpreussen- nen er en del av arven efter 
at en slik utenrikspolitikk blatt fortelle, at tidevannet vår politikk under Den an
ville falle dem inn. Så hele er i ferd med å snu, ikke ba- nen verdenskrig, da vi favo
historien er vel bare utslag re fordi utvandringen er riserte Sovjetunionen». 
av den uutryddelige tysker- stoppet opp, men fordi flere I * 
skrekk som Moskva lider av. av de emigrerte forskere 

* faktisk er flyttet tilbake til 

«JØDE» STRAFFBART 
Tyskland igjen. Selvfølgelig Tannlege 
gjør det sitt at de vest-tyske 

En tysk spesialarbeider fra 
Mannheim, Giinter Bowald 
ble nylig dØmt til tre måne
ders fengsel, beretter DEUT

myndigheter anstrenger seg M ART I N KJE L O A A S 
for å gjenskape et forsker- Hansteensgt. 2 

som det vil fremgå sin opp- * miljØ i Tyskland, men flere Tlf. 4475 54 
gave meget alvorlig. At det 
også lØnnet seg viser den 
kjensgjerning at han ikke 
bare stod på lØnningslisten i 
Utenriksdepartementet. 

TYSKERSKREKKEN I MOSKVA SCHE WOCHEN-ZEITUNG. 
av de hjemvendte anfØrer 
som motiv at de finner at-, ~~ 

Det sovjetiske presseagen- Under Biirgerschafts-valgene 
tur «Nowosti», som spesielt i Hamburg hadde han kle
har beskjeftiget seg med stri-I bet opp lapper med påskrif
den med Kina, gir uttrykk ten: «Hamburg velger sin 
for Moskvas frykt for at det jøde Weichmann.» Retten 
allerede er kommet istand fant at dette var overtredelse 
offisiell kontakt mellom Pe- av loven om rasehets! 

mosfæren hj emme mer pas- Arkitekt 
sende og tiltrekkende - selv HUS T A O 

Kiesinger hadde til stiftel
sen av «Interradio» brakt 
med ti millioner riksmark, 
naturligvis \ ikke som privat
person av sine midler, men 
for Utenriksdepartementets 
regning. At det likevel falt 
av til ham oppsynshonorar 
viser hvor heldig det er all
tid å være «dabei». 

Kiesinger var «dabei» den
gang. Han har forts ått også 
nu påny å være .«dabei». Og 

king og Bonn. Nyhetsbyrået * 
hevder at forbundskansler 
Kiesinger under sin asia
reise for noen tid siden fØrte 
«hemmelige forhandlinger» 
med kinesiske diplomater en 
rekke steder. Det understre-

OGSA EN SLAGS U-HJELP 
I tiden mellom 1949 og 

1965 mottok USA over 5 600 
tyske videnskapsmenn. Et 
ikke helt ubeskjedent antall 

med noe lavere lØnninger. 
* 

DEN «FRIE» VERDEN 
Vi sakser følgende lille 

statistikk: Siden 1945 har 
verden sett disse begivenhe
ter: 

12 «begrensede» kriger (sli
ke med partisanvirksom
het) .. 

39 mord på statsmenn. 
48 revolusjoner og statskup. 
74 oppstander med sikte på 

nasjonal uavhengighet. 
162 sosiale og rasemessige re

volter. 

Vi overlater til våre lesere 
å avgjøre om det er friheten 
eller ufriheten som bevirker 
at vi får slike tall. 

* 

så langt så vel. Intet folk er Hjernevasket som vi alle I En representant for tyske 
så rikt på begavelser at det er i dag, må man fØrst gni interesser burde egentlig ha 
kan spandere på seg å av- tåken ut av hjernecellene funnet frem til et ganske an
skjedige hele sin ledelse for for helt å bli klar over hva I net sitat, nemlig det hvori 
å holde det gående med an- det der ble sagt. Der står en I Churchill beklager at ame
nen eller tredje bordsetting. av tyskere - (hvilke tyskere rikanerne blandet seg inn i 
Det kan bare under vårt sy- forresten?) valgt mann til å første verdenskrig i 1917. 
stem av eksempelløs for- beskytte deres interesser og Hadde' de blit hjemme, så 
lØyethet ikke skje uten den sier dem hvor godt det ville var det blitt en forståelses
offentlige demonstrasjon av ha vært om hele det besti- fred i Europa i 1918, og mil-
indre botferdighet. alske tilintetgjØrelsesraseri lioner av europeiske menn DET BLIR ALVOR 

Vår kansler hadde i 1952 var kommet over dem alle-I hadde ikke måttet ofres. Da I året 1920, da den hvite 
som bundestagsmedlem vist rede i 1919, med massemord ville det britiske imperium rase maktpolitisk var utruet, 
denne botferdighet på en på kvinner og barn, med ikke ha falt sammen i ruiner. og Europa ennu v~r verdens 
uovertreffelig måte. Han Morgenthaus folkemordplan, Da ville det vel ikke vært sentr':lm, var allIkevel be,:
holdt dengang et kringkas- med betingelseslØs kapitula- noen sovjetmakt, noen Korea- folknmgsforholdet her I?a 
tingsforedrag (trykket i Bul- sjon og kanskje også med i krig, noen Vietnamkrig, noe kloden 2 fargede rr;ot 1 hVit. 
letin des Presse- und Infor- atombompen som Churchill Kuba, intet splittet Tyskland, I ~ dag, med de:r: hVite verd~n 
mationsamtes der Bundesre- dengang i infantil bornerthet ingen mordmur tvers gjen- l. full opp~øsnmg og forvl~
gierung Nr. 43), hvori han drØmte om. Den måtte være nom Berlin. rmg, er misforholdet Øket tIl 
siterte Churchill, som mel- så liten som et eple og kunne De, herr bundeskansler, 7 mot 1. Hvis FN's .be.regni~
lom krigene beklaget at den tilintetgjøre hele byer med har arbeidet for «naziene» i ger skulle vær~ nktIge, VII 
fØrste verdenskrig sluttet al- et slag. langt mere prominent stilling det om bare 20 ar ha forver-
lerede i 1918, for «først i året enn noen av medarbeiderne ret seg til 49 mot 1. 
1919 ville Amerikas veldige Men hva betyr det videre? i NPD-Iedelsen. Gjorde De Ansvarlige «hvite» politi
krigspotensial, fremfor alt I Et Over-Versailles i 1919 I det dengang tvungent og bad kere som i dag ignorerer det
giennom innsats av kjempe- ville jo bare ha åpnet to mu- De hemmelig for den nuvæ- te o faktUlp., .vil komme tp å 
messige mengder av panser- ligheter: Enten ville det tys- rende Ødeleggende tilstand i rr:atte sta tIl re~te for hist bOl-I' 
vogner og fly, ha gjort seg ke folk ha overlevet og ville verden, eller anstrengte De I nen, o~ der VII neppe 
gi eldende og ha båret krigen, ha reagert med en eksplosjon Dem som 99,9 % av alle tys- noen tVil om dommen. 
ruinene og Ødeleggelsene til som ville vært meget ster-! kere for en utgang på kri- * 
Tvskland. Det ville, mente kere enn reaksjonen på Ver- gen som, og det ikke bare for 
Churchill, ha hindret at sailles. Eller det tyske folk I Tyskland, ville ha vært langt EXIT AMERICA ? 
krigsromantikken levet opp ville blit desimert, brutt på I bedre enn resultatet i Jalta? Det offisielle folkekinesis
igjen og ha hindret altgressiv legeme og sjel, sunket ned i I Men hvis De tilhørte de ke nyhetsbyrået, Hsinhua, 
nasjonalisme. Churchill, som trelldom og ville aldri mere 199,9 %, hvorfor valgte De da I fryder seg over at krigen i I 
allerede i denne artikkel hen- ha kunnet reise seg til mot-I det gale sitat, hvorfor har I Vietnam binder store ameri- I 

viste til den kommende atom- stand, en lekeball for bel-, De fulgte Churchills største kanske styrker og dermed 
bombe, har dessverre fått giere, slovaker og polakker, feiltagelse i ånden og slaktet, svekker Amerikas «global-I 
rett.» Så vidt Kiesinger i for ikke å snakke om ame-I det gale svin? I strategiske potens». Byrået 
1952. rikanerne og russerne. profeterer at dette presset 

Baerumsvn. 5 - ø. Ullern 
Telefon 556129 - Oslo 

KRISTNE VENNER 
Har du lyst til 1 treffe gamle ven
ner i et åpent miljø? - Krist", 
V mner møtes den første fredaJ 
hver måned i Collettsgate 43. Etter 
-en -tak-erdet bevertning og an- -=:c= 
ledning til selskapelig samvær. 

Møtetid kl. 19_30. 

....... ~.~.~~ 
i Månadsbladet i FRIHUG 

: Frisinna tidtrøyt- og opp- i : lysningsblad. Fritt ordskifte 

i om NS, rettsoppgjeret m.m. <I' 
Fylgjetongar om HunzafoJ- S 
ket, l ack London (ill.), sjø- ~ 

i 
~ 

romanar m.m. Arspris kr. ~ 

25,-_ i 
i Postgiro for bladp. 80 821. i Utgjevar: Erling Seim, Kinn : 
.....~ .... ~~~.~~~~ 

FOLK OG LAND 
Kierschows~t. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes kon
torene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forutgå
ende avtale. 

Abonnementspriser: 
Kr. 40,- pr. år, kr. 20,- pr. 
halvår i Skandinavia. Utlandet 
kr. 25,- pr. halvår. I nøytralt 
omsla!2; innenlands: Kr. 50,
pr. år, kr. 25,- pr. halvår. 

Løssalg kr. 1,50 

Bruk postgironr. : 16450 

Ut~iver AlS Folk o~ Land 

Viking Boktrykkeri 
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