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forsynt' med br-1~lån' gjennom.
" , , , ,__ ~. __ • '<\o ~u"uc;uuJeJpsstatl· .'"
;'lnnvaiidr~re' ~g'tlykthlnger har fått
oftentJ '.myndigh( uten' at . beta- .
_, __., ....... ,"'.,~Jt:L·ilKUltUreJl~\ :a;stikk'(ii{"to·r':.:1980.t".som 'omfatter vel. 'lån!dennom ~IFBO, men sosialsenlt .st'orc !:O:ilo;11990:ble:}\ 26000:kl1enter.'Det yiser seg' ilver . tn '1 anbefalmg av slike lånesøkna- Hngsev ...:ln er tilstrekkelig v;urdert.
'0 millio.ner kroner ~rukt .{.tredje person'fra·fjernkulture iland del .lar trolig ,skjedd selv om det i , . De har ikke hatt mulighet til å ha
I til denne gruppen. ' i ' . ',;'. ,;mottokøkonomlsk soslalhje.lp, m~ns '
svært manget!lfeller har vært klart kontroll over sin økonomiske· situa, :
. på at en. betydelig
del
,hver
'
13
..
;«nærkulturelle»
mkluslve·
at den enkelte Innvandrer eller flykt- 'sjon og er fanget i ,en gj.eldsfelle. . '
'.- .
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råd når vedtakene fattes.
. Det nye byrådet står
:fritt når det gjelder å endre HI'[J~I!,I'"
måter, og ikke minst lønn for
sekretær.ene.
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,n 'avde,måI}ge ar,all;ia?:.;:kon~E1kv~p.s~r av. hVa sO,m tildro seg i... pågår d~t'nå ~ b~gbladet en disputt Det stemmer ikke med. heltebildet.,,
Det er som med Arne Myrdal og
i verdenshistorien 'har',<i;vår, verdensdel l årene 1939-45. Det ' mellom pahlog 'den gamle motFor vel var Quisling ansett som litt . hans menn nå F.våre dager. At de
e ytre henael.ser)?sitt::Xv~)rrigen.,~oril~ørte ,til etfredsopp~: standsmann og antinazist Arne Skouaven særling og ~fterhvert ,som en reiser klar kritikk mot .sider av inne mennneskeslnn som gJør der dessverre en rekke østeuro- en. Det har anfektet Skouen at Dahl politisk raring. Men han ble ikke opp- vØndringspolitikk, er' i seg selv ikke
lV : begivenhetene, .. så 7', peiskestater.ko rn · inn under Stalin- fremstillerforholdet mellom Quisling fattet "som noen forbryter. Tvertimot ,galt. '.Tvertimot er det binnegalt .når
fn'annen verdenskrig. "<veldet.' I" . " .
' .
' .. · o g F.iidtjofNansen som ganskenært
er det, selv i eftertid, ikke så vanske-'enkelte iblant oss blir helt hysterIske
,t iallfåILpåoss·. ~om>·.\:.Da'yårløsningim ii;ntraff i land som
og RositiVt.'·
. ..
"
. , ' Hg å skjønne at hans nasjonalistiske bare det settes spørsmålstegn ved
sannsynligvis'er. det· ,Polen; Ungarn, I TSJekkoslovakia' og
,Skouen mener åha belegg for at ideer kunne fenge hos mange som pblitikken eller stilles krav til inn. '
!..' , " , daværende DDR,på slutten av 1980'.Nansen ikke næret særligsympati reagerte på norske sosialisters for-o vandrere som til andre folk.
:agt sammenheng med'."tallet;', skrev denne kommentator at eller beundring for den ung~ Quisling, svarsfiendtlighe'-.,og -iallfall for enDet er først l det øyeblikket da den
~re tider ikke visste på .. : først: nå var i realiteten den annen
som han jo kjente fra det humanitære dels vedkommende - affinitet, til kritiske holdning glir over i noe som
ye om hva som skjed-'" 'verdeill.Skrigove~. Jeg ble straks og arbeide blant de hungersrammede i Moskva-kommunIsmen.
ligner;hets mol personer av annen
. . stuedør og syns- .·meget' berettiget korrigert aven le- '. Ukraina i 1920-arene. Quisling var
Det var først da Nasjonal Samling i hudfarve, religion og kultur em: vår
mennesker' gjør. . ser: Krigen er ikke slutt før også Nansens høyre hånd i dette hjelpear- . 3D-årene bl.a. begynte å annektere de \,egen tilvante, at det må slås alarm.
som' vI skikkelig ~tikumhar fMt sin;frihe~'
:'beidet, sier Dahl. Nei, sIer Skouen. Jo, tyske mfzisters raseteorier, bl.a. jøde-O . Det er da det bikker-over.
.. ~ ... ~,..~~ .til" de 'yngre' .-'. 'Hvor: 'mye' <lep," anne~. verdenskrigs ," sier Dahl. ,.':
. '.
~
-t
- ,
hetsen, at Quisling og hans bevegelse, "Det ~r slik,' i 1990. . årene som på
fqr det har. jo ..b~givenheter fikk å si. og fortsatt har
Det er tydelig nok. at Arne Skouen virkelig ble uspiselig for demol\ratisk '.' . 19S0-taIMt: IPå et visst punkt i proses- ..har~hatt ·,å:.si også. for v:art eget land og vår reagerer rent ffJlelsesmessigpå at· sinnede mennesker. Og da Quisling. sen kan' det nasjonale, som e: noe
llill"""'''' ' rp,er '}lrin- "egen nasjon, er d"!-gens oppblussede
hans barndoms og tidligste ungdoms selv tok skrittet fullt ut og begikk sitt' positivt og. ofte .in~luderende, gIl ov~r
'. og har.det . Quislirig~de1?attiItviJsomtet vidnes- ideal, Fridtjof Nansen, skulle ha næ- notoriske landsforræderi, var han . i.·det.. nas}onallStlSke, som lett blIr
. " '.',' ~."'.: : ... byrd om. Den er denne gang avfødt
ret noenslags v~nnskapelige følelser selvsagt umuliggjort. ...• .. ' . ' 1 ' ,·aggr~~sivtogekskl~derende. ~ver
skjedd i Øst-Euro- av' dr.philcis.'HansFredrik Dahls inoverfor Vidkun Quisling, forræder . Men alt dette kunne Nansen um~~ gangene kan være. ~lIdende, og VI bør
årene, er i realiteten teressante Quisling-biografi, og bl.a. nummer en fra okkupasjonsårene. forutse.
.
være på vakt mot'dem.
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