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NR. 16 - 17. ÅRGANG LØRDAG 24. AUGUST 1968 LØSSALG Kr. 1,50 . 

Det politiske landssvikoppgjøret 
meningsløst 

Brann i rosenes leir 
UD til ny motaksjon - denne gang mot den britiske fjernsyns

sendingen - og bekymrede uttalelser av Sverre Løberg. 

Fordi det var verre å være «nazist» enn å være <<landssviker, skriver professor Christian Bay! 

Interessant og avslørende bok av den tidligere landssvikpolitifullmektig på Pax forlag. 

Vi slo i forrige nummer 
fast at Vidkun Quisling var 
blitt nyhetsstoff for den sto
re verden igjen og at interes-
sen omkring Norges forhold 

Borte i det Canada som det Bayer. Ingen NS-mann under annen verdenskrig og 
har fått en slik uhyggelig ble da heller dømt for det. det politiske rettsoppgjør 
venstreradikal slagside. ef- De ble alle dømt for å ha som fulgte i okkupasjonens 
ter verdenskrigen er en norsk vært «landssvikere». spor ble omfattet med stadig 
jurist knyttet til University Og når dette er på det rene, stigende interesse - først og 
of Alberta - en av venstre- gir vi ordet påny til den gam- fremst blant historikere og 
radikalismens høyborger - le landssvikpolitifullmekti- publisister, men også blant 
som leder av Department of gen, for det er ganske inte- et brede publikum. 
Political Science. Han heter ressant det han anfører: I tilleg til den britiske 
Christian Bay og er 47 år fjernsynssending om «The 
gammel. Her hjemme i Nor- «Dette utbruddet bet seg fast i Patriotic Traitor», som ble 
ge startet han sin karriere min politiske underbevissthet. sett av anslagsvis 8 milloner 
som fullmektig i landssvik- Folk flest ojet seg den gang over seere, og som vi omtalte ut-
politiet og var senere med Christian Bay hvor skammelig det var at de førlig i forrige nummer, har 
på å starte bladet Orienter-, norske nazistene tok tyskernes si- nu svensk radio sendt et pro-
ing - noe som jo er beteg-I «landssvikoppgjøret» - og de, mot sine egne landsmenn. gram om Quisling. Det må 
nende nok for hans politis- det interesserer oss. Bokens Men for noen av oss syntes det vel også kunne karakterise-
ke innstilling. Iår har han forord innledes slik: selvfølgelig at nazistene måtte ta res som delvis positivt i be-
gitt ut en ganske interessant konsekvensen av sine standpunkt, traktning av at svenskene i 
bok på Pax forlag: Titlen «Det er da mye verre å være det som var fatalt var at det i mangel av annen krigsinn
sier jo meget når det gjel- nazist enn å være landsforræ- Norge kunne ha vokset opp men- sats er mere jøssinger enn de 
der forfatterens innstilling der!» Det var Helge Rognlien nesker med så sinnsyke idealer. nOrske jøssinger selv, og i 
til lov og rett og demokra- (som vel da er av samme ulla Den omstendighet at den norske betraktning av at Wyller og 

Løberg er fortørnet over at bøkene 
til HeUJim og Franklin Knttdsen 

er «svøpt i det norske flagg.» Den 
gamle marxisten vil ha eneretten 

både til patriotismen og til flagget! 

tisk samfundsordning: som forfatteren) -- som reager- regjeringen i forbund med vest- Skodvin førte ordet på Nor- grammet med. sikte på å kor
«Når lov·måbrytes. Sivil teshk, i aprildagene 1940, etter maktene satte seg til motverge ges vegne. Vi skal kamme rigere de uriktige opplysnin
ulydighet i teori og praksis.» at tyskerne hadde befridd Oslo mot tyskerne, og dermed etter tilbake til sendingen ved lei- ger som kom frem i denne 

Vi skulle tro at Bay uten- fra kong Haakons og regjeringen hvert gjorde brorparten av våre lighet. utsendelsen.» Altså påny en 
for studentanarkistenes ven- Nygaardsvolds marxistiske plu- nOJ;ske nazister til landsforræde- Ellers er det å notere at den slags «motbok» for å holde 
streradikale leir har svært tokrati, hjulpet og applaudert av re i juridisk forstand betydde ik- britiske fjernsynssending sannheten nede. 
liten tilslutning til de ideer Vidkun Quisling og hans tilhen- ke at de dermed ble mer umorals- har skapt stor brann i rose- Telemark Arbeiderblad 
han forfekter og at et stort gere. ke enn de hadde vært før.» nes leir. Her hjemme tok har gjengitt Sjøfartstidendes 
flertall her i hans fedreland Sjøfartstidende på basis av skriverier og har supplert 
ser på ham som hår både i Nå skal vi ikke feste oss Vel, slik var ordene. En en melding fra bladets lon- dem med noen uttalelser av 
den patriotiske og den de- ved slike bagateller hos den- fester seg ved at det store donkorrespondent sakenopp Sverre I.Jøberg, som tør på
mokratiske maten. De vil vel ne læremester i politikk som flertall av domfelte NS-folk med et angrep på utsendel- regne interesse. 
mene som så at det er verre dette at hverken Quisling el- først sluttet opp om partiet sen som vel vesentlig skyl- «- Jeg har lest dette, sva
å være en slik venstreradikal ler hans få tilhengere den og Quislings samarbeidspoli- des en misforståelse. Bladet rer Løberg. - Det som er 
anarkist som forfatteren enn gang er påført å ha hjulpet tikk efter at den norske for- har også intervjuet ekspedi- interessant er at det er be
så å si alt annet. ,eller «applaudert» tyskerne svarsmakt hadde kapitulert sjonssjef Tim Greve i Uten- kreftet at disse opplysninge-

Men alt kommer jo an på under deres mottiltak mot betingelsesløst for krigens riksdepartementet, som ne er kommet fra «et be-
øynene som ser. Og Christian regjeringens brudd på den er- varighet. Rent bortsett fra at «opplyste at man var kjent stemt hold» som har inte
Bay sier i forordet til sin bok klærte nøytralitet. Vi under- den overveiende del av dem med saken. Den norske am- resse aven slik tendensiøs 
noe som både k;arakteriserer strek~r bare at .norsk ~ov ik-, ingenlunde vil godta den eti- b!lssade har. anmodet om ål saksfremstilling. Og f~a slike 
ham selv - hVIlket tør være ke kJente og Ikke kJenner kett «nazist» som forfatteren fa en utskrIft ( ! ) av pro- (Forts. SIde 6) 
av mindre interesse - og noe forbud mot «å være na- setter på dem. Heller ikke de 
noe som karakteriserer hyk- zist», like lite som den kjen- som deltok aktivt i hendelse
leriet omkring det norske ner noe forbud mot å være ne på Quislings side før den 

norske kapitulasjon gjør det. 
De var medlemmer av Nasjo
nal Samling, et nasjonalro
mantisk parti av lignende art 
som den finske Lappobeve
gelse, og de var blitt det fordi 
det også dengang fantes folk 
av samme art som forfatte
ren og hans venstreradikale 
venner og fordi de som også 
var motstandere av denne I 
venstreradikalisme og som 
ledet de borgelige partier 
sviktet i forsvarskampen. At 
partiet under den langvarige 
okkupasjon og sterkt tYSk. 
press i noen grad ble farvet I 
av den tyske nasjonalsosial
isme er en selvfølge, men hel-

o 

l f . . . . . ler ikke de millioner av tyske 
Grunn ovens orsvarere I vtrksomhet dengang Bay var landssvlkpo!ttt- . l . l' t f d I Paris pågår de såkalte fredsforhandlinger ufortrødent. Slik ser den . nasJona SOSla IS er ra en-

fullmektIg. (Forts. side 6) tyske NATIONAL-ZEITUNG det. 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 24. AUGUST 1968 

NASJONALISTISK I . Dødsfall 
I DIrektør Hans Eggum, 

INFORMASJONS. t :;~~~r:::~~d~fsd~~~f:r:!~~ 
vil huske ham som en inte-TJENESTE ressert og ivrig deltager i ar-

. beidet for sannhet og rett, 

- ikke minst i de nasjona
listiske. I Vest-Tyskland 
skulle det vise seg å være 
den store ukepublikasjon 
som så mange har satt sin 
lit til, NATIONAL-ZEITUNG 
under ledelse av den unge 
dr. Frey, som hadde den 

Fru Mussolini får pensjon store fordel i dagens trøstes-
D t uli en kan ta det l~se Tys~land at h~n pe~son-

e er mg. hg _ I motsetnmg til så 
som .et tegn på lItt stø~re mange andre prominente 
renslIghet. på det offer;ttlIge tyske partipolitikere (vi 
~emokratIske om~å~e I Ita- nevner president Ltibke, 
lIa at fr~ MussolIm, . enken forbundsdagspresident Ger
eft~r Bemto, nå e~de~lg efter stenmaier og forbundskan-
2~ ars forløp .er ~Ilstatt pen- sIer Kiesinger) _ ikke had
sJon a.v den ItalIenske stat. de noen «brun fortid» man 
Det. s~Jedde efter at fru M~s- kunne kaste ham i nesen. 
SOII!!I hadde tatt rettslIge Årsaken var vel helst at han 
skrItt ?g efter at et utvalg først var født efter makt
oppnevnt av staten hadde er- overtagelsen og bare var 15 
klær~ at hun hadde krav på år da riket gikk under. Så 
pensJon eftersom. he~es kan han da også tillate seg å 
~ann hadde v~rt l d~n Ita- angripe alle de angrende 
her:ske stats tJeneste lover «syndere» som idag styrer 
20 ar. . . det ulykkelige Tyskland med 
. Fru M~ssolI.m er eller~ på oppslag i sin avis som «Die 
mgen I?ate l økonom~ske Strasse frei den braunen 
vanskelIgh~ter. Hun dr~ver Bataillonen!» Til stor for
en. stor, fm og meget Inn- bitreIse for alle dem som 
b::mgende re~taurant og b<;>r har det mere travelt med å 
pa en stor eIendom nær sm ordne opp i andres fortid 
fødeb~ Romagna. Når hun enn sin egen. Alt det er selv
har gjort så s!ore ar:stren- sagt vel og bra. Men vi har 
g~lser for å fa pensJonen, inntrykk av at den unge dr. 
sa var det for å få slått ~ast Frey ikke gjerne ser nasjo
at hennes mann hadde tjent nale konkurrenter til mak
land~t og at h';ID derfor var ten og: æren og ledelsen i 
pensJonsberettiget.. • Vest-Tyskland. Og så har 

Det er vel heller Ikke .sa han da nå i sin avis gått til 
r.art at. en begynner å VIse store og stadige angrep på 
lI~t nasJonal. an~tand når ~et det nasjonaldemokratiske 
gJelder en I~a!Ie.nsk p~trlOt parti, noe som naturligvis 
som M~ssollm I e~ tid da ikke skal bedre valgutsik
hele Øst-Europa er I opprør tene. Det han bebreider 
o~ beye~else . drevet av na- NDP-folkene er ellers pus
sJonahsttske Impulser. sig nok også deres brune 

Tyskland 
fortid - akkurat som om 
det skulle være mulig for 
annet enn dengang ufødte 
ikke å ha en slik fortid hvis 
de overhodet mente og ville 
noe -, samt manglende de
mokratisk sinnelag! Vi får 
håpe de tyske nasjonalister 
har bedre forstand enn dr. 
Frey. . 

Nasjonalistene må i adskil
lig større grad enn andre 
politiske grupperinger bestå 
av individualister. Det er 
iallfall påfallende hvor lett 
det oppstår strid og splid i 
nasjonalistenes rekker. Det 
gjelder ikke minst i Vest
Tyskland hvor det bare har 
vært Hitlers nasjonalsosia-
listiske 'parti som klarte å USA 
samle alle de spredte og stri- Det var mange som spåd
dende grupper. En hadde de RockwelIs National So
vel håp om at det nasjonal- cialist White Peoples Party 
demokratiske parti skulle dØd og undergang da lede
kunne makte noe lignende ren ble skutt ned og drept. 
efter at det tilslutt steg frem Men det later til at den nye 
som en frukt av mange mis- leder Math Koel ikke er tapt 
lykkede forsøk på nasjonal bak en vogn. Han har klokt 
samling. Og at enighet gjør utnyttet ryktene omkring 
sterk vist~ jo de imponeren- oppløsning av partiet og inn
de valgresultater dette nye bød pressen til en konfe
parti kunne vise til. En reg- ranse i Arlington for «å dis
net med at det ved vedkom- kutere den formelle oppløs
mende forbundsdag ville ning av partiet.» Pressen 
kunne samle minst 10 % av troppet naturligvis forvent
stemmene. Men der er alltid ningsfull og fulltallig opp i 
en slange i etthvert paradis partiets gamle hovedkvar-

blant annet var han en tid re-
ter. Derfra ble journalistene visor i Forbu~det og i FOLK 
og fotografene ført til O~ LAND. VI har bare go~e 
Franklin Road, hvor det i mm~er om h~m fra ~en tid. 
all stillhet var innredet nytt Nar d~t gJelder dlrektø~ 
hovedkvarter i et innkjøpt Eggums Innsats ellers kan ~I 
hus. Partiets leder holdt en trygt overlat~ ordet til 
t l forklarte pressefol- «Dr.ammens TIdende», som a e og . skrIver: 
kene at man nu Ville ta kam- Tidligere innehaver av Bri
pen opp for alvor og derfor tannia Hotell i Drammen di
trengt~ dette nye og repre- rektør Hans Eggum, er død, 
sentatIve hoved~varter. Det 88 år gammel. Eggum var 
er ellers hensIkten. efter født i Leikanger i Sogn og 
mønster fra NSDAP a ~on- tilhørte en gammel og kjent' 
sentrere .kreftene om Arlm~- bondeslekt. Han fikk sin ut-I I 1920 kjøpte direktør Eg
ton, for a skaffe seg et soh~ dannelse bl. a. ved land- gum Holmsbu Hotell, som 
fote~este der .. Et nytt ledd l bruksskole og handelsskole han utvidet, moderniserte og 
partiets arbeIde er at. det er og ble senere knyttet til for- opparbeidet til et velrenom
etablert en .telef.ontJeneste retningslivet. Han var såle- mert sted. Holmsbu Hotell, 
som ve~ opprmgmng leverer des bestyrer av meierier i eller Holmsbu Bad, som det 
et «WhIte. Pow~r Message», Leikanger og i Lier og drev nå heter, drev han i ca. 20 
som hYPpIg skIftes. J?et re- også noen år forretning på år, men før han solgte det 
k!ameres for denne tJeneste Gulskogen. hadde han kjøpt Britannia 
gjennom flyveblad og små Hotell i Drammen som han 
visitt~ort, hvor. telefonnum- drev med stor dyktighet og 
ret til denne tJeneste opp- interesse. I en del år var han 
gis. Så kan da folk uten torgmotesturne på Orust dessuten innehaver av re
~rykt for naboer og and. re under forberedande. (Er vel stauranten ved den' gamle 
l fred og :0 og hen;tmehg- avholdt nu.) Det ar bl. a. travbanen på Marienlyst. 
~et. høre pa hv~ partiet har provstick infOr vaIet 1968 Direktør Hans Eggum var 
a Sl om de stadIg mere kao- som skall genomforas. i besittelse av stor fagkunn
tiske forhold i «Gods own FUP's partiledare Sven A. skap og en utpreget virke
Country». Det hører med til Lundehall, var den fOrste lyst, og det var naturlig at 
historien at endel jødiske nationalsocialisten, som - han påtok seg organisasjons
organisasjoner gjorde de al- efter Vidkun Quislings mar- messige, oppgave:r.!...-~HJ'.~ har _ 
ler største anstrengelser for tyrdod - vågade oppet fOra hatt mange tillitsverv og var 
å få myndighetene til å gripe till torgs, att Nasjonal Sam- i flere år bl. a. formann i 
inn, men denne gang for- lings ledare var Nordens Hotelleierforeningen i Bus
gjeves. StOrsta Son. Dette gjorde kerud og Vestfold krets. I 

Lundehall bl. a. vid ett of- mange år var han et interes
fentligt mote i Malmo på sert medlem av Drammens 

Sverige Sct. Knuds torg. Mannskor og tok del i admi-
Noe av det samme som FUP utgiver tre tidningar; nistrasjonen. Hans initiativ 

vi nevnte for Vest-Tysk- Frihetsfacklan, Bohus Lans og arbeidsglede var omfat
lands vedkommende gjør Folkblad och FosterIandsk tende og hans innsats på 
seg dessverre også gjelden- Enad Ungdom. mange områder har satt be
de i Sverige, hvor strid mel- FUP bygger på syntesen tydelige spor etter seg. Inn
lom forskjellige nasjonalis- frisinnad national-socialist, til for få måneder siden var 
tiske grupperinger er gam- som bygger på arvet från direktør Eggum frisk og 
melt nytt. Viktor Rydbergs frisinn och kjekk, men kreftene avtok 

I siste nummer av Oreds- Rudolf Kjellens nat.soc. etterhvert. Den siste tid til
sons og Nordiska Rikspar- Som bor obs på helt sven- bragte han på landstedet i 
tiets «Nordisk Kamp», en ska ideal. Något, som ju Holmsbu, som han elsket så 
stor stensilert publikasjon också var sararten inom høyt. 
som utkommer ganske ofte, NS-rorelsen i Norge - det 
ser vi at Oredsson selv nå akta norska. FUP ar klar 
skal overta ledelsen av par- motstånder mot all inter-
tiarbeidet i Stockholmsdi- nationelI propaganda. 
striktet efter å ha overlatt Birgitta Anderson. 
det til andre i de siste syv Rikskvinneledarinna i 
år. Eller later det til at man FUP /NU. 
har konsentrert partiarbei
det om Norrland i det siste, 
og «Nordisk Kamp» beretter Norsk dagspresse 
at det er dannet en ny av
deling i Lycksele. 

Ellers er det naturligvis 
Sven A. Lundehalls Frisin
nade Unions-Partiet som på
kaller interesse. Vi er blitt 
tilstillet følgende beretning 
om arbeidet der: 

«Frisinnade Unions-Par
tiet/Nordisk Ungdom har 
den senaste tiden genom
fort flera moten och traffar, 
bl. a. i Sthlm, Eskilstuna, 
Ørebro, Uppsala, Goteborg 
och Lund. Nu ar en stOrre 

viser like liten forstand når 
det gjelder å vurdere det 
som' skjer i Tsjekoslovakia 
som på så mange andre om
råder. Den tar det hele til 
inntekt for demokratiet, 
mens det må være åpenbart. 
for enhver at det ikke er 
kjærlighet til det vestlige så
kalte demokrati som er driv
;fjæren, men nasjonal selv
hevdelsestrang. Altså det vi 
her i Norge mangler så sårt 
når det gjelder forholdet til 
vår herre - USA. 

Fossevang Hotel (Hl 
Ryfoss, Valdres. Tlf. Grinda
heim 317. P.pris kr. 35,
+ %. Ferie-overnat. Rom. 
m/bad. Skog . Fjell . Elv -

Fiske. 

Hvorledes er det 

med 

BLADPENGENE? 

Har DE betalt? l 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



LØRDAG 24. AUGUST 1968 

FOLK OG LAND 
UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

FOLK OG LAND 

USONTE 
"\ KR I G·SFORBRYTElS E R , 

I 

I Vi nevnte for noen tid si
I den hvorledes en lang rekke 
I .3S-soldater som var tatt til

SIDE 3 

Professor Andenæs og hans 
eksemplariske rettsoppgjør 

litt mere stoff til overveielse. 

______________________ •• _111 __ fange av amerikanerne ble De anser rettsoppgjøret blanketten av 11. november 
arsenikkforgitet av jøder som. sto~t sett lovlig og rett-: 1940. 

Sannheten marsjerer 
som hadde anbragt arsenikk ferdIg gjennomført. Her er Jeg led ikke av erindrings
i brødet. noen opplysninger til over- svikt og kunne ikke benekte 

Fra et enkelt hold er vi veieise. min underskrift. 
blitt anmodet om å belee:ue Jeg ble arrestert 8. mai Jeg bad fullmektigen om 

t · It denne utrolige krigsforl.;'r'Y- 1945. Fangeleiren lå på fol- å få vite grunnlaget for fore-rass I a terhistorie nærmere. Det kehøgskolen bare 2 km fra! legget, men det kunne han 
gjør vi gjerne. 23. april 1946 1 mitt hjem. Her satt jeg inne- ikke gi. Mine spørsmål erg-

. .. • inneholdt LondonavisenDAI-1 sperret til 8. september, så ret ham bare og han for-
VI bragte l forrIge nummer en omtale ved var london- LY TELEGRAPH følgende ble jeg flyttet til Sandbak- sikret meg om at straffen 

korrespondent av britisk fjernsyns utsendelse av Quisling- melding: I ken fan~elei.r i Elverum. ville bli størr~ hvis jeg ikk~ 
filmen «The Patriotie Traitor» og vi kan tenl{e oss at mange Her var Jeg tIl 30. november vedtok. Jeg gjorde da det l 

cV våre lesere er noe skuffet over de mange feilaktige an- «2283 SS-menn forgiftet. Arse 1~45. Jeg bl~ tatt .fra mitt h~pet om at .vett o~ forstand 
fl· d rI I ·dl t·d .. d l do nikk i brødet. Niirnberg, man- hjem, fra mm 84 ar gamle ett-erhvert vIlle seIre. 
ørs er l enne -l. m. m~ er l er VI .em~e me o~ n· dag. Det samlede tall på Lyske far samt min yngste datter Så skulle forelegget inn-

korrespondenten l at en Il{ke kan se slIk pa det, at fIlmen krigsfanger som er forgiftet med på 17 år. Oppholdet borte drives. Til bygda var kom
faktisk viser at sannheten er på vei, eller «vil frem», som arsenikk i Stalag 13 ved Num- fra hjemmet skulle bli kort- met en oslomann, politifull
det het i overskriften. En må nemlig se på det utgangs- berg er steget til 2283. Brød varig meddelte vedkom- mektig C. B. K., kjent som 
lmnkt sannheten hadde, og det var i sannhet mistrøstig. inneholdende arsenikk ble siste mende hj~mm~frontmann, efterforsker i landssvik-

. dk· h d t ff"· 11 N uke levert til et SS-regiment. men rasJonermgskortene saker med avhør av unge 
Helt sIden annen ver ens ng ar e o ISle e orge Oberst Williams, kommandan- mine måtte han ha. Ellers jenter og gamle der ikke 

planmessig og bevisst skapt en løgnlegende i den hensikt ten i den 150PO manns fange- fikk jeg ikke annet med enn tålte det som spesialitet. En 
dels å lede oppmerksomheten og ansvaret bort fra den leir, sa iaftes at 207 mann lig- det jeg gikk og sto i. hamarsakfØrer L. fikk i opp
forbryterske udugelighet, eller eventuelt det blanke forræ- ger alvorlig syke på sykehuset. Driften av min gård forsto drag å inndrive foreleggene. 
deri mot det norske foUr og dets vilje til nøytralitet, som De verst trufne er de som spis· jeg skulle besørges av det Jeg søkte om eftergivelse 

te opp størsteparten av sin br,.d- nye jordstyre. Det ansvar eller nedsettelse av boten, 
Nygaardsvoldregjeringen (og i tilfelle dets uansvarlige kon- d tt . t f t l'k f d tt bl l' tt L rasjon for siste uke på en gang. e e VIS e, Ørs l eover or men e e e avs a . ens-
gelige hode) viste før og da katastrofen veltet inn over oss US-Counter-'Intelligence Agen- min far og min datter og mannen kom så tilgårds og 
i april 1940. Og dels i den fjollete tro å kunne skaffe Norge ter driver ennu intens efterforsk- dernest når det gjaldt drif- tok utlegg i mine 2 hester, 
som stat en fordel ved påstanden om «krigen som fort- ning for å få fastslått giftblan- ten var utrolig og ubeskrive- 4 kuer og noen sauer. Auk-
satte», «det krigførende Norge» og «det seirende Norge». derne.» lig. Økonomisk kostet drif- sjon ble holdt og jeg mistet 

. . . . ten meg 2 500 kroner og min mine dyr. 
Noe slikt narrer naturlIgVIS mgen annen enn den store Man fant naturligvis ingen far og datter, som utførte Men det var ikke slutt 

del av det norske folk som sluI{er den ensrette de dags- giftblandere dengang, men I arbeidet fikk ingen gOdtgjØ-1 med. det. Skatten for inn
presse rått - den dagspresse som selv hadde slike stygge s?m. v~ meldte sist, ~å har' reIse. !le foresto bL a. stellet tektsaret 1945 sto ube~alt. 
svin på skogen at den må sone med løgnpropaganda i all zlOmstIske agenter nylIg rostl a~ mme mange dyr både Herredskasse~ skulle sIkre 

. . seg av dåden i fransk fjern- hjemme og på setra. Selve den. Ny auksjon ble holdt, 
cVlgh~t. Me.n selv general Ruge, som burde vIte bedre og syn. fangeoppholdet er så kjent så mistet jeg mine jord-
som JO ogsa vred seg som en metemark foran sannhetens at jeg ikke skal komme nær- bruksredskaper. Jeg hadde 
domstol, trodde på dette med at man kunne komme med mere inn på det. da ingen eksistensmidler 
blant seierherrene og få statlige fordeler av det ved kon- i forbindelse med utløpet av Il. juli 1946 ble jeg inn- lenger, så tilslutt mistet jeg 
sesjoner til løgn og fanteri. Men han var da såpass ærlig kalt til skriverkontoret til også mit~ hjem. l!ens~kten 

. . .. det tvungne medlemskap i vedtak av forelegg. Dette lød var oppnadd, den a rumere 
at ha~ faktIsk mnrøm~et sm sVIkt overfor sannhet ?g rett 1969, i et stort skrift på hele på 10 måneders straff, 3000 I NS-folk. 
ved a erklære offentlIg at han av statshensyn matte ta 700 sider. Og det er altså kroner i bot, tap av alle bor- Nevnte politifullmektig 
sannheten med seg i graven. der en finner avsløringen gerlige rettigheter. Den nye var også aktor i saken mot 

Og det offisielle Norge støttet opp under sin løgn og sine d k be·d parti- meget ungdommelige full- min 20 år gamle datter, som 
• • .. • aven nors e ar l er . mektig hadde liten sans for hadde gjort tjeneste som 

l~rav pa a være blant de allIerte seIerherrer ved a forkaste løgnen om USA's holdning til men k l' df d kl' k d Ak k . ... _ nes e Ig a er og var sy ep eIers e ve er sy e-
et nordIsk forsvarforbund og Isteden OppgI norsk suverem- nordisk forsvarsforbund. tydeligvis også tynt beslått hus. Påstand: 3 år og 2 
tet i det amerikanske NATO, som i hele sitt vesen er både Men, tilbake til det britis- med juridiske kvalifikasjo- mndr! Men så langt gikk 
anti-nordisk og anti-europeisk og som idag heller ikke gir ke fjernsyn. Det er denne neI'. D~ 7 mJ?dr .. jeg satt i dog ik.ke retten. Et opp
oss noen slags beskyttelse. Den norske holdning var som bakgrunn av offisiell norsk f~ngel~Irene fIkk Jeg 4 fengs- hold pa ~redtvedt unngIkk 
kjent utklekket av Arbeiderpartiets Lange i den foran løgnpropaganda gjennom et f l~nkgks~JennelSer °fg hver ganlg huJn do kg lkke. t h' 

. . . . l Jeg samme orespørse: eg om som nevn Jern 
anførte henSIkt. Og maken til gjerde av bedrag og fanterI kvart århundre en må tenke om jeg vedkjente meg min fra fangeleiren 30. novem-
som denne avtale har vært omgitt av skal en vel lete lenge på når en vurdere den britis- underskrift på innmeldings- ber 1945, og hadde da ikke 
efter. Blant annet har det vært hevdet i forbindelse med ke fjernsynsfilmen. Produce- fått snakke med min gamle 
angrep på den norske deltagelse i NATO at en ikke hadde ren har måttet henvende seg far eller mine barn i fange-
noe valg da en gikk med fordi USA krevet norsk deltagelse . . . .. tiden. Dette møte med hjem-til det offIsIelle Norge, rIme- som mnsats gjorde arbeidet met og mine kjære vil jeg 
hvis en skulle kunne skaffe amerikanske våpen, som den- ligvis den norske ambassade, for Nansen i det sultende nødig beskrive. Min 84 år 
gang var det eneste tilgjengelige. I disse dager avslører en for å skaffe underlag og bil- Sovjetsamveldet. gamle far forsto ikke noe 
dansk «hvitbok» at denne påstand er den rene svindel. leder til filmen. Og dette of- Og ikke nok med det. av det hele og mente nok 
USA var villig til å godta et nordisk forsvarsforbund og fisielle Norge har jo efter Trass i at en serverer den at jeg hadde begått store 
altså til å la det få de samme våpen som for eksempel ff· . . forbrytelser og han led ufor-Hewinsboken bl. a. laget en o ISlelIe norske løgnen om tjent under den ensomhet 
Sverige har kunnet skaffe seg utenfor NATO - våpen ~gen «motbok» hvor den Onisling-s forhold under den han var hensatt i. Det som 
som idag er blant de ledende i verden. g-amle legende i -nødvendig tyske okkupasjon - og før er en styrke for meg å vite 

Den danske «hvitboken» avslører ellers en annen side korrigert form påny legges - så er konklusjonen like- er at en juridisk kapasitet 
ved norsk partipolitikk. Her har partipolitikerne, der alle frem. Og trass i dette har vel den at en trekker hele som professor Skeie har 

karakterisert det som hend
som en tydeligvis sverger til fortsatt norsk NATO-medlem- sannheten altså likevel pres- «rettsoppgjøret»» i tvil. Så te som den største rettsløs-
skap skjønt det ene land efter det annet bakker ut, krevet set slik på at filmen ble som britene er tydeligvis i tvil het i Norges historie. 
at de som var mot slikt fortsatt medlemskap sel v skulle den ble. trass i materialet fra det of- Men hvorledes kan pro
u~re~e andre alternativ. er. Også del1.borgerlig~ danske ~e-I Blant annet und~rstreker fisielle løgna~tige NATO- fessor .Andenæs for~vare 
gJermg er NATO-vennlIg, men en vager dog Ikke en slik den det den <<Dorske» Nan- Norge. Og det VIser vel bedre ?em som satte oppgjøret 
f kkh t d k t · l·t·k t·ll t D ti· • Igang og motsette seg en re e som e nors e par IPO I l ere l a er seg. e I senfilmen underslår at det enn noe at sannheten er pa ..? 

ff· . Il D k hIt d l· t . ' . I revIsJon. o ISle e anmar ar se v u re et de mu Ige al ernatIver var Quisling som med livet marsj og ikke lar seg stanse. I John Odden Mæleng. 
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Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, 

og borni spring på tun att og tindrar i sol 

og nye bjørker syng sin song kring httset. 

LØRDAG 24. AUGUST 1968 

MED EN SOVJETSOLDAT 
P Å. ØSTFRONTEN 

KAMPEN SKOLE I OSLO 

trådnett på gjerdet rundt 
skolen. 

På alle de ovennevnte tre 
skoler var de tyske mekani
serte bilkompanier stasjo
nert, og vi ble satt til å gjøre 

EFFEKTIVT NATURVERN SPØRSMÅL kabaret, og grines i møte av alt mulig forefallende arbei-
EFTERLYSES TIL REDAKSJONEN student-radikalernes livstret- de, feiet gårdsplassen og ren-

Motstanden mot kraftut· Herr redaktør. te nihilisme. gjorde værelsene for de tys-
byggingen stiger stadig, sam· Siden bryllupet mellom Hvor er så det tyske men- Selv laget jeg skrin av tre ___ ke offiserene, vasket biler og 
tidig som antallet u·utnytte- kronprins Harald og Sonja neske i denne syke nydelses- hjalp bilmekanikerne i gara-
de vassdrag skrumper inn. Haraldsen er nært foreståen- verden, hvor er Siegfrieds, I sjen, hogget ved og bar tun· 

På Naturvernforbundets de, lurer jeg på hvordan De Goethes, Wagners og Rosen- Her på Jørstadmoen var ge sekker. Ofte ble vi også 
møte i Eidfjord, hvor i alt ser på borgerliggjøreisen av bergs Tyskland? Hvor kan vi liksom samlingsleiren for al- kjørt til jernbanestasjonen 
75 representanter for de be- vårt kongehus. finne den nordiskeuropeiske le krigsfanger som tilhørte Og likeledes til bryggene for 
rørte interesser vedrørende Da det denne gang gjelder åndstradiSjon manifisert i den sovjetiske stat. Herfra å ~losse brensel og matvarer 
reguleringsplanene for nord- vår blivende konge, er saken dette germanske kjerneland? ble fangene delt opp i grup- til kompaniet. Fritiden bruk
re Hardangervidda og Vør- av mere prinsipiell karakter Eller er den for alltid duk- per og sendt til de forskjel- te vi til å lage ting av fyrstik
ingsfossen møtte,støttet man og jeg tror mange av avisens ke under i coca-cola og over- lige deler av Norge, hvor .de ker, ringer av kobberrør el
Naturvernforbundets krav lesere er i tvil om 1;1vor ut- døvet av negervræl? «Du fin- utførte forefallende arbeIde ler messingrør, sigarettetui
om at Regjeringen måtte vur- viklingen skal ende. Jeg vil- ner den aldri på alfarveien, for de tyske militære avdel- er og tobakksesker av alumi
dere de rekreative og estetis- le sette pris på om De ville den faller ikke lett i øynene», ingene. nium, fugler av tre og kroko
ke verdier samtidig som den redegjøre for Deres syn. sier Werner Seecht, en ung Midt på sommeren 1944 diller av poteter. Jeg selv la-
økonomiske vinning ved Alvdøl. nasjonaldemokrat, «men jeg ble det oppbrudd. En dag get skrin av tre og dekorerte 
vannkraftproduksjonen ble tror likevel at vårt folk er ble 40 fanger, derib~ant også I' hele skrinet med halmstrå, 
vurdert. Svar: i ferd med å finne tilbake til jeg, sendt til Oslo, og instal- nærmest som mosaikkarbei-

Det har blitt nevnt at et Både da de kvinnelige medlem· sitt eget jeg». lert på Kampen skole, og de. 
eget departement for vern av mer av kongehuset giftet seg bor- På et folkemøte arrangert derved farvel vårt kjære Rø- På skolen var det to nors
naturen og naturressurser gerlig og da kronprim Haralds for- av NPD i en middelstor by i de Kors! ke fyrbøtere som het Berge 
bør bli opprettet for å ivare- 101Jeise med frk. Sonja Haraldsen Niedersachsen, ble jeg over- Den 30. juni 1944 sto vi på oe: Hauge. De klarte å levere 
ta vår felles naturarv. Na- ble offentliggjort, kommenterte vi bevist om at dette iallfall er gårdsplassen på Kampen håndverksproduktene til si
turvern har fått en langt vi- begivenhetene, om enn ikke i den- i ferd med å skje politisk. skole og lurte på hvor vi nå ne kjente, og de skaffet oss 
dere betydning enn tidligere. ne spal.te. Men siden det denne Nasjonaldemokratene repre· skulle anbringes, da nord- matvarer uten at tyskerne 
Før var naturvern ensbety- gang gjelder lJår blilJende konge, senterer en ny idealisme, en bygningen var uten piggtråd. oppdaget det. For et slikt 
den de med fredning aven- som De skriver, vil vi forsøke å tidsmessig konservatisme i - Bare ta det med ro - sa skrin med mosaikkarbeide 
kelte områder, men nå kom- redegjøre for .tlårt syn på det som den beste mening av ordet, en av kameratene våre og som jeg hadde laget for Hau
mer flere faktorer inn i bil- er nært fore.rtåellde. og en ung radikalisme som pekte mot de tre øverste vin- ge, fikk jeg som reg-el et par
det, så som vern av de natur- Prinsipielt er vi ikke imot mo· de gamle lisenspartiene bare duene i hjørnebygningene, brød og 200 gram smør, eller 
ressurser vi til daglig bruker narkiet som sådant, men når vår kan møte med fortielse eller som utvendig var dekket ettersom kundene selv øns-
- vann, jord og luft. kronprins går hen og gifter Jeg frenetisk hets. Et besøk på et med et piggtrådnett. Her ble ket å betale for det. 

Det har til ganske nylig borgerlig, da vil vi ikke være med NPD-møte avliver også løg- vi oppdelt i tre grupper, - Men det gikk ikke mange 
vært vanlig at naturen har lengere. Da bortfaller hele vitJen nen om at partiet holel.es op- 18 fanger til Fagerborg skole, dager og uker før tyskerne 
blitt brukt til søppelkasse med monarkiet, er vår me1iill~ Det pe av håpløse anakroismer 20 til Vålerengen skole og 18, oppdaget det hele, for lar
og kloakk. For eiere av gam- som har holdt kongehuJet ~ppe i fra Hitlers tid. I første rek- deriblant jeg, ble på Kampen men av alt det arbeidsverk· 
le biler har det hittil vært vårt land, er nettopp det at regen· ke er det generasjonen fra skole. Altså i en av skolens tøy og annet bråk som vi 
en enkel og billig løsning på ten har vært en person høyt hevet 35 til 50 som dominerer par- klasseværelser i tredje eta- drev med, trengte seg langt 
problemet med å bli kvitt over OH andre ranlige mennesker. tiet, men også de helt unge sje, hvor vinduene var dek- utover våre værelser og vars
sine gamle utslitte befor- Men når nå kronprinJ Harald gif- omkring 20 slutter i stigende ket med piggtråd på utsiden let om at vi var opptatt med 
dringsmidler å kjøre dem ter seg borgerlig og dermed trek- grad opp om nasjonaldemo- og som allerede var gjort fer- i\ lage et eller annet ~åndar
inn i et skogholdt i nattens keI' inn en stor del av hovedJta· kratiet. Sjærlig deres offen- dig som bolig for oss 18 fan- beide. 
mulm og mørke. Likeledes dens kremmerfamilier i de høyere siv ved flere universiteter og ger. I første omgang forsøkte 
er det intet sjeldent syn å se sirkler, .taper straks monarkiet" sin høyskoler, således i Gøttin- Sengeutstyret var nøyak- tyskerne å hindre oss i å la
søppelhauger langs veier og glans. Så vi mener derfor at kon- gen, Niedersachsens univer- tig det samme som på Jør- ge slike ting. De likte ikke at 
jernbaner. Dette er ofte det gedømmet har utspilt sin rolle i sitetsby, er meget oppmunt- stadmoens fangeleir. Det vi skulle få ekstra matpak-
syn vi innbyr utenlandske Norge. rende. Og disse unge kan ik- første vi gjorde dagen etter ker fra sivilbefolkningen og 
turister til i landet med de Red. (FortJ. Jide 7) var å feste et ekstra pigg- begrunnet det med at det var 
store naturherligheter. helt unødvendig når vi fikk 

For å ta et grelt eksempel INNTRYKK FRA HANNOVER utlevert av dem bra matra-
på hva besudling av naturen I AUGUST 1 sjon. Vi krigsfanger mente 
fører til, kan vi nevne Lys- Hannover, hovedstad i del- at selv om dagsrasjonen her 
akerelven, som tidligere var staten Niedersachsen, gam- r-- var langt bedre enn det som 
en rik elv på laks og sjøørret. melt konges ete, og med en I; " vi fikk i de andre fangeleire-
Nå finnes der ikke en eneste tusenårig historie rik på tra- i! ne, så var den allikevel ikke 
fisk igjen, bortsett fra kan- disjoner, er idag et nesten tilstrekkelig til at vi kunne 
skje en skarve ål som risike- karikert symbol på efter- bli helt mette av den når vi 
rer helsa ved å smake på krigstidens velferdsmettede utførte alt mulig forefallen-
vannet. Disse forhold i oven- Tyskland. Man vandrer om- de tungt arbeide. Dermed 
for nevnte elv skyldes ute- kring på gatene og drukner fortsatte vi det vi syslet med. 
lukkende tilsig fra fabrikker i inntrykk aven firkantet, I Til slutt ga tyskerne seg, 
og kloakker. glatt fugl Fønix som reiste og de lot oss heller fordrive 

Som konklusjon på mang- seg i asken efter en nesten fritiden med å lage håndar-
Iende vern om vårt naturmil- total «Ausradierung» under beide, enn å bli opptatt med 
jø, må det bli at de rette in- katastrofeårene 1939-1945. andre dårlige tanker som 
stanser setter alt inn på å Brede gater, reklamelysende muligens kunne bringe ube-
stanse forurensningen av funkisbygg, hylende neger- hagelige følger for både for 
jord, luft og vann, samt den musikk fra langhårenes un- oss krigsfanger og for tys-
overilte utbygging av våre dergrunnsbuler, og skravlen- kerne i kompaniet. 
vassdrag, uten tanke på hvil- de syd-italienere og jugosla- Også fikk vi noen av våre 
ke konsekvenser dette får ver som det dominerende tyskere til å bli våre kunder, 
for trivsel og velvære for lan- element i gatebildet. Man går «Hva er det som stinker så gjennomtrengende her? Er det noen av og underoffiseren Karl Job-
dents innvånere. i Club Voltaire, en politisk dere som har vasket dere kanskje? (National-Zeitung) (ForIJ. Jide 8) 
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LØRDAG 24. AUGUST 1968 FOLK OG LAND SIDE 5 

Krin;:sjå Hva hetsen mot de sørafril~ansl~e hvite 
stater virl~elig gjelder 

MORGENBLADET 

«MORGENBLADET)} i Oslo 
har gjennomgått en på man
ge måter tiltalende utvikling 
i de senere år, og er blitt et 
så ledende debattorgan, at 
man får godta at det sam
tidig - med få annonser -
er blitt vår dyreste avis -
I krone i løssalg. 

Omleggingen har ikke 
vært lett for det gamle 
skikkelige embetsmannsor
gan, etter over 25 års nedad
gående, og med belastnin
ger som den sure og tret
tende arbeidsgiver - Er
landsen, den ikke helt bra 
advokat Harald Ramm og 
den kjedelige libertassen, de 
Lange, bak kulissene. Men 
det er gått - særlig etter at 
man kvittet seg med søvn
dyssende Kildal som redak
tør. 

AVISEN er ujevn - og 
søkende, den har ennå ikke 
funnet sin nye form. Den ut
enrikspolitiske avdeling er 
ofte fremragende. Frank 
Bjerkholt kunnskapsrik, in
telligent og ufeig. Det er i 
landet bare «Farmands)} øs
ter rik-ungarer som er bedre. 
Den økonomiske avdeling 
kan være imponerende, ikke 
minst spesialnumrene 
avisens oversikter over kraft, 
energi og vassdrag f. eks. er 
en prestasjon. 

l&< 
ti NowYor" 
l~ BØRS t 

~\Ui.nu-: 

KULTURSIDEN har fra 
gammelt vært «Morgenblad

ler ikke fru Bangs kultur
sosietære pariserpludder -
og den siste, islandskorre
spondent Anne Mai N. bur
de vært anmeldt etter straf-

Raseblandingsfolkene bak «One world»-prosjektet føler 
apartheidpolitikken som en farlig trussel. 

feloven - ukjent som hun tater som gir godt håp for 
er med at Island, Grønland .i fremtiden. 
og de andre gamle norske ,.r,/ Det er mot denne bak-
bi-land var norske og ikke grunn man kanskje kan 
danske inntil 1814 - det har spore de drivende motiver 
jo til og med Haagerdom- /-;:---- . ',:>- til den stadig mer febrile 
stolen slått fast. internasjonale aktiviteten 

Kulturredaktør Egeland for geriljakrigføringen over 
er så ymse, han kan være grensene, samt lønnmord 
god, men hans kulturerotis- /J. og sabotasjevirksomhet i de 
ke sidesprang med moder- 'i ~ > sørafrikanske stater. Sør-
nisme og radikalisme i lett , Afrika skal ikke gis tid til 
blanding er ikke så vellyk- å fullføre sin apartheidpoli-
kede som f. eks. Wæren- l tikk. En heldig utvikling av 
skjolds. Han er ikke utstu- denne, hvor under hensyn-
dert glitrende og perfid som . . ,~.,,,,e"- /~.,~ tagen til og respekt for hver-
Ernst Sørensen kunne være. andres særart hvite, svarte 
Eller har vøri. «Morgenbla- President Johnson: «Kunne De ikke gi meg litt nærmere opplysninger og fargede medborgere vir-
det» må ikke bli mode-be- .;; I ker side ved side for det 
tont. Suaviter in mode! om ApartheId, herr Varster . . » felles beste, _ en slik ut-

RELIGIONSDEBATTEN 
og teologien er - bortsett 
fra leilighetsvise prekner -
av kvalitet, med tildels yp
perlige religionshistoriske 
utsyn. Sportsavdelingen er 
av minimalt omfang, - dog 
n merkelig og ubalansert in-

teresse for hestesport. Og 
ungdomsavdelingen er 
juvenal. Til overmål. 

POLITISK er «Morgenbla
det» blitt et friskt organ -
redaktør Christensen er en 
anstendig, dyktig og til tider 
også modig mann. Så friskt, 
at det ikke engang får delta 
i Høyres stortingsgruppe
pressemøter. Det orker - i 
likhet med flertallet av fol
ket - ikke lenger våre søvn
dyssende og prinsippløse 
lyng-blomster fra Trond
heim og lindebrækkende og 
platitydeprekende bankeån
der fra Bergen. Da er det 
bedre saker på Besturn -
og på Moss. 

. vikling ville bringe i fare de 
. Alle som fr~mdeles ha~ I vår svenske kollega FRI~ I langsiktige planer som lig-

sm te.nkeevne I behold "?-a lORD, .som er .noe. av et Ull!- ger bak den herskende iIi
vel gjennom de senere ar I kum I Skandmavla når det ternasjonale integrasjons
titt og oft~ ha lurt på. hva gjeld~r utenrikspolitisk ori- ideologien. 
det egentlIg er s.om lIgger enterI?g. og klarsyn. ~ladet En av vårt lands spesielle 
bak d~n usta~sebge hetsen har. tIdlIgere pek.t pa .den protesjeer allerede da han 
mot vare nordIske ra.s~fren- ~ktIve r!'lle. SV~rIge spIller var opprører, nuværende 
der som, rasens tradISjOner I ~en _ mte!nas~on~le kon- president Kenneth Kaunda 
tro, har s~apt blomstrende spIras~on. for a fremkalle av Zambia (tidligere Nord
samfu~m I den søndre. d~l ras~krIg l søndre del. av Rhodesia), som med en 
~v AfrIka. Det. er naturlIgvIs AfrIka - som om det Ikke mannsterk delegasjon for
mgen S??I mIsstenker .nor- ~kune være nok med d~n leden avla statsbesøk i Sver
ske polItIkere og forenmgs- mnbyr?e~ svarte rasekrIg ige, trådte i denne forbJn
folk av enhver art og norsk som pagar lenger nordpå: - deIse frem for Kirkenes ver
dagspresse for å ha lansert og har hevdet at målet er densråd samt' i Folkets Hus 
hetspo~itikken mot. hvite svart ~aktovertagelse ! den i Uppsala. Han avslørte _ 
folk pa den annen SIde av SørafrIkanske republIkken mer eller mindre ubevissst 
jordkloden, like lite som de som hvite a.frikanere hoar _ at geriljakrigerne og sa
har oppfunnet ~lle de andre bygget opp gJ.ennom tre ar- botørene utdannes i øst og 
syke demokratIske. slagord hundrer. Og VIdere heter det at de når de vender tilbake 
en søker å erstatte !de~om- i artiklen: for å gjennomføre de ak-
heten og manglen pa vIrke- sjoner de er drillet for for 
lig fremtidstro med. Det er Som hovedargument i 75 % vedkummende er kom
alt sa~m~n «.made» i det kampanjen mot det hvite re- munister. «Frihetskampen)} 
USA VI sa s~Jebn~svange~t gime angir man dets me- i Rhodesia (hvor den engel
har knyttet yar skjebne tIl. tode å forsøke å løse pro- ske labourregjeringen ble 
l\!en heller Ikke !yS:'- som blemet med et fredlig sam- anklaget for ikke med væp
sadant ha!' na~urlIg':ls fost- liv for de forskjellige raser net makt å ha styrtet Smith
r~t de malbevIsste mte!,na;,- ad segregasjonens vei, regjeringen og bane vei for 
sJonale bestrebelser pa a «apartheid». Apartheidpoli- svart maktovertagelse), 
skape en ny og forferdende tikken betegnes som diskri- samt i de portugisiske Mo
,:erden. Det står overstat- minering av de ikke-hvite, sambique og Angola, med 
hge krefter. bak, og USA er som «nazistisk - rasetenk sikte på hovedmålet Sør
bare. med sm folkelaps~~us ning», raseundertrykkelse afrikanske republikk, kom
og sm verde~smaktposIsJon etc. Men i motsetning til den I mer ifølge Kaunda til å ut
- s?m det. ~a sam"?-en med amerikanske integrasjons-! vikle seg til en blodig og 
SovJet atpa~Il har SIkret yt- veien har den sørafrikanske langvarig krig - et nytt 
terhgere gJenno~ ato~av. «apartheid» i henhold til Vietnam - som ikke bare 
talen - en frodIg ~rbeIds- mange objektive utenland-. blir en rasekamp, men en 
mark for de hemmelIge kref- ske iakttagere ført til resul-I (Forts, side 7) 
ter. I 

ets» beste - men er noe UNGE HØYRE - som ik
ujevn, bl.a. hos de kvinnelige ke bare er dans, og slett ikke 
medarbeidere. IngegerdsFN- på roser - er også kom
klara-klukk fra Jew York met i bevegelse. Der er man
har ikke alltid utpreget ver-/ ge bra folk også der - så 
denshistorisk interesse, hel- (Fortl. lid, 7) 

Gjennom de norske of
fentlige media får en natur
ligvis intet høre om hva het
sen og de hemmelige be
strebelser virkelig gjelder. 
Selv en avis som MORGEN
BLADET, som i en viss ut
strekning har opponert mot 
hetsen, våger å fortelle sine 
lesere og det norske folk 
den virkelige sannhet., 

Iallfall noe av sannheten 
- den hele er det vel gjen
nom lov forbudt å legge 
frem både i Sverige og i N or
ge - avsløres i en artikkel 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 24. AUGUST 1968 

Det politisl~e - - - I(ringsjå - -
(Forts, fra side l,) lenge der~s n::akt strak~ til, vår I pette er so~ ~nhver f<;>r- (FortJ, fra side 5,) I Bare mennesker som tror på 

gang aksepterer betegnelsen forholdsvIs fne forfatnmg, star,bare t~v. VI sIkter da lk- lenge de ikke har bedresteds noe kan skape noe av verdi 
, t D tt· ttr kk be- En burde vel kunne ha lov ke tIl det VI overfor har sagt. å t'l - og er sterke. «naZlS er,» ~ e l! y , • . ,om dette med grunnlov og a gl. , . 

tegner som kjent mtet annet tIl a kreve aven lærer l polI- k tt' h t t'l De er leI av ynkelIghet og 
enn det propagandistiske tikk og en norsk jurist at mteNnnSefs lekre Ig ederd, men l feighet overfor kulturradi-

, 'l' h 't t h a - o ene me en over-. . , 
~!engeblldehav D:astJ~n~ s~sIa- rn presIs er e ~æ.~me{~ eva bevisning Bay selv tillegger I k3:11sme og tidsrnode - Ik~e 
Ismen og a~ ~n e ,a ghJølrde s agts ,«glrovde Ol rdy e s f» dem om faren for utslettelse, ~mst den som med adskll

med dens polItIske mn o ,mo sme an smenn e nors- h l d t k f Ik ' S· Illg hell forsøkes lansert av 
En kan forsåvidt like godt si I ke NS-folk gjorde seg SkYldig~:' e .e ~t n~rs d~ o b l 1- gatepike- og modejournalen 
at en «demokrat» er en per- i. Som tidligere politifull- Il' J?a se e ak~ ~se t ~grt I «Dagbladet» og Ustvedts 
son som kjennetegnes ved å mektig i Landssvikavdelin- petr fl ann:~ ~~ e. ~n or t NRK 
ville utrydde kvinner og gen må han vite at det bare se d ra. a. ~ somfØ ar vtær. I De' tar til å forstå at det 
barn med fosfor og atom- var en håndfull tidligere po- me p~ ~ gJe?-~.o~ 1':,. e sa finnes andre politiske ten
bomber. litifolk som ble dømt for noe u:nora s ~Ot l IS ~e ~so~p- kere enn konservatismens 

Ellers forteller Bay også som iallfall delvis kan dek- gJ~kr sO~ø e( notl'S e an kS- teoretiske profet Burke _ «THE NEW RIGHT» lan-
. , l' k d t tt kk b SVI oppgJ l' en en som a - • M bl d t om SItt korte vIrke som po 1- es av e u ry som ru- t' d b 'd 'l d 'k og begynner å skimte bak- seres na av« orgen a e » 

tifullmektig i Landssvikpoli- kes. Og når det gjelder dette' IVdml~ ar el Iler l ~n SSVI - grunnen for de verdensorga og Oslo Unge Høyre, Det blir 
, . t d dk' av e mgen e er pa annen - 'kk t b ddt 'kk tlet. SlIk hans synspunkter a en un er en vel' ens ng 0t) 'kk b. d d niser te «spontane» kampan- Sl er e re enn eIe 

vel var allerede dengang føl- i et okkupert land er tvunget ~a ~ :'1 ~ b urk eldvære d e je'" mot Sørafrika og Rho- særlig livskraftige Old Right 
te han nok tidlig trang til å til midlertidig å sette deler fØrs e ttl a'k es y e an re deÅsI'a SpanI'a Portugal og I - som nærmest bør benev-

, • f h Id ' f' f or «re SSV1 », " gardere seg for fremtIden av «var or o SVIS ne 01'- B f t' å Hellas, Kanskje tar endel nes All Wrong. 
når det gjaldt slikt som fatning» ut av kraft, så er det t daYt erk korresf' en mntef P også til å ane eller forstå det Nå får vi se. Bare den ting 

l d 'k H f t tt noe som i like høy grad a e no an mnes e 01'- t d t t 'd bl'kk t'l «an SSVI », an or se er s ar fo NS-folk her også' virkelige Tysklandsproblem a e - u en Sl elI 
det vi foran har gjengitt slik: gjaldt al~e land som ble blan- v l' , _ Tyskland som det even- stemme~veget - ~lir mer 

de~ ,opp l den totale ver~~ns- , , tuelt eneste mulige stabile, anstendIg, er All RIght, 
« I rettsoppgjøret etter krigen, kn~. D~t var tross, alt blll1ge- «Ut ,f~a en paran~ld, antlkom- . bollverk mot verdenSbOlsje-1 
der jeg hadde en svært kort karri- r~ a shpp~ med VISS~ f<;>rfat- mUillstlsk overbevlsnmg (Og vismens livsnedbrytning, 
ere som politifullr:n~ktig, viste nmg~messlge re~tnksJoner forfatteren mener tydeligvis at bolsjevismens viktigste og 
det seg at det offlSlelle Norge enn a omkomme l fosfor~ø- det er den største forbrytel- mest vellykkede våpen 
fortsatte å oje seg over hvor den. Rent bortsett fra at vare sen å ha en slik overbevisning!) utenfor USSR 
skrekkelig det var at norske na- eksilpolitikere selv behand- kunne det vel bygges opp et mo- Oven ne nt~ boll k l' 
z!stero hadd~ ~ektet ~ slutte seg let l?runnloven og menneske- r~lsk forsvar også for sli~e hand- også allere~e nå såv~nde~_ 
ttl var regJermgs kng mot na- rettIghetene som helt uten lmger, men et rettsoppgjør etter ' t t'd • d t d t 
' M' '4 /46 b t d ' • d t 'ldt å . " 'Il' llf Il 'kk h mmer av 1 san en a e Zlsmen, ltt syn l 19 5 var, e y nlng nal' e gJa dISse ImJer VI e la ale a l' d t f t 

d b 'd l' 'l o' k d l't· k mot tan l' , k' er mu 19 e er or sen, og et l ro ve SItt tl a gjøre omme e po l IS e s - vært uten po ItlS' menmg, Det 
min karriere ved Landssvikav- dere i NS til livs. ville ha styrket grunnlovens stil-
delingen kort, at vårt politiske Som en ellers legger merke ling (!), Nazistene ville ha blitt 
rettsoppgjør i realiteten bidro til til vil også Bay ha et politisk straffet, ikke fordi de var med B · 

-0--

E.S. 

å knesette bare ett prinsipp, en oppgjør med dem som har på å tape krigen mens regjerin- rann l • . . 
lærepenge: i krigstid er det en en politisk men~ng som er gen var med på å vinne den, 
borgerplikt å støtte den siden verre en landssvIk, som han men fordi de hadde forsøkt å (Forts, fra side l,) I har det aldri vært noe for-
som vinner!» uttrykker seg, Han mener ødelegge vår grunnlov, og hadde liksgrunnlag, 

I bare - fordi hans menings- grovt krenket menneskerettighe- hold kan man vente hva som * 
Og her kan vi da gi forfat- 'fe~ler muligens s~nere kan ter som grunnloven garanterer,» helst, ,de, er like levende nå Såvidt stortingsmann 

teren, den tidligere politifull- blI, rammet av en t1lsvare~de som tIdlIgere. Sverre Løbenr i Telemark Ar-
mektig og nu lærer i politikk, skjebne efter samarbeIde o ,Jeg sIl:akket forleden med beiderblad, F(;r egen regning 
vår absolutte tilslutning, Vi med en fremtidig okkupant, Na skulle e? kanskje ha en stortmgsmann ~om nett- kan vi tilføye at høyesteretts
har gjennom alle år hevdet at en skulle brukt et annet vente~ at Bay VIlle ha tatt d~n opp da hadde vært l London, advokat Knut Blom som ny
at det hele var - som forfat- påskudd, og alt~å d,a, dette endelIge .konsekvens, ~v SItt ~vor han hadde truffet fle,re lig ble utnevnt til' høyeste
teren sier - et politisk retts- 1 at de (som eksilpolltIkerne syn og kI~vet en reVISJon av l_lberale representanter (,), rettsdommer, har frasagt seg 
oppgjør. Men han har mere I' og motstandbevegelsen) gav de~,t~n l~røm~er var ~t DE haddeti?r~erde~;~ur.t hva å føre saken for Løberg _ 
på hjertet: en god dag i grunnloven og P?~,~S tre S?PPfJØ~'?J \- ~o:ne~e~t 19 oregl'l't-a~m. også om han ikke kommer 

menneskerettighetene, Om pa 1 e menmgs øs sa an. rmg e e spørsma e l or· til å tiltre i Høyesterett før 
Quisling selv sier han ellers: Da ville han handle i mennes-' geo (Uthevet av oss). Det er k k 

o bIol l SR "en ommer OP9· «Vare nazister e satt pa ti ta e- kerettighetserklæringens klart at slike sendinger gjør * 
benken fordi de hadde vært il- «At Vidkun Quisling tok tysker- ånd, for det er vel ikke bare virkning i den angelsaksiske 
lojale mot regjeringens og der- nes side i krigen var ikke nød- Bay og hans meningsfeller verden, hvor tidligere både 
med «landets» politikk, de had- vendigvis umora.lsk. Han trodde II med samt det offisielle Nor- Ralph Hewins bok «Quisling, ----------... -----
de hjulpet tyskerne i krigen mot da visst fullt og fast at bare Hit- ge fra dengang som har krav profet uten ære» og Franklin 
de allierte. Men det besynderlige ler kunne redde vårt folk fra på å få sine menneskerettig- Knudsens bok «Jeg var Quis- KRI ST NE VEN N ER 
er at i land som Danmark og de fæle bolsjevikene (Legg mer- heter respektert. Men også lings sekretær» er gitt ut, Har du lyst til å treffe gamle ven-
Frankrike, der regjeringene had- ke til uttrykket!), som lystet et- domfelte NS-folk. begge i engelsk språk, og ner i et åpent miljø? - KriJtne 
de samarbeidet med tyskerne, ter våre isfri havner og hadde De bør vel også ha krav som det het 1. en avis «svøpt Venner møtes den første fredag 
var det ikke motstandsbevegel- planlagt å spre nordmennene på ved en rettergang å få un_ 1 i det norske flagg» som bok- hver måned i Colletsgate 43, Etter 
sens ledere men igjen nazistene for alle vinder i det veldige Si- dersøkt nærmere de nye be- omslag. Det norske Utenriks- en tale er det bevertning og an-
som ble satt på tiltalebenken, bir, men med slike premisser skyldninger Bay reiser iste- departementet burde slå ledning til selskapelig samvær, 
Skulle en der snakke om lands- måtte han da vel som god patri- denfor de gamle om «lands- hard til, og om mulig søke å Møtetid kl. 19,30, 
svik i norsk forstand, så måtte ot ta tyskernes parti? Jeg tror svik», som han altså drop- finne frem til kildene. Slike 

Første møte over ferien blir 6, vel de verste lovbryterne ha mange av våre nazister handlet per. sendinger i engelsk, eller an-
vært lederne av den franske un- ut fra en slik overbevisning som Boken byr ellers naturlig- nen utenlandsk radio eller september, 
dergrunnsbevegelsen, og i Dan- i parantes bemerket ikke er svært vis på meget av interesse for fjernsyn er skadelig for norsk 
mark folk som Christmas Møl- forskjellig fra haukenes i Wash- den som vil studere hvorle- omdømme ute. ved siden av ----------------
ler og Aksel Larsen, ington i dag, paranoid kanskje, des disse venstreradikale at de har en bestemt hen-

Etter mitt syn den gang som men nyttig for aksjemarkedet og halv- eller helanarkistene ten-l sikt: å skape sterkest mulig 
nå, burde de ledende norske respektabeL Men en ting er at ker. Det er en underlig for- tvil om rettsoppgjøret, og gi. 
nazister ikke ha vært straffet for nazistene handlet etter sin over- vridd tankeverden de lever ri grunnlag for nye politiske 
landssvik, men for forbrytelser bevisning, noe ganske annet og og det er nesten rystende å I fremstøt for en revurdering 
mot grunnloven og spesielt mot mye verre var at de etter beste merke seg hva forfatteren i av hele oppgjøret og en re-

ANNELlESE P AROW 

TANNINNSETNING 

Trondheim 
Gisle Johnsonsgt, 5 - v/Lade

moen kirke - Voldsminde 
våre grunnlovfestede menneske- evne gjorde en slutt på andre forsvarer av lovbrudd og l habilitering av Vidkun Quis-
rettigheter. Det galeste de gjorde nordmenns rett til å handle etter statlig ulydighet, samtidig,! Hng. Og da er alle midler .. -.... -"'-.-..-... ----------------.. --
var ikke å hjelpe tyskerne, men deres overbevisning, Dette var som han altså ville ha NS- brukbare, Dit t blad 
at de lot seg selv bli hjulpet og ikke bare «landssvik», det var folkene dømt for påståtte - Og injuriesaken mot er avhe i også av din 
brukt av tyskerne til grove for- rettssvik, grunnlovssvik, forræ- lovbrudd og for på sin side I deg fra «fylkesmann» Hans t tt I ng g 
bryteiser mot sine landsmenn, og deri mot menneskerettighetene, å ha påtvunget andre Sinej S. Jacobsen? s ø e. 
til å ødelegge, så langt og så mot menneskeverdet.» meninger om statsstyret, - Ja, den kommer, der _______________ ,. __ 
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LØRDAG 24. AUGUST 1968 FOLK OG LAND SIDE 7 

Hva hetsen gjelder • • • 'For ungodommen 
(Forts. fra side 4) re atte11tater av enhver art, også 

(Forts. fra side 5.) gjennom etpar årtier vært I de menneskelige vesner må go-im, teach-im, love-im, piss-im, 
forkynt av F'N-organisasjo- akseptere som selvsagt. ke {(verdensopinionen» ut- meJS-ins og lignende. 

«ideologisk» konflikt, d.v.s. nen UNESCO. Et sitat ira I Supermakten USA, som presse ved hjelp aven fortid. PAROLER _ PLAKATER _ 
med den internasjonale «The Unesco Courier» (ap- skal være ryggraden i den De har ikke marsjert under TRANSPARENTER i rikt utvalg 
kommunismen som primus ril 1965) kan være nok til vesterlandske frihetens og hakekorset, de har ikke 10- for enhver anledning. 
motor. President Kaunda, belysning: «Ulikhetene mel- odlingens fo~svar mot. ve.r- vet noen Fører evig troskap, Ved bmk av TOMATER _ EGG _ 
fra hvis Zambia de kommu- lom individer innen en rase denskommumsmens mfll- (kanskje fordi Vest-Tysk- AfEL _ YOGHURT beregner vi 
nistdrillede terrorister sen- eller innen en befolkning er trasjon og væpnede trussel, land ikke har hatt noen fø- engros-pris. 
des inn til aksjoner i Rho- ofte større enn den gjen- er det store eksperimental- rer-dimensjon i efterkrigs- SPESIALOPPDRAG mot ubehage
desia, Mosambique og An- nomsnittlige forskjellen felt for raseprob.lemets ~øs- tiden). Dette betyr ikke at lige husverter, ektemenn, foresatte 
gola, kan imøtese øket mellom raser og befolknin- ning gjennom en mtegrasJon de unge nasjonaldemokrater av enht1er art besørger t,j mot ringe 
svensk (og norsk?) finan- ger. - Det har aldri vært som er påtvu~get borgerne. vender seg i kronisk avsky betaling. 
siell, politisk og annen hjelp bevist at kryssninger har En behøver Ikke ha pr~- fra Hitler, slik som mange SVÆRT BILLIG (fordi det regnes 
til denne mordbrennerhånd- biolocriske skadevirkninger fetisk evne eller større SOSI- tyskere av Kiesingers gene- JOm efterutdannelse ): 
teringen. For «befrielsen» av for ~enneskeheten som hel- alpolitisk overblikk for å rasjon (og med hans oppor- Protester mot Vietnam-krigen, 
disse stater er en ufrakom- het.» Bak denne infernalske fastslå det faktum at en vid~ tunisme) gjør. Vi anvender ved slike anledninger 
melig betingelse for at ho- propaganda er det ikke van- ere v~ndrin~ på den~e vel «Vi fordømmer Hitlers lohmon, sjahen, atombomber osv. 
vedhensikten skal kunne skelig å merke de krefter fører tIl et to "alt anarkI, som feilgrep, vi ser ikke i ham foreldete slagord og overtatte sen
realiseres: en innringning av som tar sikte på en verdens- bl. a. lammer USA som uten- noe gudebilde», sier Wolf- temer. 
Sørafrikanske republikken, politisk omdannelse i hen- rikspolitisk makt~aktor. Ett gang JUnemann, en annen av AV PRINSIPP blir protester mot 
som - efter at man der hold til «one world»-projek- eneste, foreløpIg meget de unge i NPD, «men vi til- Mao, Ho-Tschi-Minh, Fiedel Cast
gjennom sabotasje- og ter- tet, d.v.s. til nedbrytningen svakt tegn til en mulig .ut- later oss likevel å mene at ro Nord.Korea, Ulbricht, Moskva 
rorvirksomhet har gjort av alle selvbevarende rase- vikling i sunde re retmng hans politikk tross. alt rep re- o~ alle øvrige diktaturer av østlig 
samfundsordningen betent instinkter for i en altomfat- finner man i en rasemessig senterer en utforml.ng av de~ preg avvist. 
og fremprovosert rasehets tende og aksellerende inte- selvhevdelse som har slått nasjonale ideologI som l Deltagelse av mimt 5 (fem) aka
og dergjennom kan klassifi- grasjon av raser og folke- rot innen visse grenser av mange dele er verdt å ta vare demikere på hver 50 demonstranter 
sere tilstanden som en «trus- slag å få jordkloden bebodd den militante negerbevegel- på også for eftertidens na- garantereJ, 
sel mot verdensfreden» - aven jevngrå blandingsrase- sen. Her vokser det fram sjonalt innstillede mennes-
skal gi FN mulighet til øko- befolkning. Man kan spørre krav om segregasjon mel- ker. Hans bevisstgjøreise av Firma Dutschke & Teufel 
n?miske og væp~ede sank-, seg hva ,hensikten er med lom hvite og svarte ameri- Folket i motsetning til klas- SDS _ Kommit _ Gesellschaft 
sJoner. I Pretona er man denne destruksJ·on· med den- kane re (hvorledes den nu sebåsene, hans systematiser- Filialer i alle universitetsbyer. 
helt på det rene med denne! ne vold mot en ordning som skal kunne realiseres: gjen- ing av rasetanken (vi ser i (Fra «iVfiinchner MNcker», 
sammensvergelse. I en of- naturen har frembragt gjen- nom en «svart stat» innen denne forbindelse bort fra de Fasching (i8). 
fentlig uttalelse nylig frem- nom hundretusner av år - Forente Stater, eller på an- overgrep som skal ha fore-
holdt premierministe.r yors- ett svar er iallfall gitt: ut av net vis) som i den interna- kommet) som et begrep 
ter nettopp at. ~ktlvltete~ den gryte hvor folkerasene sjonale 'konspirasjon, hvor knyttet til område, ikke bare Gullkorn. 
mo~ de portuglsl~ke. te.rn- på det vis smeltes sammen Sverige vil spille en av ho- til nasjonen, og hans nyut- «Frihet er ikke noe mål. Som 
tonene og RhodesIa l SIste ville det kunne hentes en vedrollene, er et hovedmo- forming av soldatmyten som et middel må den kontrolleres og 
instans tok sikte på Sør- for verdensmaktens central- tiv for å bringe Sør-Afrikan- et faktisk behov for manr:en ledeJ.» 
Afrika og at det var å vente dirigenter letthåndterli~ ske reuublikken til fall. j et samfund, alt dette gJør 

Benito Mussolini. at «en stor hær gradvis kom menneskemasse. . 1- lat Adolf Hitler og hans perio-
til ~ bli bygget opp mot Sør- Det hører til våpnene i det ?e i~ke bare kan dyng~s ned 
~fnka»~ at man herm~d tO~propagandaarsenal hvormed Ros til Løberg Il skJellsord»: Dette SIer en ~~oO.o~oO.o.oQ 
s:kte pa et ~neste mal: «al sinnene påVirkes og den ung .ef!erkngsty~ker med VI TAKKER PÅ DENNE MÅTE 
nve Sør-Afnka ut av den I rasemessige bevissthet og mot t. Il a ta fatt l?a d~n nød-

h d S I fl T d dd h affe som har gitt oss en ekstra hvi~e manns 8n er». «. ør-I selvoppholdelsesdrift an- ra rom øy ven 1ge opI,?ry mg l ans økonomisk hjelp i forbindelse 
Afnka undervurderer Ikke! gripes og utJ' evnes, at hver samfund. Sa kan man bare 

b t titt kk t f t k med de økede omkostninger de situasjonens alvor», e ane ',røst som heves til protest «Væpnet nøytralit~t u r~ 'e, e. Tom øns ~ om h 
Vors~er, «I?et; lærer seg I og besinnelse, brennmerkes koste hv~ det koste VII», sa at.vI unge l No~den ogsa for- forskjellige lønnJOppgjør ar 
tvertImot tIl a leve under som uttrykk for en reaksjo- Løberg l NATO-debatten. I star den nye tIds krav. bragt oss. Hjelpen kom godt med 
denne trussel». ! nær rasisme. Det er ganske Det var et mannfolk. ø. H. og vi skal gjøre vårt beste for å 

Den løsnmg av e rase- enkelt kriminelt for menne-I Nå forstår jeg be re ans . d t d h I gjøre o Lr fortjent til den. 
p.rc:b1em der gjennom inten- skehetens vedkommende å l hat. t~l oss. ~an trodde at NOE FOR RADKALERNE 
slflsert propaga~da ove! hevde en genetisk gitt ulik-I Qmslmgs ~.otIv v~r mak~be- I NORGE? I fl 
hele verden er blItt aktuah- het mellom __ vel å merke: I gjær, defaItlsme, IdeologI og I dag sakser vi en annonse «Aksjonen mot uortvang.» 
sert,. som Sørafrikans~e. re- likeverdige _ raser med ad-I Tysklandsbeun~ring, da han som skulle ha fortsatt aktu- heter en organisasjon som 
publlkken med en veldIg mn- skilte utviklingsbetingelser" handlet 9. april. alitet, da det fremdeles er I ble stiftet i Oslo nylig. 
sats av kapital 0!?i, per:.son~lle en ordning som ellers gjel-I Men Quisling tok risikoen meget populært å demon- Formålet er å informe
resurser søker a na gJen- der over alt innen naturen I for å bli beskyldt for noe strere mot alt og alle. Røde re om etiske, medisinske 
nom «apartheid» skal med I mellom ulike arter og raser slikt med åpne øyne for han Rudi har ikke vakt offentlig- og praktiske betenkeligheter 
alle midler avbrytes. For hos dyr 0[1" vekster og som så ikke bare at vår øyeblik- hetens oppmerksomhet si- ved tilsetting av fluor til 
den ville kunne gi positive~" kelige situasjon måtte red- den han ble såret ivår, men drikkevannet. Formann er 
resultater når det gjelder I ...... des, men også vår fremti- det fremgår av annonsen at tannlege Rolf Høstmark, 
fredelig samliv mellom hvite dige. han fremdeles er still going Onsøy og styremedlemmer 
og svarte medborgere i se- Nå er halve Europa hug- strong. ellers forsøkssjef Kjell 
parat, av rasens ulikhet be- get ned. Sovjet kan med sine Vi vet ikke om det i norske Steinsholt, ÅS, nestformann, 
tinget kulturell utvikling i polarisubåter stenge vår ad- universitetsbyer er oppret- vannverksjef Sigbjørn Beck-
en økonomisk blomstrende gang til USA. tet demonstrasjonsbyråer, holm, Oslo, lege Inger Hal-
stat - resultater som ville , Hva har vi annet å stole slik s?m i Tyskland, men I dorsen, Bergen og tannlege 
slå istykker myten raseinte- - I på enn oss selv? kanskje noen av de mest ak- Helge Myhre, Ski. Vi synes 
grasjonen i USA bygger på Hvis vi vil overleve som tive på det område herved det var et både nyttig og 
nemlig at det ikke finnes i nasjon må vi spenne livrem- får ideen til å starte en inn- nødvendig tiltak mot den 
noen forskjell mellom ras- ill men inn. bringende geschaft. I tilfelle evangske eksperimentering 
ene når det gjelder annet • Se bort fra alle motset- blir vi ikke forbauset. med det norske folk. 
enn hudfargen. I' ninger og tenke nasjonalt. Vi overlater til leserne å 

- dømme om hvorvidt Dutsch-Denne «ideOlogi», som ut- Tromøy, 20. juni 1968 kes byrå er eksempel til ef-
fordrer ikke bare all erfar- I • .,' ff" A. S. H. terfølgeise her på bjerget: Pent værelse Iedl"g ing og alle nedarvede men- " 
neskelige instinkter mot I 
raseblanding, men også vi-I" 
tenskapelig underbyggede __ ..:::==::..:_~: 
innsikter - ikke minst opp
dagelsen av genenes «data
faktorer» - har i en ver
densomfattende propaganda 

Liflige EN VERDEN -

toner i FN (UNO). 

Oppringning er tilstrekkelig. i moderne villa mot 5 timers 
Kloke ord. Alltid beredt til oppdrag. husarbeide i uken nær buss-

Å k · d t . tte og DEMONSTRANTEN SCHNELL-er Jenne e re holdeplass, en halv time fra 
ikke gjøre det - er mangel I DIENST Oslo sentrum. Bill. mrk. 
på mot. overtar bekjentgjør~ng,protest1l!ar-

Konfucius. sjer, forstyrrelsesaksJoner og mmd- «Værelse» i eksp. 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 24. AUGUST 1968 

Sovjetsoldat -

stel, som var sjef over oss 

(Forts. fra side 4) ER'DEN 
krigsfanger på Kampen sko- DET SMULDRENDE NATO I fikk del i hemmeligheten. Dal er. f?rbauset ove.r at herr r.o~ som o~pford~er Israel 
le, til og med han begynte å Det NATO som USA i sin' Hahn i 1945 sammen med eni Klesmg~r trass l . medlem: tIl a trekke sme stndskre.fter 
interessere seg for det vi la- tid fikk narret en rekke eu- rekke andre vitenskapsmenn, skapet 1 NSDAP ~Iden maI ut av de erobrede arab.lske 
get. Han bestilte bl. a. slike ropeiske land med på under I ble arrestert avengelskm.en- 1933 ~g de~ a~ han !nnehadde 0?lråde~. Og selv på umver
skrin hos meg og sendte dem henvisning til det formodede nene som «nazi»-forsker fIkk en slIk stIllmg, lIkevel var SItetet l Jerusalem har 500 
til sine familier i Wien i Øs- atommonopol og en påstått' han til sin forferdelse høre «immer dagegen» (alltid studenter støttet dette krav. 
terrike: Til gjengjeld ga han ubøyelig vilje til å kjempe skrekkbudskapet fra Hiro- mot). ~eg spør n~ hvem so~ * 
meg bade ekstra matpakke, til siste slutt sammen med shima og NagasakI. Han ble egentllg var naZI? Kanskje 
og kr. 5, i norske penger, for disse land mister naturligvis dypt rystet. Hahn fikk No- ikke Hitler var det heller? 
hvert skrin so~ jeg dekorer- mere og mere av den begei- belprisen i kje~i i 1944, men * Anarkistisk knute på tråden. 
te med halm pa. strede tilslutning efter atJ kunne først blI overrakt den Den anarkistiske tysk-

I mens skaffet Hauge meg USA klart har sagt fra at det ved løslatelsen fra fangesk8;,- EKSKEISER OTTO jødiske studentforfører 
nok av halm og stoff-farger, ikke vil ta noen atomkrig for I pet i 1946. Hahn trodde pa Otto av Habsburg har Cohn-Bendit, som har stu
slik at jeg kunne koke dem Europas skyld. I virkelighe- den fredelige utnyttelse av holdt en tale i Rotaryklub- dert i Frankrike for Wieder
i forskjellige farge og holde ten har jo USA og Sovjet- atomkraften og var en sterk ben i MUnchen og uttalte seg gutmachungspenger fra 
denne håndverksproduksjo- samveldet delt Europa mel- motstander av den monopo- der bl. a. om Kina. Han be- Vest-Tyskland, er nu blitt 
nen i full gang. . lom seg. Det er interessant å lisering som USA og Sovjet- stred at det rødkinesiske sy- sparket ut fra Frankrike 

Heller ikke sprog~esslg merke seg hvorledes stem- samveldet søker å få istand stem var beslektet med sov- sammen med 20 andre tys
hadde vi noen vanskellgheter ningen har snudd i Dan- for å sikre sine egne posi- jetkommunismen og sa at ke statsborgere av samme 
av særlig art, idet flere av mark, som vel på mange må- sjoner. Kort før sin død sa Mao og hans parti i virkelig- arten. Dette har foranlediget 
kompaniets tyskere snakket ter minner om Norge i den- han i et intervju: «Hvis men· heten var nasjonalsosialis- diplomatisk' protest fra 
et slags gebrokkent russisk, ne forbindelse (og så var de neskene arbeider fritt med ter. Selv har Otto en sterk Tysklands side. En krever 
samtidig med at flere blant jo begge som kjent «krigfør- atomet vil fremtiden bli her- heldning til venstre - man at de utviste skal få vende 
oss krigsfanger forsto endel ende» sammen med USA!) lig.» må tute med de ulver som tilbake for å fortsette virk-
tysk o~ talte d~t ~oenlunde Ved en galluppundersøkelse * har makten? - og deltok ef- somheten. Paris har imidler-
bra. VI hadde JO fatt øve!se i oktober ifjor var 47 % for ter innbydelsen i et møte ar-, tid ignorert den tyske in-
i det under det l~ngvange fortsatt dansk deltagelse i EUROPA KJØPES OPP rangert av Labour i England. tervensjon og holder fast 
opphold som kngsfanger. NATO, 14 % var imot og For tiden går det daglig * ved at de ikke vil ha de tys-
Det hele forløp ganske bra 39 % visste ikke. Ved en ny industriverdier i Europa for ke uroelementer i sin midte. 
uten be~ov for noe~ t~lk. . meningsmåling i disse dager omkring 80 millioner kroner FLAMLENDERNE HEVDER SEG 

Om.vmte:en ~le VI kjørt l viser det seg at bare 39 % over på amerikanske hender, Verdens største katolske 
lastebIler tIl. Nltt~dalsskog- nu var for NATO-deltagelse, skriver Afrika-Spiegel. På ett universitet, i Lowen i Flan- Den moralske østsone. 
en. Der ar'?eldet VI hele .da- 20 % var imot, mens 39 % år blir det omkring 30 milli- dern, har nu måttet bøye seg 
gen med a fell~ og kVIste ikke hadde gjort seg opp no- arder kroner. USA-anleggene for de hårdnakkede krav fra østsonefolkene har som 
trær, og så d:o VI dem 200- en mening. Ser man bort fra i Vest-Europa blir for øye- flamske nasjonalister og har kjent pålagt trafikken mel-
300 meter gjennom skogen «Vet-ikke»-prosenten, må blikket anslått til bortimot bestemt å flytte den franske lom Berlin og Vest~Tyskland 
ut i veien og lastet dem over man helt tilbake til 1950-åre- 150 milliarder kroner, mens del av universitetet til BrUs- visse restriksjoner og det 
på kompaniets lastebiler. ne for å finne et så lavt tall summen for bare tre år si- sel eller Vallonien. passes nøye på at disse føl-
Når vi svette og skitne kom NATO-tilhengere slår Ber- den var ca. 85 milliarder kro- * ges. Blant annet har den øst-
inn i fjøset på en bondegård lingske Tidende fast. ner. «Korstoget i Europa», tyske fippskjeggen forbudt 
i nærheten, som het Hagan, Ved denliberalepremiermi- som Eisenhower talte om NYTT ANGREP PÅ Sjåførene på trailervognene 
for å ta middagspause, fant nister Trudeaus overvelden- var altså en fabelaktig for- PASJONSSPILLENE å anbringe pin-up-bilder for-
vi også her matpakker som de seir ved parlamentsvalge- retning! " an på bilene, noe som hittil 
de hjelpsomme nordmenn ne i Canada, som gav ham * Den amenkanske «Amen- har vært vanlig. Det forlyder 
hadde plas. sert ved bordet rent flertall, er også Canada can Congress», sentralforen- intet om .. hvorvidt forbudet 

k f ingen for jødene i USA har hit k eller moralsk for oss .ngs anger. •• . kommet på listen over land DESSVERRE nu oppfordret til en verdens- ar po l IS 
. Men vmter~n var sa a Sl som tviler på verdien av NA- er det ikke bare denne øko- omfattende boikott av Pa- bakgrunn. 

lIke kal.o her l Oslo som de~ ::'0. Bar~ I:er i No~ge er det nomiske slavebindingen av sjonsspillene i Oberammer-
oppe pa J~r~tadmoen. OsI? . mgen tVIl a spore l den ser-I Vest-Europa en kan bebreide gau. Man begrunner dette ________ ... __ .,._., 
fJord.en var tIlfrosset medb.I~ vile dagspresse. USA. Samme pUblikasjon med at teksten i spillene in- T I 
og nar folk passerte for l l , * skriver a USA årlig anvender neholder antisemitiske ten- ann ege 
gaten p~stet de ut en tykk 4,5 milliarder kroner til vi- denser. Det neste blir vel at M ART IN KJE L D A A S 
damp sa ~et ~å ut somt om EN TRØST dereutvikling av kjemiske og en må skrive om Ny testa- Hanstemsgt. 2 
e,r: bevegelJg pIpe bAvege seg Også for oss som efter- bakteriOlogiske våpen. I ment et også. Overborgmes- Tlf. 447'5 '54 
gjennom gaten. hvert har måttet gå over til I NUrnberg ble det som kjent teren i Oberammergau har #'4N"",ø ___ ,,,.,,.,# .. #, __ 

fjortendaglig avis istedenfo:- erklært å være e~ krigsfor- til det~e erklært ~t en ~kke 
ukentlig er det at selv en sa brytels~.. Forskr:m~en og uten v.ldere ~an gl på baten -----------1IIIi! 

~~ sterk bevegelse som de dans- fremstIlImgen skjer l dypes- et pasJonsspIll som har vært 
ke SF-er i disse dage har I te hemme~ighet under. hen- fremført slik i hundrevis av FOLK OG LAND 

Månadsbladet måttet gjøre det samme. Ak- syntagen tIl den amenkans- år. KierschowsJ;t. 5, Oslo 4 
FRIHUG sel Larsens blad vil herefter ke befolknings og verdens- * Telefon 377696 

bare komme hver fjortende offentlighetens «moralske Boks 3214 _ Sagene 
Upolitisk og romsynt or-· dag, og dog har partiet 14 betenkeligheter». De samme 

gan for sunn og nasjonal kul- medlemmer i folketinget! USA-størrelser som har tatt 
tur, med artiklar om helse- * initiativet til dette program 
og samfundsspørsmål, spa- for fremstilling av kjemiske 
nande fylgjetongar, dikt m.m. og bakteriOlogiske våpen, vil 
Fritt ordskifte om dei mest OTTO HAHN DØD også av «moralske grunner» 
ulilce emne: - Arspris kr. Nobelpristageren Otto tvinge andre stater til å un-
25,-. Postgiro for bladpengar Hahn, oppdageren av kjerne- dertegne atomsperreavtalen. 
80821. Prøvenr. mot kr. 2,50 spaltingen, er dØd, 90 år gam- En større grad av hykleri 
i frim. mel. Spaltingen av urankjer- kan vel ikke godt tenkes! 

nen med langsomme neutro- * 
Utgjevar: Erling Seim, 

Kinn 
ner, den avgjørende oppda
gelse, ble forrådt til USA via 

MERE ISRAELER ENN MANGE 
ISRAElERE 
later det til at en er i det be
synderlige Norge. Iallfall rå
der det da visst enstemmig
het i dagspressen om hvor 
storartet det er at Israel 
holder på de områder det 
erobret under sin angreps
krig sist. Trass i at det er 
åpenbart for enhver at en 

Skandina via av Hahns j ødis-
heller ikke vil nøye seg med i 

HVEM VAR EGENTLIG det. Imidlertid synes mange. 
NAZIST? israelere å være blitt beten.k-I Arkitekt ke og emigrerte medarb ei-

HUS TAD derinne Meitner. Og der ut-
Bærumsveien 5 - ø. Ullern nyttet man den straks til 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 1 ° til kl. 1 '5. 
Mandag og lørdag holdes kon
torene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
piregnes truffet efter forutgi
ende avtale. 

Abonnementspriser: 
Kr. 40,- pr. ir, kr. 20,- pr. 
halvir i Skandinavia. Utlandet 
kr. 25,- pr. halvh. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 50,
pr. ir, kr. 25,- pr. halvår. 

Løssalg kr. 1,50 

Bruk postgironr. : 16 450 

UtJ;iver AlS Folk OJ; Land 

Viking Boktrykkeri Telefon 556129 - Oslo I krigsformål, til og med så 
Q>V"<N:"O"<:~~o-.o-.o-b-O-O"""'''O'<::>.O<='- klosset at sovjetrusserne 

Efter å ha lest om forbunds- te efterhvert. En gruppe IS-, 
kansler Kiesingers vitneprov raelske utenlandsstudenter 
i retten, skriver en leser til har i londonavisen OBSER-: 
NATIONAL-ZEITUNG: «Jeg VER offentliggjort et opp- __________ _ 
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