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XXX: «9. april»-advarslene 
Begrepsforvi rri ngen om kring «fascismen» Noen britiske kommentarer til vår artikkel i siste nummer 

Fra vår londonkorrespondent 

Så er mennene i Kreml gitt etiketten «socialfascist-

Vi bragte i nummer 17 (side 1) en artikkel under titlen 
«De utrolige hendelser i Norge i aprildagene 1940. De 
mange varsler og den manglende mobilisering.» Fra en 
engelsk leser av vårt blad har vi i den anledning mottatt 
følgende: 

«fascister» i henhold til Chou er». Det vil si at medlemmer 
En-lai fordi de invaderte av Arbeiderpartiet, som ikke 
Tsjekkoslovakia - de sam- i virkeligheten var hemmeli-
me menn som er efterfølge- ge medlemmer av kommu-
re av den Stalin, som tok de nistpartiet, var «fascister» i Sir, 
baltiske stater, deler av Fin- henhold til definisjonen den- Under henvisning til J. F. 
land, Øst-Polen, Ruthenia og gang. Taylors nylig utkomne <<ana-
Bessarabia, uten provoka- Det vil også si at Quisling tomi» av 20. juli sammen-
sjoner - og efterfølger av og hans tidlige b~v~gelse ik- svergeisen mot Hitler i 1944, 
Krustsjov, som sendte sine ke var mere «fascIstIsk» eller nevnt i Deres utgave for 7. 
stridsvogner inn over Un- «nazistisk» enn alle andre til- september vil jeg gjerne med-
garn. høyre for kommunistene. dele dette: 

«Fascister» - slik beskri- Slik var den samtidige opp- 1. Bortsett fra advarslene 
ver også den erklærte kom- fatning av Quislings tidlige om den truende tyske inva-
munistiske ungdom i Tsjek- virksomhet som forsvarsmi- sjon i Norge som utenriks-
koslovakia den invaderende nister, uttrykt i den britiske minister Halvdan Koht fikk 
røde hær ved å male hake- ambassadørs årlige rapport fra legasjonsråd Ulrich Stang 
kors på de angripende strids- fra Oslo til Utenriksdeparte- (den norske legasjon i Ber-
vogner og kople sammen ha- mentet i 1931: lin) attache Harald Gustav-
kekors og hammer og sigd på «Den nye regjering overtok sen' (den norske diplomatis-

Var dette «fascisme»? . D f'kk improviserte plakater. 12. maI - - en I en ke misjon ved Vatikanet) og 
Og gjennom hele den vest- vennlig mottagelse i pressen, kammerherre Herluf Zahle 

lige verden har Sovjets vold- offentliggjort i England ak- bortsett fra livlige angrep på (dansk sendemann i Berlin), Koht fikk mange advarsler __ 
tekt av Tsjekkoslovakia vært kurat nå tar opp dette meget major Quisling, forsvarsmi- kom der meget tidligere ad-
lignet med den tyske okku- aktuelle og omstridte emne. nisteren, fra Arbeider- og varsler fra britiske kilder. I 
pasjon av dette ulykkelige Det er «European Fascism», kommunistpartiene - - Da Midt i mars rapporterte tens rapporter og som selv 
land fur tredve år siden. samlet av Graduate School I han fanttiemllte torståelses- ohald Fleet fra Air Depar-Iforberedte en invasjon i Nor-

Så reiser da det spørsmål of European Studies i Uni- fulle (unresponsive) og efter tement i den britiske lega- ge, kunne ha vært så blind
seg: Hva er en «fascist», eller versity of Reading og utgitt l kanskje å ha modifisert sine sjon i Helsinki «massive tys- spesielt da Finland hadde 
for den saks skyld en «nazi»? av S. J. Woolf (Weidenfeld & synspunkter som følge av ke marine og militærforbere- vært i krig med Sovjetsam-

Siden dette er et skjelsord Nicolson). nærmere kontakt med det deIser i baltiske havner», noe veldet i mere enn tre sensa-
som ble brukt mot Vidkun Anmelderen i Times sum- bolsjevikiske Russland, har han mente «pekte mot en sjonelle måneder, Øst-Polen 
Quisling av Arbeiderbladet merer opp: «Det er på tide han nå utviklet tydelige fas- tysk aksjon i Skandinavia». og de baltiske stater var også 
og Arbeideren så tidlig som at historikerne og politiske cistiske tendenser, og har Omtrent på samme tid blitt skåret ut av Ribbentrop 
i mars-mai 1931 da han net- vitenskapsmenn krever «fas- drevet propaganda mot bol- kunne Walter Schellenberg og Molotov som en russisk 
opp var vendt tilbake fra cismem> tilbake fra propa- sjevismen til fordel for sam-l (Sjefen for Amt VI Ausland «interessesone» og Tyskland 
Russland, knapt hadde gått gandistene og pressen. Den- fundsvern og den nordiske i Himmlers SD) «ikke forstå hadde tydeligvis skaffet seg 
inn i norsk politikk og ikke ne samling er et utmerket bevegelse og lignende aktivi- hvorledes det var mulig at en tilsvarende «interesseso-
hadde noen forbindelser bidrag til omdefinering og teter.» disse troppebevegelser kun- ne» i vest. 
hverken med Mussolini eller omvurdering (reassessing) Det er å se på historien ne unngå å bli lagt merke De nordlige land var åpen
Hitler, trenges det en slags av uttrykket.» Olav Riste, gjennom kikkert å identifi- til av fienden» (Se hans bart i en uhyre farlig stilling, 
definisjon av ordet - spesi- NIagne Skodvin, Johs Ande- sere Quislings påståtte «fas- «Memoarer»). strategisk og taktisk, poli
elt eftersom de påståtte slut- næs og resten av «det offisi- cistiske tendenser» i 1931 Det var faktisk innlysende tisk og økonomisk. 
ninger førte til hans henret- elle Norge» bør notere seg med den tyske nasjonalsosi- for enhver med øyne å se 2. Dette kunne ikke bare 
telse og til straff for om- dette. alismes utskeielser efter at med at en eller annen tysk de regjeringer det angikk 
kring 90000 av hans men- Boken minner om at til- Hitler var kommet til mak- aksjon var i vente i Skandi- slutte seg til men også lys
ingsfeller, efterfulgt av iso- navnet «fascist» ble adoptert ten og hadde kommet i krig. navia i uker før det hendte. våkne sivilister uten inside 
lering av tusener av de over- meget tidlig av den kommu- Betydningen av ordet «fas- Efter det en nå vet efter- informasjoner eller en efter
levende. nistiske propaganda for «in- cisme» endret seg stadig og på synes det nesten ufattelig I retningstjeneste til disp osi-

Vel, det har laget seg så fighting på venstrefløyen» i gjør det fortsatt, i en ut st rek- at Churchill (First Lord of sjon. 
at en sterkt omtalt og godt perioden før folkefronten, ning som har gjort det prak- Admirality) , som hadde flå- For eksempel. Churchills 
mottatt bok som nettopp er da sosialdemokratene ble tisk talt meningsløst. nevø, Giles Romilly (Daily 

Som Times understreker: Express) og Peter Rhodes 
«Ordet har blitt et lettvint (Associated Press), som dro 
stenogram og i utstrakt grad til Narvik kort efter Finlands 
forvirret gjennom masseme- sammenbrudd og ventet på 
diene som nå kan referere den tyske invasjon i dette 
til slike forskjelligartede fi- nøkkelpunkt aven jern-
gurer som Adolf von Thad- malmhavn. Dager før tysker-
den, Barry Goldwater og ne dukket frem fra deres 
Enoch Powell (<<Det britiske «trojanske skib» hvalbåten 
konservative partis samvit- Jan Wilhelm tidlig «9. april» 
tighet») som fascister, og bli gikk det rykter om at skibet 
forstått eller iallfall oppfat- bragte med avdelinger fra 
tet av sine lesere.» Wehrmacht. 

Anmelderen noterer også Uheldigvis ble Romilly tatt 
at mange av bidragsyterne til tilfange da han skulle redde 
«europeisk fascisme» inntar frakken sin på Grand Hotell 
helt forskjellig holdning til og ble således ikke istand til 
den nødvendige grunnleggen-I å melde om det tyske kup. 

(Forts. side 6) Blant annet fra Ulrich Stang. (Forts. side 8) Og delte «nazisme»? 
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.. SIDE 2 

NASJONALISTISK I 
INFORMASJONS- I 

TJENESTE 

FOLK OG LAND LØRDAG 5. OKTOBER 1968 

Til salig erindring 
Som en liten erindring til nazistpropaganda og ond

de borgerlige i særdeleshet, skapsfullt vrøvl. 
kan jeg ikke dy meg for å Jeg vet ikke om noen ble 
gjengi dette fra Buskerud straffet for å ha tatt dette 
~lads minnebok «For 25. år inn i Busken, men utenkelig 
siden» for 2. 9. anno domme er det ikke. Med sikkerhet 

WALES i Finland, men det finnes, 1968: kan det imidlertid sies at no-
For niende gang siden 1966 mange øyenvitner til og me- en titusener har fått bø-

har de walisiske nasjonalis- gen åpenlys skryting av til- «Svenske aviser drøfter i ~ag te strengt og såre rettferdig 
ter protestert mot britisk do- feldige, snakkesalige aktivis- de. fø~ger en eventuell a111e~t fordi de trodde på slike skri-
minans ved å forøve et bom- ter. seter v.d ha for Europa. Den ml- verier og på det Quisling for-
beattentat, denne gang mot Hvor mange hakekorsflagg litære medarbeider i Stockholms- utsa. 
radiostasjonen til RAF's fly- står der ennå på hedersplass Tidnin$e~ skrive~ ato Sovj~t-Sam- Vi kan vel da kanskje også 
plass nær Llanelly i Wales. rundt om i landet? Og hvor :eLdet l sa fall vIl fa avgjørende gå ut fra at de siste hendelser 
Tre av stasjonsmanskapene mange Hitler-portretter pry- mnflytelse over st0.re .deler av i Tsjekkoslovakia bare er 
ble skadet, og ministeren for der ennå veggene? Hvor man- Europa. De~med vIl ~nntre et ondsinnet nazistpropaganda. 
Wales, Georg Thomas, uttal- ge mennesker ville forby de ve:ldepunkt 1 de euroRelske folks Som kjent var det en viss 
te at alt tydet på en sammen- progressive partiene og de Vår gamle venn og men- skjebne. Denne vendmg er ens- prelat som skrøt så av at han 
svergeise hvor flere walisis- avvikende oppfatningene?Og ingsfelle, fhv. rektor PhilliP! bety den de med Europas under-! talte med dobbelt tunge. 
ke nasjona~ister hadde del-- hvor m.ange s~r e~ far~ lor Bing, Askim fylte 75 år 24. gang.» H.vilken tunge er den riktig 
tatt. Myndighetene som er landet l de frIe diskUSjoner september. . na for tiden? 
engstelige for hva som kan om sex, kirken, politikk og På grunn av sin leddgikt I Denga?g,. for 25 år SIden, President Johnson henstil
hende når prins Charles liv i det hele tatt? . må Bing oppholde seg i et I het det rIktlgnok at dette var let nylig til den europeiske 
sn~rt skal Innse~tes s~m. Det er stat~ma~tens. plIkt varmere klima - nærmere; presse ikke å kommentere 
Prm~ av ~ales, drIver en m- a unders~k~ I hVilken ~rad bestemt i Spania - største- o begivenhetene i Tsjekkoslo-
tens Jakt pa atten~atme;nnene de ~y~azlstlske ~trømmnge- parten av året, men 75-års- FORS~JELL. PA FOLK. vakia. Det skulle vel ikke væ-
over hel~ Storbr.ltannla. De ne I Fml~nd utgjør en trus- dagen tilbragte han i hjem- SåVIdt .VI efter fattlg evne re fordi det ansees taktløst 
skre~kel~ge walIserne har sel ~ot vart lands samf~s- met på Askim, hvor det var ka~ begrIpe, er det el~verte å kreve tilbake det man tid
nemlIg gJenta~te ganger t:r:uet or?n~~g og de demokratlske samlet slekt og venner for å logiske produkt av alt lIkhet- ligere har gitt bort bruksret-
med attentat l den anledmng, prmsipper.» feire dagen. Av kamerater fra mellom-~asene-~ratet, at neg- ten til? 
og sagt at forræderens død den nasjonale bevegelse ble r~ne er lIkeverdige eller hels~ Ellers har jeg her foran 
venter «denne tyskættede han herunder hyldet for sin ~kltkt bedrl~kenn dO.ss, medn dat VI meg to bilder. Det ene er bil-
prinsen». USA tapre og uegennyttige innsats I ~ er lever Ige me. em. det av den salige engleskaren 

25. august ble det av de i en ulvetid. NylIg hendte det seg l hvert på J It d f" f·h t 
VEST-TYSKLAND amerikanske nasjonalsosial- Vi gav på Bings 70-årsdag fall i Syd-Tyrol, at de itali- veI'deansaf' de Iref rIk.e ers og 

L d t ·l . Id . t h ldt . h t·d l· k d· h t b l re ens or Jempere. e eren l nasJona emo- IS er . o ~mnne øy l e Ig- en fyldig oversikt over denne ens e myn Ig e ene es ag- Det er en stol ledig ved det 
kratene, Adolf von Thadden, heter I forbmdelse med ett- innsats og hans lange og for- la over 30 hektar dyrket runde b d t D . l· 
har uttalt i forbindelse med årsdagen for mordet på Com- tjenestfulle arbeid i skolens mark, pluss ytterligere 80 . i b or et· :nd er. rIme ~
krisen i Tsjekko~lovakia, at mand~r Rockwell. Kl. 11.58, tjeneste. Nå nøyer vi oss hektar land forøvrig, for å :a~lie~~:~e P __ ~l:l_~~s" __ ~_ 
Warzawapakt-aksJonen har det tIdspunkt da ROCkwelli med på egne og lesernes veg- opprette rakettbaser for .. 
øket sJ·ansene for NPD ved ble myrdet la en delegasJ·on å l tt t·l tit fredspakten NATO - uten å Det andre bIldet viser re-ne s u e oss I gra u an e- . . It t t d 
neste. valg på nasjonalfor- fra 1?-0vedkva~teret i National ne og til å takke Bing også betale .en e;neste pennl.ng 1 s~ ka e av en sakmk~e l~n-
samlmg i forbundsrepublik- SOClalist WhIte Peoples Par- f kk d . t erstatmng tll de skadellden- g es arens mennes e Jær Ig-
k d' . t d k å or en re e go e og m eres- d b ·tt V· h t het· en atomsprengning -en. Ve samme anledning y ne en rans p mordste- sante artikler fra det Spania e grunn eSI ere. l ør e . . . 
vedtok NPD-ledelsen en reso- det Og kl 15 ble det holdt en h brtt h t f d ikke om noen venstreforvrid- på bIldet over en fredehg syd-
lusjon der det heter at de mi~nehøytidelighet i hoved- ~~~d~r I ans anne e - de som benyttet anledningen havsøy - - men senere? 
europeiske stater selv kan kvarteret, hvor urnen med til å toge i protest, eller kas- Jeg vet ikke hvilken salme 
sørge for fred og frihet. Vi-I RockwelIs aske var anbragt «SOM EKSEMPEL te sten på den italienske am- engleskaren på Jaltakonfe-
dere tok man til orde for en foran et stort hakekorsflagg. KAN NEVNES bassaden. Men så var det jo ransen brukte, men det skul-
allianse mellom Frankrike Den nye leder forsikret at LANDSSVIKOPPGJ0RET» bare noen skarve germane- le ikke forundre meg om det 
og Vest-Tyskland, samtidig motstandernes håp om at D f Il kt· G re det dreide seg om. Tenk var denne: «Zions vise hever 
som man foreslo reformer mordet skulle stanse partiets o:m:r u ~e ~g kun- om det hadde bodd negre i røsten - - se det blinker 
med hensyn til forsvarsopp- fremgang ikke ville gå i opp- n~krk ~rDrum ar I Te~d rdo- Syd-Tyrol! lyn i østen.» 

m l rammens 1 en e * 
legget for Vest-Europa. fylleise. drøftet spørsmålet «Kan Cal. 

man dømmes etter lovregler ~~.o.o.o.o~.o~.o~.o.ooO".o.o~ 
FINLAND som ikke er kunngjort?» I 

Den folkedemokratiske AUSTRALIA Vi minner om avisen NY TID siteres av I Australia er det dannet kronikken skriver han bl. a.: 
Hufvudstadsbladet, 'og vi et THE NATIONAL SOCIAL
sakser: 1ST PARTY OF AUSTRALIA 

«De nazistiske strømninge- (N.S.P. of Australia), som 
ne i Finland har aldri dødd ser ut til å være et virkelig 
ut. På det private planet seriøst parti uten unødven
blomstrer nasjonalsosialis- dig sirkus. Partiet utgir et 
men åpent. Det finnes riktig- tidsskrift «The Australian 
nok ingen undersøkelse som National Socialist Journal» 
i tall kunne vise antallet na- som høres meget fornuftig 
zister eller nazi-sympatisører Og nøkternt ut. 

"THE NATION - WE SERVE" 

«Det kunne sies å være at vi kan levere mange interessante tyske bøker som vi er 
et umiddelbart rettskrav sikker på at våre tyskkyndige lesere vil ha megen glede av. 
at man i alle fall har hatt F. eks.: 
mulighet til å bli kjent, Rassinier: Oas Drama der Juden Europas. Pris innb. kr. 35,-. 
med bestemmelser' som 
blir brukt mot en. Dess- Dr. Peter Kleist: Aufbruch und Sturz des 3. Reiches. 
uten har vi jo Grunnlovens Pris innb. kr. 50,-. 
§ 97 som forbyr lover med Hans Severus Ziegler: Adolf Hitler aus dem Erleben dar-
tilbakevirkende kraft. F. gestellt. Pris innb. kr. 48,-. (Nylig frigitt efter beslag· 
eks. professor Castberg leggeise) . 
har derfor hevdet at loven Erich Kern: Meineid gegen Deutschland. Pris innb. kr. 48,-. 
alltid må være kunngjort Heinrich Hartie: Amerikas Krieg gegen Deutschland. 
for å få virkning. Men det-, Pris kr. 48,-. 
te har ikke fått alminnelig Erich Kern: Von Versailles nach Nurnberg. Pris kr. GO,-. 
tilslutning og domstolene 
har i enkelte tilfeller straf- Emmy Goring: An der Seite meines Manne$. Pris innb. kr. 48,-. 
fedømt på grunnlag av ik- Heinrich Hartie: Freispruch fur Deutschland. Pris innb. kr. 48,-. 
ke kunngjorte regler. Som Erich Kern: Verbrechen am deutschen Volk. Pris innb. kr. 40,-. 
eksempel kan nevnes lise Hess: Antwort aus Zelle sieben. Pris kr. 35,-. 
landssvikoppgjøret.» Kubizek: Mein Jugendfreund Adolf Hitler. Pris kr. 32,-. 

Portofritt ved forskuddsbetaling. 
FOLK OG LANDS BOKTJENESTE - Postboks 3214, Oslo 4 

Postgiro 1 6450. 

Det er gledelig å kunne no
tere seg at de unge jurister 
har et klarere syn på lands
svikoppgjørets mange brøst I 
og mangler enn de eldre. o-.o"O".G><:N:"""":>-o-.o-.o.o-.o.o.o~>.oo<:'"-O"O",~~~ 
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LØRDAG 5. OKTOBER 1968 FOLK OG LAND SIDE 3 

FOLK OG LAND 
( 

UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Redaktører: 

I «(Frihocr» /OLAF HOLM: 
\' ~ 

i Hans Ssland h~r ære;n fm'! Hva har det borgerlige styre 
,at Hetledommen ble revIdert, 

ODD MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

selv om han ikke opplevet b t ? 
det i levende live. rag OSS. _____________________ 1_111_-' Nu har Seland fått en arv-
tager i Erling Seim, Kinn, . 
med sitt «Frihug». Det tarj Under c;te;nne overskn~t 
sikte på rettsstatens gjen- skrev «AktIVIst» for to ~r SI
reisning i Norge og bør støt- den bl. a. følgende her l bla
tes av alle NS-folk. Kontin- det: Lindstrøm og "rettsstaten" 

For en ukes tid siden ble vi i fjernsynets «Apen post» 
presentert for foreteelser som både programlederne og 

genten er kr. 25,- pr. år. Fri 
diskusjon og mange gode ar
tikler. 

O.H. 

andre karakteriserte som noe enestående i det de kalte den -----------
norske rettsstats historie. Det gjaldt den behandling Harry ling. Men, en bør vel ikke 
Lindstrøm har vært utsatt for både fra pressens og fra glemme heller at på den vei 
myndighetenes side. Forrest i pressefronten sto da natur. den norske såkalte rettsstat 
ligvis so~ vanlig det dypt moralske DAGBLADET. har vandret siden 1945 ligger 

Våre lesere vil vite at FOLK OG LAND allerede på et det strødd titusener av ofre 
meget tidlig tidspunkt tok avstand fra den delvis politisk for slike tragedier, folk som 
farvede forfølgelse Lindstrøm har vært utsatt for og at vi mistet stilling og ervervsmu· 
er enig med dem som krever saken mot Lindstrøm gjen. ligheter, folk som ble for· 
opptatt under full belysning av a Il e sider og i en atmos. fulgt av norsk presse og blir 
fære hvor domstolene ikke påvirkes av hetsen i en ens. det til denne dag - vi min· 
rettet presse. ner bl. a. om tilfellet med 

«Den såkalte borgerlige front 
appellerer inntrengende til oss 
hver gang det er valg, men når 
valget er over blir det ingenting 
gjort. 

Hva kan vi så gjøre? Jo, vi 
kan :.i de borgerlige takk for 
sist og stemme med arbeider
partiet. 200 000 stemmer i de 
borgerlige partiers disfavør gir 
oss sikkert sosialistisk styre, som 
da ikke vil nøle et øyeblikk med 
å sosialisere hele landet. Vi har 
hatt vårt ragnarokk og da kom
mer vel også alle de andre dit 
til nrøst for oss, Det er vel en 
vei, men det er vel flere bare vi 
hadde litt mer handlekraft.» 

Forsåvidt er vi altså på linje med ånden i det Apen post. Østlendingen som vi nevnte 
program som ble sendt. Når den behandling Lindstrøm i forrige nummer. Tusner 
har vært utsatt for imidlertid karakteriseres som noe av disse ofre har senere buk. Nå v~l, en sosialisering rammer Ikke NS-folkene. Det 

Borten - quo vadis? 

enestående i norsk rettshistorie, så må vi dog pro. ket under som fø~ge av det er forlengst «samvittighets- oppgjørets utstrålingssent
testere. Saken er nemlig tvertimot meget karakteristisk de ble utsatt for, like mange fullt» gjennomført overfor rum, og kryper sammen? 
for den utglidning i norsk rettsvesen og norsk rettsbevisst. havnet som «fredsskadede» I ?ss. Så dette. mO?lent skulle Begivenhetene i Tsjekko
het som skjedde under og i forbindelse med landssvik. uten noen slags offentlig Ikke .være . tIl hmder for å slovakia den siste tid følger 
oppgjøret. Og skal noe sies om graden av urett så må en støtte. Lindstrøm er iallfall II?ed~~~ke tIl, at dek~(bborger- samme poli~iske linje som 

.. .' ·kk ·ft h å ·dt· t Ige» I er samme s Je ne. «retts»-oppgJøret har med 
vel heller Sl at det skJedde langt verre tmg dengang enn det ~ e gl og ar s VI VI ve Samarbeidspartiene har nå den forskjell at dl' ·kk 
~om har overgått Lindstrøm, hvor ilde dette ,enn kan være mgen .... forsørgelses~y~?e, hatt sin sjanse ?g har ikke politikere og fOlk:~ s!~ ~ru~ 
l et land som kaller seg en rettsstat. Lindstrøm selv har mens tusener av NS·familIer foretatt se~ det rmgeste uten ke frivillig til å gjennomføre 
forøvrig vært fullt klar over dette og har i skriftstykker ble rammet av nød og elen· en antydmng om en UI;tder- Moskvas krav. Det er skjedd 

. . ' d· h t b f·kk· klsøkelse av «retts»-oppgJøret her og b d • tItt F 
som bl a. tIdlIgere er offentliggjort her i bladet gitt ut. 19 e, arna l sm s o e· • f k· b. ~ ur e na a su. or-, dIt Il f . k t pa ors mngs aSIS. Det er øvng er sannheten underveis 
trykk for at landssvikoppgjørets urett nå har gått opp gan~ ø e ag. e ~r or~m e . for det første allerede gjort og som vanlig i dette land _ 
for ham i sin fulle utstrekning. . VI er emge l at tIlfellet i den svenske utredning, for utenfra. 

Det ble i fjernsynsposten gjort et stort nummer av at Lmdstrøm er en skam både det annet. h~r man også Det blir da ved et evtl. re
pressen hensynsløst angrep Lindstrøm mens han satt fengs. for norsk presse og for 'I Ralph Hewms . bo~, der som gjeringsskifte spørsmål om 
let og ikke kunne ta til motmæle at han ble satt i varetekt norsk rettsvesen, men vi mål sann~eten alldtId dgJør, vakte Arbeiderpa~tiet har større 
. ' d r t t t trasen - enn og e rene pa- retts- og pllktfølelse Partiet 
l månedsvis med besøks· og brevforbud slik at han ikke .essver e pro es ere mo a roksysmer hos en enkelt har lagt seg til en l ei 
ble kjent med hva pressen skrev, at han under fengslin. tIlfellet ~r en enestående mann på Stortingets taler- er fri for «patriOti:k~~':~~ 
gen ikke fikk anledning til å vareta sine interesser og at hendelse l den norske retts· stol. plekser og på alle hold er 
han under straffeavsoningen ikke fikk anledningen til. å stat. Det. e~ tvertimot meget Forskning er vel eller~ de~ anerkjent ~om en m.eget klok 
holde foredrag i studentersamfund og fjernsyn m m karakteristIsk for det som samme s~m~ etterforskmng l n:ann - Ikke så llte aven 

. h ndt d NS f Ik d t ·kk andre knmmelle saker, men VIsmann. Den smule forskjell 
Det. er op~muntrende at offentligheten nå er blitt så e. e. e . o e gl . slik som landets rettstilstand i partienes ideologi er kun 

ømskinnet pa vegne av manglende menneskerettigheter, mmst hardt ut over. Og ~I f. t. er, kan det være heldig på papiret. De fører alle sam
men hva så med det som hendte titusner av NS.folk i 1945 synes det kunne være på sm at den foretas av ikke-profe- me politikk med litt forskjel
og utover? De ble æreskjelt på det groveste i denne fine plass at fjernsynet også tok ~jonelle et~erforskere, som lig fremgangsmåte. Selve 
norske dagspressen uten noen sjanse til å ta til motmæle fatt i dette varme jern som lk~e. har svm på skogen selv. partivesenet er på retur og 

. . = en hittil ikke har villet røre HIttIl er selv planen om en småpartiene må forutsettes 
de ble i enda høyere grad enn Lmdstrøm forhåndsdømt l slik etterforskning rett og å forsvinne. At det ikke nyt-
en presse som gasset seg i idiotiske tiltalebeslutninger som ved. slett sabotert. Vi kan m. a. ter å begynne med et eller 
selv rettene ikke klarte å sluke, og de hadde intet middel o. ikke vente oss noe av den annet nytt parti, er forlengst 
til å tvinge denne presse til å gjøre rede for det som falt .-,-------------.. ~åvæ~e~de regJering ?g ha.r på det rene. 
bort av tiltalen De ble jaget rundt som dyr i kon sentra· Arkitekt mtet Igjen for a medVIrke tIl D~t er av bety~ning at opp-

. . HUS T A O fornyelse av dens mandat. fatmngen av dIsse forhold 
sJonsleIrene og hadde de bedt om å få holde foredrag Bærumsveien 5 _ 0. Ullern Ikke en av dens medlemmer kommer frem her i bladet i 
lpens de satt inne ville vel fengselsmyndighetene fått apo· Telefon 5561 29 _ Oslo synes å være så meget til god tid før valget, så man 
pektisk anfall. De ble nektet både besøk og brevveksling ______________ mann (kvinne!) at vedkom- kan bli enig om en felles lin-
i bortimQt et år, de fikk adskillig dårligere betingelser til . m~nde (etter tidligere ~ide!s je, hvis den som med frem-
å forberede sin sak enn Lindstrøm fikk. Det er eksempler Sk.Ik.k - som f. eks: JustIs- gang ble fulgt ved forrige 

. .. GLEM IK mimster Cappelen l 1945) valg og som bragte samar-
på at offentlig oppnevnte forsvarere Ikke engang gJorde KE setter sin stilling inn på beidspartiene til makten ik-
seg den møye å snakke med sine klienter. kontingent og/eller stø- å gjenopprette rettsstaten ke lenger er brukbar. ' 

Det ble sagt under fjernsynsdebatten at det som skjedde nad tLl FORBUNDET og sette den Stalin-Hambro- NS kommer vel til å få 
med Lindstrøm var en menneskelig tragedie, han ble fra. før nyttår. Det trenger Lie-;V0ldske juri~p~udens på løfter underhån~en fra tab~-
tatt stilling og ervervsmuligheter og ville ha sultet ihjel oppslutning fra alle go- porLen. lVIen, regjermgen tIer rettsug;ne stortmgsmenn m 

. . og samtykker. spe, sllk som det har vært 
hVIS det Ikke var på grunn av slekt og venner. Ja, i sann· de krefter for å kunne Hva kan det komme av? ved ethvert valg tidligere. Å 
het har det vært en menneskelig tragedie og det er en evig I fortsette sitt arbeide for Det kan ikk~ til.skrives mang- h.øre på slike l~fter er hen-
skam for norsk presse at den har latt sensasjonslysten ta I den felles sak. l~nd.e rettsmdlghet hos re- sIktsløst. Der ma tones flagg 
makten fra menneskelige hensyn og anstendig saksbehand.! gJermgens enkelte medlem- på forhånd, uten omsvøp av 

!...--------------! . mer. Skuler de østover til noen art. 
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 5. OKTOBER 1968 

, fra komiteen mot unorsk virksomhet: 

FOR UNGDOMMEN 
Hed.: Hallvard B. PlKUIche 

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 huset. 

ET SKUDD FOR BAUEN FREMMEDARBEIDERNE UT AV vietnamesiske folks frihets-

Vi anklager 
for unorsk virksomhet: 

DET NORSI{E STORTING 

Når nå faeit for valget til LANDET SNAREST . kamp». I 
annetkammeret i den svens. «Maro~kan~r mIstenkt for Denne resolusjon var un
ke riksdag foreligger, er det mord, gJenkJen.t av neder- dertegnet av representanter 
grunn for vår hjemlige koali. landsk, ektepar 1 Oslo». «Ne-! for venstresiden, men det 
sjonsregjering å være opp- g~r. stjal 75

0
0 kroner fra en i ble også tatt avstand fra den 

merksom på hvilken politisk leIlIghet pa Olav Kyrres ensidige fordømmelse av 
vind som blåser over Sveri. plass». «To. syd-europeere! Sovjet-Unionens interven
geo Det er nå bare ett år tiltatt ette~ ran l Slottsparken». sjon i TSjekkoslovakia, mens 
neste stortingsvalg, og hvis «To afrI~a?ere ~ektet ette! en «støtter Pentagons folke-! 
de borgerlige fortsatt har ~o!sØk pa mnførmg av hasJ- mord og USA's hjelp til de! 
tenkt å sitte med regjerings. ISJ».. greske fascister». I 
makten ennå en periode, er Overskrifter av ?enne ty- Kveldens foredragsholder:' 
det på høy tid at de begynner ~e l?reger Osl?-av~sene fra var den tysk-amerikanske fi-I " : 
å føre en mer rettlinjet poli tid til annen. Na rna de rette l f' f H t.kk D tt . Id . f t' myndigheter få øynene opp oso lpro ess~r e!bert Mar-I StoltingJ17leJ1Jl bak sprinklene på Botsfengslet ~ på inrpeksjon, 
l . e e gJe er l ørs e . euse fra CalIforma Det er I 

rekke Høyre, som anser seg for d~sse ugress som. er iferd blitt hevdet at M . I 

selv for å være et konserva. med. a etablere seg 1 Norge. 1 studentopptøyenes ar~~se~~1 Vår nystartede komite mot l ordholdenhet høyt i ære, man 
tivt parti, hvilket det vel ba. Alts~: Ut med alle fremmed- revolusjonære stude~ters i unorsk virksomhet vil som I skulle kunne stole på en 
re e.,r i egne øyne. Nevnte arbeIderne. slagord verden over er første sa~ behandl~ Det nors-, n:ann når denne hadde gitt 
parti representerer kameleo. Den 3 .. oktober skal bl. a. J «Marx Mao Mareuse» hvil- ke stortmg. I en tid da ven- SItt ord, om saken var liten 
ne?- innen norsk politikk, Helge SeIp tale for Venstres ket vei sl mIle karakte~isere streradikalisn:ens o kreft-, eller stor var likegyldig. De 
skIfter standpunkt og farve studentgrupp~, hvor ~roble- både Studentersamfundets svulst har smIttet sa uhygge- ledende menn var også klar 
alt eftersom nye situasjoner m~t med gJ~stearbeIderne styre og foredragsholderen IHg vidt i vårt land, både over sin rolle som verner og 
oppstår, uten å føle noe be. blIr tatt opp tI~ debatt. Ung- Filosofiprofessoren talte d~ blant enkeltpersoner og i or- stimulator for fedrenes kul
s~emt møn.st~r. pet har ut. domsspalten v~l efter. dette også revolusjonens sak. Hani ganisasjoner og ~~s~itusjon- turarv, de bygget videre på 
vIklet seg tIl a bh det reneste møte ko:r;nme tIlb~ke til den hevdet i sitt foredrau at so-I er, settes den polItiSke ledel- det gamle men grodde aldri 
halvsosialistiske folkeparti øk~nde mnvandrmg. av ar- sialismen må bygge; opp i se i riksstyre og nasjonalfOr-j fast i det, samtidig som man 
(HSF). N?en ville. k!1nskje beidssøkende. utlendmger. Vest-Europa og USA, siden, samling på en meget hård ikke kviet se~ for å dyrke 
falle for frIstelsen tIl a kaUe Bjørn Jernside. den ikke lenuer kan finne sin: prøve. Det skal mot, kraft i enerens, elltemenneskets 
slik vinglethet for politisk basis i Sovjet-Unionen. Ellers! og politisk skarp syn til for ål' prestasjoner. 
diplom.ati, men det er i reali· «MARX, MAO MARCUSE» fremholdt han den gamle lek-I ~eise en å!ldens b~stion m~d:t ~ 
teten Ikke noe annet enn Hø t 'd h t d t se om at revolusjon og opp_I Imot en mternasJonalt dIn-I I dag representerer Det 
umotivert jonglering med 'nn« sent edr rtøk »'t e er ed rør er veien til sosialismens I gert ensretning. Det norske norske storting en daglig til-
. k· b t· 1 en s u en re ser ve 'st t· h . t d t f • f • å f d :I~ e~:nt s Je ne som par I Universitetet i Oslo, og det seier i den vestlige verden. i bl?r mg t .~ Ise; or al sm~SSI~g av v.r . e .rearv, 
e ra e. . er det ingen som tviler på av De revolusjonære, som det II l~!l kS rt s-g:a.nn o~ ~~r~ e~ agllg lat~~r~ggJørmg av 

Hø - S . b d dem som kjenner til utfallet ingen mangel er på, var lut- n~r t~SI rakhISJtOn UttVl. e e gam e nor I~ e .mttOralnor-
gern I verIge, ro er· aval t • t . St d ter øre til denne prominente svg lunors e en sa l Sy-l mer som enna Sl er dypt 

partiet til vårt hjemlige Høy. ters v mgfe PdatSDyret fl Ut en- marxist og fruktene lar ikke I stem, unorskheten nær sagt rotfestet i flertallet nord-
bl t a un e. e ørs e re-' I' t·t . l' t V· kl' D • . re, e aperen sammen medl ult t d'k l t vente på seg vil det vel vise ms l uSJona Iser. 1 s a l menn. enne var nasJonal-

kommunistene ved høstens I ~ a av ra ~ a ~!nes s?r~ seg.' 'det følgende forsøke å grunn- forsamling er det som har 
valg, mens sosialdemokrate. f~emsprang, Orellg~er na l gi hvorfor. ansvaret for Norges ynkelige 
ne vant en overveldende sei. t [:nd av e~ reso uSJon ved- Fra vår historie ned gjen- medløperi efter neger- og 
er. Det er mye som tyder på a en 1 .. ~eptember som, VI MINNER OM I nom hundreårene lærer vi et kommuniststatenes under-
at vi får en lignende utvik. m~mner ut l ~n «ko:npro- at bladpengene for stu.denterl politisk lederskap å kjenne menneske-propaganda i gud
Hng ved neste stortingsvalg, I~lSSlØ~ støtte til det tSJekko-, og ~kol~~leve~, samt mnkal.,' hvis virke i det norske sam- vet-hvor mange «internasjo
hvis ikke koalisasjonspart. s ovaklske, det greske og det te hl mIlItærtJeneste er halv·. fund synes å avtegne et gans- nale» fora. Denne vår nasjo-
nerne tar seg kraftig sam. !ke klart mønster. Våre gamle nalforsamling må ta ansvar-
men og dermed gjenoppret. I førere var seg meget bevisst I et for at den amerikanske 
ter velger~es t~llit som førte I sin egenart og egenverdi som 1 vulgær;naterialisme sammen 
de borgerlIge tIl taburettene. nordboer, dette gav seg ut- med var egen venstreradika-
Men det er vel å vente for me. slag i en sterk vilje til selv- le kulturnihilisme uhemmet 
get av slike politiske slange. stendig handlekraft, de dyr- får total-ensrette vårt arme 
mennesll:er. ket aldri sitt lands litenhet, folk gjennom statsmonopol-

de lot seg aldri gjøre til spre l- ene og fjernsyn, gjennom 
lemenn for ikke-nordiske in- kunstlæreanstalter, kultur
teresser. Det var «Roma råd osv. Man kan føle seg 
midt imot» og en ufattelig desperat når Stortinget slapt 
dådsvilje i langskip over de lar Kulturrådets skandalø
tusen hav, og storhet i seie- se behandling av Professor 
ren over en ofte tallmessig Rasmussens nasjonalmonu
overlegen motstander i det ment passere, mens det sam
«store» utland. Deres normer tidig reises et minnesmerke 
for mellommenneskelige for- over Bjørnson som den uinn
hold satte ærlighet i form av vidde antagelig vil gå ut fra 

Uten at vi skal skryte for 
meget av DNA, representerer 
dog dette parti en viss rak· 
rygget holdning til tidens 
prinsipielle spørsmål innen· 
norsk politikk. Så sjansene I 
for at Arbeiderpartiet gjen· 
vinner majoriteten i Stortin. 1 

get, eventuelt sammen med 
SF, er blitt betraktelig stør· 
re, hvilket utviklingen i Sver· 
ige skulle antyde. 

er et bilvrak. 
Dersom sosialistiske og 

parten av den vanlige altså marxistiske partier hadde 
Det er vanskelig å spå, og ~ kr. 10 - pr. halvår.' innhatt et dominerende fler-

spesielt om fremtiden, men Send oss en femmer så tall på Stortinget ville den 
ett er sikkert, det svenske ~ ,får De bladet året ut ~ner omtalte utenrikspolitiske 
riksdagsvalg var et skudd for i .. . . I eventuelt en tier hvis De må husmannsånd og kulturelle 
bauen for de borgerlige Ogl «Denne mtstenkeltge fyren der demonstrerer Ikke og provoserer tkke ~i h d t . l kk t l holdninusløshet bare vært , . ., I a e l u e oms ag. b 

da i første rekke for Høyre men vt! bare studere!» (Nattonal-Zetttmg) . (P 'd 6) • orts. SI e 
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LØRDAG 5. OKTOBER 1968 

MED EN SOVJETSOLDAT 
p Å ØSTFRONTEN 

Por FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian 

FREDEN 

FOLK OG LAND SIDE 5 

Ny tysl~ bol~ om ol~l~upasjonen av Norge 
Klar og nøktern fremstilling av Karl Springenschmid i «Die Manner VOn Narvik.') 

Il. 

« Felttoget med Baedeker.» 

I forbindelse med en situa- krigsutbruddet i Det kari-
Den 5. mai 1945 fikk vi i form av reservemannskap- sjonsdrøftelse h?s. Raeder biske hav og ble anvist å led-

høre at de tyske tropper i er, da det tyske folk hadde støtte .de fors~Jelhge syn sage og forsyne det tyske 
Danmark hadde nedlagt våb- nok med å klare seg selv. uvegerlIg mot hmannen. Ra- panserskib «Admiral Graf 
nene sine og overgitt seg til Ryktet fortalte at de allierte eder erklærte at en hver dag Spee», som opererte i Sørat-
den allierte overkommando. styrker rykket frem gjennom kunne r~gne med en. «kald» lanteren. Før det tyske pan-
Den 6. mai ble vi krigsfanger Tyskland fra alle kanter og ok.k~pasJon. av Nar~l~ !lled serskib efter hårde, utsikts-
på Kampen skole samlet, det var bare et tidsspørsmål brItiske «fmlandsfrIVIll:ge». løse kamper senket seg selv i 
plasert i en buss og kjørt ut når krigen tok slutt i selve Gene~alstab~ns operasJ~ms- havnen til Montevideo, ble 
av gården med to væpnede Tyskland. a,,:delmg derImot trodde Ikke fangene overgitt til «Alt-
tyskere som holdt selskap o " pa denne fare. Raeder holdt mark». Det dreiet seg om 
med oss. Den ene var selve . Pa 1 den tJ?-~~n ~lde VIsste fast ved sitt syn og krevet mannskapet på de av «Admi-
buss-sjåføren og den andre VI se vsag.l e :ra tysker- at den fullstendige besettel- raI Graf Spee» senkede han-
var fangevokteren Oskar ~e. kunne fn:me pa. mot. ?SS se av Norge skulle opptas i delsskip, 228 engelskmenn, 
som l'grunnen v k' rIgsfanger l en slIk krItisk de ouerative forberedelser 67 indere og 8 negere. Med ar mere 0- situasjon . ~ .. 
miker enn fangevokter. •..•. til den .samlede krIgførmg. disse fanger tiltrådte «Alt-

Forøvrig måtte vi krigsfan- Na hørte:'l !11ts~ at VI skul~ Motset~mgeJ?-e fortsatte. Da mark» hjemreisen til Tysk-
ger selv kjøre bussen alle- le .brukes til a slass, men VI grep HItler 111n og beordret land. Det lykke des «Alt-
rede fra starten av gjennom tVIlte på om de to tyskerne opprettelsen aven særstab mark», begunstiget av lyk-
byens gater og opp til Trond- l'Il:e~te ~et. de ~a .for alvor. som skulle forberede beset- General von Palkenhors~ har beret- ken og været, å komme gjen
~eimsveien til Grorud og så Yl gIkk l!lll~le!tId Igang medltelsen av Dar:m~rk.og Norge. tet om hvorle. des ha:z fIkk oppdra- nom mellom Island og Fær-
tilbake til Kampen skole a lære bilkjørmg. . Blant de fOIskJelllge planer get av HItler. øyene og å nå norsk territo-
igjen. Meningen med det var • Men den morske sjåføre~1 som ble. forelagt ham fra rialfarvann, hvor det ble opp-
vel at vi krigsfanger skulle v~r var str.en!? og krevende 11 ha:r , man~e og luftvåpen, ~e- .. I daget av britiske opp klar-
lære å kjøre bil, derfor måtte s~n. undervlsmn~ ?g tok sam-I stemte HItler seg for mann- derJ?-e. «Dengang gjorde Hlt- ingsfly. 
hver og en av oss sitte ved tIdIg en stor rISIko da han i ens plan, og anor?-net at den- ler mntrykk på oss på grunn Da grep Churchill inn. 
rattet og kjøre selvet stykke. lot oss krigsfan!5er overta! ne ~kulle legges ... til grunn~or av omfa!lget av hans viten, «Ikke ofte handlet han så 

Selvsagt var det vel og bra ~attet og uten VIdere styre] akSJonen. ForeLagen~.et fIkk fy~de!l 1 h~ns tan~egang, egensindig», skrev han, «men 
å lære bilkjøring istedenfor oussen. Men nettopp det at dekkn~vnet «Weserubung», drIstigheten l hans vagemot. denne gang sendte jeg kap
å arbeide for en gangs skyld. han st<?lte på os~ og ga godel særstaoen betegnelsen H~n ?adde den~ang ~rem~e- tein Vian (som kommander
Men denne uventede over- og greIe forklarmger Underj «Gruppe XXI». Stabskvarte- le", hm behendIghet 1 førm- te torpedojageren «Cos
raskelse fikk oss krigsfan- sin.un~ervi~ning,gjorde kano, ret befant seg i bygningen til I gen som man savnet ster~t sack») følgende ordre: «Hvis 
ger til å spekulere på hva skje SItt til at hver av oss: Oberkommando der Wehr- hos ham senere under krI- den norske torpedobåt ikke 
dette skulle bety. Og hva krig~faI:ger fikk .st~rr~ sjar:-i macht i Berlin, Bendlerstras-I gen~ fo.rløp .» forplikter seg til å ledsage 
skulle vi bruke det til? Spørs- se til a lære !)llkJørmg sal' se. Det bleselvsagt?eo.rdrettl\~ldt 1 februar ble det hem- Altmark med en britisk
målene sivet i tankene våre, raskt som mulIg. strenge~te hemmellgholdehmelIghetsfulle mørke opplyst norsk eskorte til Bergen, en
men vi fikk et svar som var Starten av bilen fra Kam-, se .. S~Jønt hovedsynspunk-! aven av disse intermessoer trer De Altmark, befrir De 
helt uventet for oss. Jo da, pen skole falt på meg, jeg' tet l hme uker var forbered-I som annen verdenskrig var fangene og tar De skibet i be
vi skulle brukes til å kjøre fikk bare en liten forklaring e.lsen av den p~anlagte o~fen-I så rik på. Det dreiet seg om siddelse inntil nærmere in
tanks og panserbiler senere på hvordan jeg skulle starte SIV mot Franknke, tok HItler det tyske marinepakkskib strukser innløper.» 
fikk vi vite av de to tyskere! og styre bilen. Jeg nektet å, livlig del i «Gruppe XXI»s «Altmark», som 16. februar Da de to norske kanonbå
Blir det krig på nytt? Og det være den første til å kjøre arbeide. En av medarbeider- ble stanset og entret av bri- ter som hadde undersøkt 
nå til tross for at krigens av- bussen, med den begrunnel-' ne i den~e særstab, oberst- tiske krigsskib i Jøssing- «Altmark» og måttet slå fast 
slutm.·ng nærmet seg dag for se at jeg aldri før hadde kjørt I· løytnant l Generalstaben G. ~jord, altså i norsk territor-. at skibet var uvæpnet, ville 
dag? Ikke minst da vi hadde I (P t 'd 7) Pohlmann beretter om den I mlfarvann. Skibet, som var I gi «Altmark» tillatelse til 
sett hvordan våre tyskere i or J. Sl t sugge~tive ~raft som utgik~ bygget i 1938 og var på 14000' hjemreise, utførte kaptein 
kompaniet var opptatt i flere, fra HItler til alle medarb el- bro reg. t. befant seg ved Vian den ordre han hadde 
dager med å pakke sammen: fått. Men «Altmark» hadde 
i kasser alle slags bilverktøy- påbegynt farten og var løpet 
er, medisinske medikamen- på grunn under forsøk på å 
ter, og annet inventar som II vedre «Cossack». Denne la til 
tilhørte kompaniet. ved siden av skibet. Så 

Men allikevel sa både buss-j sprang entremannskapet om-
sjåføren og fangevokteren I bord. Det utspant seg et hef-
Oskar til oss at det ikke var',· tig håndgemeng, hvorunder 
utelukket at en rasende krig fire tyskere ble drept og fem 
kunne finne sted i Norge I såret. En del av besetningen 
hvis den allierte over kom-I flyktet iland. Resten overga 
mando forsøker å landsette, seg. Nå begynte letingen ef-
sine tropper her i landet. «Vii ter de britiske fanger. «Flå-
er ennå sterke nok til å for-! ten er her)), ble det ropt. Dø-
svare oss mot enhver angri-,' rene ble brutt opp og fange-
per», la de til. Og slik som I ne stormet på dekk. Ialt ble 
ryktene gikk hadde tyskerne 299 mann befriet. 
anslagsvis en halv million Den norske protest ble for-
veltrenete tropper, som var melt besvart med en britisk 
plassert på alle strategiske motprotest. Man medga fra 
punkter i Norge, og de var engelsk side bare at den 
utstyrt med alle mulige mo- norske nøytralitet var blitt 
derne krigsvåpen. Det var «teknisk» krenket. I Tysk-
litt aven kraft som ikke var land derimot tok man av-
til å spøke med. Men det var gjort avstand fra dette av 
ikke sikkert at det i lengden England provoserte brudd 
ville være tilstrekkelig i det på den norske nøytralitet. 
store spillet hvis det forfer- Man fryktet for at lignende 
delige skulle skje også her i nøytralitetsbrudd nå stadig 
Norge. ville gjenta seg og stilltien-

Fra Tyskland kunne det de bli tålt fra norsk side. Ut 
vanskelig komme noen hjelp Altmarkaffæren i Jøssingfjord fikk Hitler til endelig å bestemme seg for Norgesaksjonen. (ForIJ. sid, 7) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 5. OKTOBER 1968 

Begrepsforvirringen - - For un;:dommen -
(Forts, fra side l,) kisk jord! kombinasjon og redde euro- (Vi anklager) Og det burde alltid være den 

Heller ikke var det noe peisk sivilisasjon og fred.» fremste oppgave for et folks 
d~ sosiale o~ økonomiske ba- spesielt «fascistisk» ved den Dette var første versjon av Forts ra side 4 le:dere å kanaliser~ f~lket~ 
SIS for fascIsmen, så vel som ungdommelige tsjekkoslova- den løsning som Quisling I ( , f) hIgen mot det yutslge:lIge, a 
t~l den funks~o~er og opera- kiske reaksjon, som sam- foreslo premierminister naturlig. Men så er som vi stake opp en V~I som gIr hver 
tIve karaktenstIkker .» menlignet sovjetinvasjonen i Chamberlain i oktober og I vet, ikke tilfelle, Borgerlige enke,lt troen pa at han er en 

Re~8:ktør Woo,lf kommen- 1968 med naziinvasjonen i Hitler i desember 1939 partier som i sine program- memngsfyl~t del av ?elhe~en. 
terer 1 mtroduksJon~n begre- 1938, som ungdommenes (Europa pakten) . QUisling: mer bekjenner seg til nasjo- De borgerlIge har Ikke ,mn
pets «kommodelIgnende» slagord tappert demonstrer- gikk til sin dødsdag ikke!, nal tradisjon og kultur, til s~tt ~ette - eller har Ikke 
tend~ns:, «Jo I?ere en stop- te. bort fra sine anti-bolsjevikis- kristendom og familiens inte- v~llet mn,se det - de ~ar lat~ 
per mn 1 det, JO mere synes Den felles nevner mellom ke premisser, men det tok1 gritet, har de siste år sittet var nasJonalforsamlmg blI 
det å rumme». de to hendelser var selvsagt 18 år før det ble satt ut i li-I med et overlegent flertall, og el?- frase-utgyd~nde" sløv 

For eksempel, professor nasjonalismen, eller mere vet i NATO. Da var han blitt har trofast tråkket videre i gjeng o av sosIalar~eIdere, 
Hugh Trevor-Roper fra Ox- h fl' t ' t· henrettet Europakartet varl sosialistforgJ·engernes fote- Mens var ungdom sknker ef-
f d t kk t k 'll Il ø Ig, pa no Ismen, som, I t 'd le o dO ds kraft hI·S or ,re er e s 1 ~ me om fortsatt er noe mere enn et blitt rullet tilbake 1000 år Ogi far, som fører mot stupet. er 1 ea ,r ga, -
klenka,l konseryatIsme og skittent ord utenfor de in- 1000 miles. Den vestlige Sivi-I Når disse borgerlige politik- ser stortIr~gsmenneskene seg 
dyn~mlsk fa~C1sme. Dol- ternasjonale marxistsirkler lasjon var blitt berøvet det· erne konfronteres med sin opp o.mk~m~ lønnsprosenter 
fuss s Østernke, Horth~s og forøvrig var hovedkilden veldige område mellom pet-j uærlighet, med den milevide og pns~tIgmng. Mens vår ra
Ungarn og ~rancos. Spama i Nasjonal Samling og andre samo og Adriaterhavet, den, avgrunnskløft mellom pro- se~esslge e~enart langs<;>mt 
var konservative klenkale re- b l kt d b l ukrainske grense og Elben' l' gramløfter og praktisk poli- spIses opp mnenfra, grater , t b t ft å es e e e evege ser. . t t· b b ' ø gimer ~om s re e e er Et annet fremtredende Sovjet rykket frem til Pas-! tikk og det svik mot norsk s or mgsgu ,ene seg ~ s vn 
holde tingene som de: ~ar el- trekk i den unge tsjekkoslo- vik. tradisjonalisme som dette in- for en l?-eger 1 oSyd-A~nka. 
ler hadde vært. SamtidIg var k· k t t t· D tt 'kk d nebærer er svaret fra deres Det SIes at var nasJonalfor-
det dynamiske fascistiske be- va I~ e: pro es . var <~an, 1- . e e var. 1 e« e~ euro- side at i ~årt samfund med de samling er blitt avmektig, et 
vegeiser i hvert land -- Heim- bolSJeVIsmen», slIk bolsJevls- pelske fasclsmes» fell, men I ' . sandpåstrøende oraan Der
wehr Pilekorspartiet og Fal- men ble fortolket av Stalin, «det vestlige demokratis». utall~ge kryssende mteresser til har vi igjen sva"ret· rede: 
ange~ som søkte et helt an- Krustsjovog det nåværende Noe som nettopp viser for-I man!festert ve~ et mylder. av Stortinget er hva medlemme-

t ' f d triumvirat i Kreml - atter virringen som efterkrigsti- partier og SOSiale orgamsa- ·ø d t t·l d t tt ·k-
ne sam un . b b· Ik 'N' d tI· l·t'kk bl·tt sJ·oner er kompromisset ne gJ reI, e ny er l I den utstrekning Quisling en av a:re Je ene l aSJo- ens ves Ige po Iler .I' '. .' ke å skyte seg innunder par-
søkte å vende tilbake til «de nal SamlIng og hos dets uten- grepet av og det urettferdIge I dvs. ~n aVVIkelse fr~ partI- tidisiplin og flertalls vilje. 
gode gamle dage» da nordis- landske feller. i å bruke ordet «fascist» som l fordnng~ne, en tvmgende Stortinget har kun ett an
ke egenskaper va; fremhers- Belo~fs påstand om at den angrep. Som Timel;i sier: «Or- nø.dvendlghet. Dette kompro- svar, og det er ansvaret over
kende og nordmennene var europeIske protest-student- det bør omvurderes». mISS, kan de fortelle,. b~gyn- for vår nordiske tradisjon. 
gudfryktige faller Nasjonal b~vegelse «gIr ekk~ av fas- Som nevnte bok gjenkaller ner a~lerede på partImvået, Og denne tradisjon blir ald
Samling in~enfor den «kon- Clsme» og altså faktisk er en i erindringen, så var «fascist» og bl~r en?a me:- utpreget ri å finne i velferdsdemokra
servative-klerikale» kategori «myte» har begivenhetene opprinnelig et kommunist- ~raktIse:-t l ~to~tmget, Der- tenes og kommunistenes 
I den utstrekning NS var an~ selv vist er nonsens. Det vil isk propagandaord for sosial- til, har. VI d~t a Sl at mel!om- livsfjerne og uærlige parti
tiparlamentarisk og søkte en si hvis man ikke likestiller demokrater eller alle tilhøy- Veien .1 SOSiale, ø~onomlske, programmer Den er bare å 
eller annen form for en «kor- «fascime» me? «n~sj(:malis- re for de røde - det vil si matenelIe s~ørsmal of,te er å finne i våre· nordiske lands 
porativ stat» ønsket det å me» og «antI-bolsJevIsme», slike som Arbeiderpartiet, anbefa~e: hVI~ man VII føre blodsarv slik som denne har 
endre samfu~det og var der- no~ som ville være ,nonsens hvis dårskap bragte den rø- en polItikk til best~ !or alle kommet 'til uttrykk gjennom 
for i den «dynamiske» kate- hVIS det var ment I nedset- de hær til den norske grense ~olkegrupper. Men l IdeOl?g- religions-forestillinger verdi
gori også Noe som igjen un- tende betydning. For <masjo- og ledet til ødeleggelse av Iske, kUltu,relle, ra~emes;'>1ge normer utøvende k~st og 
derstreke~ umuligheten av nalisme» o~ «a~ti-l?olsjevis- Finnmark - det mareritt spø.rsmål, ~ spørsmal av a~d, politisk' førerskap gjennom 

1·· å d t . l me» er tilfeldIgvIS også som Quisling og hans tilhen- ekSIsterer mtet kompromISS. å t genera Isermg n r e gJe - rusener. 
der «fascismen». stemplet på d~t såkalte «Sto- gere som de eneste profeter- ØH 

Som kjent er generaliser- re DemokratI», De f~rent~ te og kjemp~t .~ot i et tiår! 
ing farlig og en annen frem- Stater - noe et;hv:er ImmI- I?et er SOSialIsmen og den Det er visselig ulogisk å --------------" 
skutt anmelder av samme grant ve~ som rna hIlse Stars I smItte de~ har spredt blant Jammenstille «fascister» og 
bok faller i den fellen - pro- and Stnpes og sv~rge tro- de borgerhge part~er som h~r «nazister» med tyrannene i Månadsbladet 
fessor Max Beloff, historike- s~ap ~ot the Amencan Con- b~agt d,en b,arbanske bolsJe- Kreml, slik Chou En-lai gjør, FRIHUG 
ren og opposisjonsmannen s~ltutlOn - og som selve ek- vlsm.e mn 1 Sent~al-EuroJ?a når det var den samme 
som også kommer fra Ox- ~Iste?Sen av NATO, som blei og gjort ~et umulIg for kns-, uforanderlige trussel som Upolitisk og ro~ynt or
ford og burde vite bedre. msplrert og ledet av Uncle tenhete,n l form av ~tlanter- l aUe Roma-Berlin-aksemakte- gan for sunn og naSJonal kul-

Han sier: «Fascismen, i Sam, fo:ut~etter.. havsalhansen å, hJ~II?e de ne og deres venner, slike som tur, med artiklar om helse-
rnotsetning til kommunis- Det VII Sl ,at «fas~Ismen» krenkede ø~tberlmere ~ 1953,1 Quisling, gik mot av all sin og samfundsiSpørsmål, spa
men, kan defineres gjennom. er en .beundrmg~verdlg. beve- ungarerne ~ 1956 og tSJekko-1 makt. nande fylgjetongar, dikt m.m. 
en sinnsstemning snarere enn gelse l henh~ld til ame~Ikans- slovakerne 11968. Slik er den tåpelige forvir- Fritt ordskifte om dei mest 
gjennom en doktrine - - ke lærese:tmnger og ,tIl dets Vi er tilbake i 1683 med enl ring som de rivaliserende ulike emne: - Arspris kr. 
mange av de samme mystis- N~~O-allIertes~ speslel~ ~enl vantro ideologi ved Wiens II ideologier av 1960 har frem- 25,-. Postgiro for bladpengar 
ke fiender kommer tilsyne bntlske, SosIalIstr~gJermgl porter og det er ingen sik- bragt. Det er bedre å droppe 80821. Prøvenr. mot kr. 2,50 
i helt forskjellige sosiale og s0?;l nylIg ha~ lagt sme fem I kerhet for at vi skal lykkes ordene «fascist» og «nazist» i frim. 
politiske situasjoner Fordi mIlItære egg 1 den vesteuro- l, i å drive tilbake de russiske l helt gå sammen om forsva- Ut . E l· ~. . . k f k D t ' gJevar: 'r lng "eIm, det er en myte snarere enn pelS e ?rsvars urv. e efterfølgere fra det bysan- ret av de vestlige verdier og K inn 
en realitet som er inspira- samI?e gJel~er ?e~ norske tinske rike nok engang. fortsette med den veldige 
sjonen, passer ikke høyre- Ar~elderpartIregJermg, ~0I? Det var nettopp denne fare tekniske revolusjon --'- og 
fløy-tvedelingen helt - - splIttet Norden ve~ å mSI- «nazisten» og «fascisten» dermed også fjerne det NI"' .... .,. .... .,.r-..,. ..... _ .... _,.._,, _______ ___ 
Men i det som kalles den stere på å gå med l NAT~, Vidkun Quisling identifiser- smuss som er kastet på nav-
europeiske protest-student- og den. n~værende bo.rgerlI- te på første hånd ved fø ds- net til Vidkun Quisling og KRI S T N EVE N N E It 
bevegelse av i dag er det man- ge koalIsJ~n, som. nylIg har len av Sovjetsamveldet og il hans mange gjenlevende til- Har du lyst til å treffe gamle ven
ge ekkoer av fascismen,» funnet sohd stortmgsul?-der- 15 år forsøkte å innprente I hengere. ner i et åpent miljø? - KriJtne 

Denne analyse var tydlig- støtteise for å fortsette l NA- sine landsmenn - og som Hisorien har gåt i ring si- Venner møtes den første fredag 
vis skrevet før det «liberale» TO. 8000 tapre og opplyste «front- den 1945 og det er bare en hver måned i Colletsgate 43, Etter 
tsjekkoslovakiske ungdom- Nå da NATO inkluderer I kjempere» fysisk bekjempet, vei ut av bakevjen for resten en tale er det bevertning og an
melige utbrudd mot deres Vest-Tyskland, er alliansen Likevel ble Quisling henret- av Vest-Europa - å forkaste ledning til selskapelig samvær. 
«konservative» kommunist- faktisk praktisk talt identisk tet og «frontkjemperne» slaveriet sammen med ven- Møtetid kl. 19,30. 
kamerater fra Russland. med «den nordiske fødera- straffet - for å ha oppfylt strefløyen og å organisere 
Uheldigvis for Beloff ble sjon» som Quisling gikk inn NATO's nåværende plikt og. friheten sammen med høyre- -----"""--"",,--,,--,,,,-... 
det trykt i Daily Telegraph for i sin bok «Russland og utgydt sitt blod under dette. fløyen. 
22. august, dagen efter inva- Vi» i 1930, omfattende Skan- Hvis det er prisverdig av La oss omskrive Quislings 
sjonen. dinavia, Britannia, Neder- øst-europeerne å reise seg ord, «Norge er et land, det 

ANNELlESE PAROW 

TANNINNSETNING 
Trondheim 

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

Det var intet særlig «my- land, Tyskland og eventuelt mot den russiske bolsjevis- skal bli et folk», slik: «Euro
tisk» ved de veldige sovjet- de britiske dominions og me, så fortjener logisk sett, pa er sammensatt av stater. 
stridsvogner eller 650 000 Amerika. «En slik fødera- Quisling, gikk mot av all sin Det skal forenes.» Hold til 
warzava-soldater som plutse- sjon kunne bryte frontalan- ler hjemme og ute samme I høyre! 
lig viste seg på tsjekkoslova- grepet fra den bolsjevikiske pris. . ph. _""_"",._"" .... ___ ,,_ .... ,,_ .... ,, 
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SIDE 7 LØRDAG5.0KTOBER~.~1:96:8~ ______________________ ~F~O~LK~~OG~~L=A=N~D~ __________________________________________ _ 

Ny tys~ bok - grad an på den evne som uten å svekkes. An~erle- S . t Id t 
Churchill så bestemt hadde des var det med mannen. oVJe so a -
fraskrevet tyskerne, nemlig For den betød angrepet mot 
evnen til å improvisere. Deri Norge ingen delaksjon, men (Forts. fra side 5.) 

en operasjon av hær, marine tok han avgjort feil. Intet un- innsatsen av alle. krefter som. ' . 
. og luftvåpen over vide sjø- der at han senere ble full- st~~ til forføymng, fo~ ~en en bIl. (~Men du er Ikke d~n 

(Forts. fra side 5.) 

over dette vakte tI~felle~ områder, erfaringer som var stendig overrasket over den- bntIske overle.genhet tIlsJøs enes.te, mgen av os~ kan kJø
«Altmark» st?r opPsIkt l av stor verdi for aksjon «We- ne aksjon, som krevet den sto fast. SamtlIge forføyba:e re blI hellen>, sa n:me kame
verdensoffentlIgheten. B~- sertibung». Falkenhorst gikk høyeste improvisasjons- ty~ke krigs- og.transportsklb :ater, som så ut tIl at. heller 
tegnende for hvorl:des bn- for å være en dyktig general- kunst. Ingen englender had- matte settes mn for dette mgen av del? øn~ket a være 
tenes fremgangsmate . mot stabsoffiser, var personlig de tiltrodd de «i smårummet- foretagende. Det måtte reg- den første t!l å ~Itte ved rat
de~te uvæpnede tyske hJelp~- fordringsløs, ridderlig, full kontinental tenking hildede nes med at en stor ~el av. de tet. Og f~r Jeg fIkk sagt no~ 
sklp ble opfattet. av de al lI- av energi og stedighet. Ut- tyskere» den resultatrike skib som ble satt mn gIkk skrek. sJaføren hØyt. «se ~ 
erte, er et fortrolIg te~e~ram nevneisen til denne stilling gjennomføring av et foretag- tapt. Det måtte tas med på sette Igang I?ed å kjøre bI
som den franske mmlster- har Falkenhorst skildret ende som krevet et opera- kjøpet. len og prat Ikke mere.» Jeg 
president få dager efter «Alt- slik: «Hitler henviste til min sjonsfelt på 1500 kilometer. En viktig oppgave hadde måtte g~ etter. Jeg startet bi
mark»-hendelsen send~e den erfaring og sa til meg: «For- Uten tvil har nettopp det- undervannsbåtene De måtte l~n og fI~k føle hvorledes. alt 
franske amb8;ssadø~ I Lon- tell meg hva De gjorde i Fin- te overraskelsesmoment bi-I sikre sjøområdene foran lan- r~~tet, bade bussen <;>g .Jeg, 
don: Det het l dette. «Land- land.» dratt til at norgesforetagen-j dingsstedene. For rettidig å sJ:=tfø:en o~ de andre l bII~n. 
~ettmgen av de ~ørste av?-el- Knapt hadde jeg begynt det lykkedes. Det var et an-'kunne komme til operasjons- ~a kjørte Jeg. bussen forslk
mger av. de allIerte .stnds- før han avbrøt meg og førte net Tyskland som britene 10mrådene måtte båtene ha tIg nedover gjennom de kr?
kref~~~ tIl ~orge rna uav- meg bort til et bord dek~et møtte i Norge. De t~ske sol- inntatt sine posisjoner i det kete, gamle. gater, engstelIg 
h~nglg av Fmlands :op om med karter. «Jeg har en llg- dater som dro inn l den av indre av fjordene eller i ven- for a! det nal' som helst ~un
hjelp tenkes ut og gJennom- nende aksjon isinne», er- England beherskede Nord- te stilling ved de antatte frem- ne ga. galt. Jeg. hadd~ Ikke 
fø:es me~ den aller kortes~e klærte han, «be~ettelsen. av sjø, hadde andre, storrums- rykningsveier allerede før de noe .kJennskap tIl traflkkreg
fnst, og I utførelse som tII- Norge. Jeg har fatt meld mg- oppgaver, å fylle enn sol date- egne skibsgrupper begynte l~r.I det h~le tat~: men det 
feIlet «A.ltmar~» har levert er ifølge hvilke engelskmen- ne fra første verdenskrig, sin fart. For første gang skul- sa Ikke u~ tIl at sJaføren tok 
oss .forbIldet tIL» nene har til hensikt å lande som meter for meter måtte le overvannsskib og under- hensy? tIl. eller brYdd~ seg 

VIdere er det betegnende der, og jeg vil komme dem i kjempe seg mot sperreforte- vannsskib operere i samme om mm UVItenhet. Tvert:mot, 
hyorle~e~ d~n ntOr~ke ~e[Olk~ forkjøpet.» Så meddelte han ne ved Verdun sjøområdene. Man håpet at ht.~n bda.re satt der rolIg ~1 
mng o Imo en e sen. meg sine grunner mens han den planlagte operasjon av . a mo I~ og ga meg ~v ~g. l 
Menneskemeng~en so~ sam- gikk opp og ned: «Besettel- undervannsbåtene, som ble mstruksJoner .muntllg sa Jeg 
let seg f~ran aVlsbygmng~ne sen ~:v Norge ville være en Forvoven p~an kalt «Hartmut», iallfall del- kunne styre bl!en efter hans 
d,a m~ldmgene f~a Jøssmg- omgamgsmanøvre som brag- SamarbeIdet mellom del vis skulle utligne den mari- råd. og forkl8;rmg. s>g det så 
fjord mnløp, ble mgenlunde te engelskmennene til 0ster- tre Wehrmac?tsdeler var time underlegenhet likeover- u~ tII;;t det.gIkk. allIkevel for 
opprørt over .engelskmenne- sjøen, hvor vi hverken har ytterst vanskelIg. Hærens ge- for England, et håp som rik- slIk kjørte Jeg gjennom g~te
nes h8;ndle~ate, I?en avle- kystbefestninger eller trop- neralstab var med tanke på tignok på ingen måte gikk i ne uten at. !lOe uhell m~-
verte flendtllg~ ~trmger mot per. De resultater vi har til- de planlagte operasjoner f 11 l traff. Og sJaføren var tII-
Tyskland. QUlsllI~g.S advars- tvunget oss i øst ville bli til- mot Frankrike innstillet på å opp y. e se. freds, mens jeg selv pustet 
ler om .a~ de~ Offlsl~lle nors- intetgjort fordi fienden ville konsentrere alle krefter i Ogsa for luftvåpnet f~relå lettere da en av våre kamera
ke POlItIkk Ikke :VIlle mot- være istand til å rykke frem vest, og fryktet for at kref- det oppgave: som en Ikke ter, Ivan Vishniakov efter 
sette seg et nøytralItetsbrudd mot Berlin og brekke rygg- tene skulle bli splittet ved hadde erfa:mger om. ~or Sjåførens ordre overtok rat
fra England syntes å bekref- raden vår på begge fronter. denne aksjon på en sidekrigs- f~rste .gang l den tyske kr~gs- tet fra meg og kjørte bussen 
te seg.. Erobringen av Norge Jlillepå skueplass Hær-og luftvåpen 1;lJ$t9r.Ie_~k?1l~ detsettes Inn til Carl Berners plass. Han 

De Ifølge «Stratford-pla- den annen side skaffe vår deltok bare motvillig i nor- fallskjermjegere og luftlan- gjorde en rekke feil både fra 
ne~)} innsatte allierte .offiser- flåte bevegelsesfrihet i Hel- gesforetagendet. I alminne- d.etropper og en~el av d~ van- starten av og ellers og fikk 
er l Norge begyn~e sme for- golandsbukten og beskytte lighet hersket den mening at i llge tropper brmges tIl .be- kjeft av sjåføren. Men rus
b.eredelser:, f<;r hVIS det k~m vår import av svensk jern-! man som følge av Tysklands stemmelsess~edene luftveIen. seren Peter Iljushin som av
tIl alvor a ap~e dørene m- malm.» I tilknytning til dette militære overlegenhet kunnet Hele operasjonen bar ka rak- løste ham viste seg å være 
nenfra ~o.r landmgstroppe~e. sa han til meg: «Jeg overdrar marsjere fredelig inn i Dan- ter av et felles foretage~de langt bedre og lydig enn sin 
Den .bntIske Secre~ SerVICe Dem kommandoen over den- mark og Norge, i likhet med av hær, luftvapen og manne, landsmann Vishniakov. Han 
a.r~el~et for full ~tIm. sam-\ ne ekspedisjon.» slik man hadde marsjert inn h:vor~nder den ene var he~- kjørte bussen oppover til 
tIdIg mnløp. det .tIl den tys- 24. februar begynte Falken- i Tsjekkoslovakia for halv- VISt tIl den annen, men man- Sinsenkrysset uten å gjøre 
ke efterretmngstJeneste alar- horst med en liten arbeids- annet år siden. Tanken om nen bar hovedbyrden av noen feil. 
merende meldinger. I ~kot- stab å forberede det plan- en ny front i Norden var helt kampen. 
land var bes~emte omrader lagte foretagende. De for- uvanlig. Falkenhorst måtte· 
ved kysten" blItt erklært som håndenværende underlag for derfor gi seg tilfreds med 
sperreomra?-er. ~er ~le trop- den operative planlegging relativt små styrker. 

(Fortsettes) 

per for en mvasJon l ~orge viste seg helt utilstrekkelige, Hitler gjorde slutt på de 
tru~ket sammen,. denblal1:t fordi en operasjon mot Nor- ubehagelige diskusjoner om .,..---------
ogsa fra~ske alpejegere. VI- ge aldri var blitt tatt i be- styrken av de krefter som 

Prenumera på 

dere bl~ ~ enkelte havner. på traktning i generalstaben. skulle settes inn i Norge. 3. 
den bntIske Ø~tkyst S.klpS- Det fantes så godt som intet. mars utstedte han en anvis-
r~m f?r troppemnlastnmg~r Så måtte da de operative og ning til Falkenhprst hvori 
stII~et l be~edskap. Ingen tVIl: taktiske ordrer lages med han gav ordre til å opptre 
BrItene gjorde alvor av det. primitive midler, som for raskt og sterkt i Norge, det 

eksempel på grunnlag av måtte ikke bli noen forsin-
Ordre til Falkenhorst oppgaver i reisehåndbøker. keIser på grunn av hæren 

20. februar betrodde Hitler Ikke med urette har man og luftvåpnet, det var nød
generaloberst Nikolaus von alltid kalt norgesforetagen- vendig å påskynde det hele 
Falkenhorst med gjennom- det for «Felttog med Bae- mest mulig. Tallmessig svak
føringen av aksjon «Weser- deken>. het måtte utlignes gjennom 
tibung». Også om det norske for- dristig handling og rask gjen-

Generaloberst von Falken- svar og landet forsvarsanlegg nomføring. I 

horst, født i 1886, stammet var man mangelfullt under- I motsetning til hæren Og/ 
fra den niedersachsiske land- rettet. Mange ganger viste luftvåpnet var marinen efter 
adel. Hans opprinnelige navn oppgavene som man gjorde hendelsen med «Altmark» . 
Nikolaus von Jastrzembski istand for de kjempende helt overbevist om at det vil
lot han endre til «Falken- tropper seg å være utilstrek- le komme til et krigersk sam
horst». I første verdenskrig kelige eller gale, noe som mens tøt i Norden, og at alt 
førte han et kompani, gjor- imel~om førte til kritiske si- ~6m. an p.å å .kom~e en bri-j 
de tjeneste i Generalstaben tuasJoner tlsk mvasJon l forkjøpet. For 
og kom våren 1918 i staben Overhodet stillet dette felt- hær og luftvåpen var dette 
til østersjødivisjonen til ge- tog hæren, marinen og luft- foretagende bare en delak
nerai von der Goltz, som had- våpnet foran oppgaver som sjon, som ikke umiddelbart 
de avgjørende andel i befri- det hverken fantes eksemp- øvet innflytelse på den sam-
elsen av Finland. Dengang ler på eller forbilder for i lede planlegging. Selv om 
lærte han. å kjenne de van- krigshistorien. Det kom un- denne aksjon slo feil, kunne 
skeligheter som fulgte med der denne aksjon i vesentlig hær og luftvåpen tåle det 
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SIDE 8 

«9. april». 

advarslene 

(FortJ. fra Jide 1.) 

3. Det var videre så opplagt 

FOLK OG LAND LØRDAG 5. OKTOBER 1968 

for W. F. Ha~tin (Daily.Mail) FESTMØTE! I ske angrepskrig i juni 1967 f. eks. for noen tid tilbake, HÅKON VII RAKRYGGI 
og de~ velkjente amerlkans- På årsmøtet til Norges er over en halv million ara- da man ved en rundspørring Økenavnet «Den folkekjæ
ke aVlsma.~, Lela!ld Sto.we Bondekvinnelag på Hamar i I bere blitt fordrevet av den blandt Bundeswehr-soldate- re» som ble forsøkt påklist
~t den brItIsk~ m~neleggmg forrige måned holdt Terje israelske okkupasjonsmakt. ne ville skaffe seg et inntrykk ret kong Håkon VII, slo som 
I norske terrItorlalfarvan!l Wold foredrag om «De foren- Og likevel finner hele den av det politiske standpunkt bekjent ikke gjennom på no
natten mellom 7. og 8. aprIl te Nasjoners menneskeret- vestlige presse det besynder- hos de brave «borgere i uni- en overbevisende måte. Un
måtte frem. kalle en vold~om tighetserklæring.» Det får en lig og· forkastelig at arabiske form». Resultatet av under- der mottoet «Håkon Rak
tysk reaksJon, at de begge si var å sette bukken til å hjemmefrontfolk går til ak- søkeisen var i de grader be- rygg» skal man nå prøve lyk
t?k natt-toget fra Stoc~ho.lm passe havresekken! Når en sjon Av den halve million gråtelig at man ikke turde ken igjen i forbindelse med 
t~l Oslo og kom frem ~ tIde dertil hører at biskop Alex, kom 400000 til Jordan, offentliggjøre det. «Hemme- reisningen av et H-7 monu
tIl å overvære okkupasjonen som i likhet med de gamle 1110 000 til Syria, 35 000 til ligheten» sivet nå allikevel ut, ment i Trondhjem. Inspirert \ 
av hovedstaden uten at det jøder murte med steingun Egypt. På grunn av konse- idet senatsmedlem Brornme av kongens «faste» holdning 
ble løsnet et skudd. ved lenden i hine hårde dage kvensene skal vi vokte oss fra LUbeck tok bladet fra overfor tyskerne i hine hårde 

Likevel ignorerte den nors- da Jerusalem skulle gjenopp- vel for å sammenligne de is- munnen, og dermed foranle- aprildager, har billedhugger 
ke regjering alle disse vars- bygges, så får en si at bonde- raelske panseres okkupasjon diget en meget sørgelig disku- Stinius Fredriksen laget et 
ler. Som den vakthavende kvinnene har hatt et festlig av arabisk område med sov- sjon, liggende på et nivå som utkast som viser kongen i 
Gudrun Ræder i UD bemer- og oppbyggelig møte! jetpansernes okkupasjon av er sedvanlig når demokra- generalsuniform, med rettet 
ket: Koht bestemte at enten * Tsjekkoslovakia. Vi er jo tene diskuterer «nazisme.» rygg og hyttende sin knytte-
var de alarmerende rappor- fullt klar over at det er for- Det sjokkerende resultat av de neve. Han sier sitt klare 
ter ukorrekte og krevet såle- NY ATEISTISK PROPAGANDA skjell på kong Salomo og undersøkelsen var nemlig at «nei!» til tyskerne. (Og til 
des ingen aksjon, eller rap- I PRAVDA Jørgen Hattemaker hele 25 % av de vest-tyske Stortinget!). Dette «viser 
portene var sanne og da var For første gang på mange * soldater ikke bare støttet det kongen slik vi husker ham 
det intet å gjøre ved det. år har Pravda viet en leder- nasjonaldemokratiske NPD, og slik vi gjerne vil huske 

Efter engelsk lov ville en artikkel til å belyse nødven- SIMON WIESENTHAL, men at de personlig var med- ham», skriver det tapre mot-
slik pliktforsømmelse utgjø- digheten av gudløshetspro- den forhenværende polske lem av partiet! standsblad Aftenposten. Selv 
re «criminal negligence» og pagandaen. Det går tydelig- jøde har til en avveksling * ville vi ha sagt at vi synes det 
kreve behandling ved krigs- vis mot et hardere klima på gått til angrep på de gamle hele minner litt for mye om 
rett. så mange måter. ~la~et kre- na~jonalsosialister .i Ul- RUDOLF HESS parodi i best~ (eller ~erste) 

4. I parantes bemerket vil- ver forsterket ateIstIsk pro- brIchts propagandatJene~te. tilbragte 26. september i år ~esenlu~d-stIl. Me~ VI ~r vel 
le jeg tilføyet at Taylor tar pa~a!lda'1!ten kaI?P mo.t den Han h~r lagt. frem en lIste sin dag nr. 10 000 i Spandau- Ikk~ menmgsberettIget I det
feil i å anta at senkningen av relIgl!i'se IdeOlogI er m~en på 40 JournalIster og fo~f~t- fengselet i Berlin. De for- te tIlfellet. 
det tyske flaggskib «Bltich- !ormmg av den kommunl~t- tere . med sentrale :p0~ISJO- skjellige seksjoner av den 
er» på en eller annen måte Iske verdensanskuelse mulIg, ner l DDR - alle tI~lIgere Nasjonalsosialistiske Ver-
skyldtes forhåndsinforma- heter det. «fremtredende. nazIster». densunion gjennomførte ak- ..... , .... , .... , .... ---... -... -,--,-,-,---------.,.--... .,. ... -... .,. ....... -. 
sjoner og forhåndsforbered- * D.en. mest promme~te er re- sjoner og demonstrasjoner Har De skaffet FOLK OG 
elser .. fra Nygaardsvoldre- . gJermgens pressesjef Kurt som ledd i kampanjen for LAND en ny abonnent for 
gjeringens side. Denne dåd HITLER·UNDOMMEN Blech~r .. Wlesenth.al hevder Hess' løslatelse. 
skyldtes utelukkende det SOM FORBILDE . at «tIdlIgere naZIster, SS- * 
spontane initiativ fra løyt- Som det først nå blIr oss menn, gestapoagenter og na-

1968? 

nant August Bonsak på bekjent erklærte USA-presi- zi-propagandaeksperter har 
O b h dd d dent Johnson 6. februar 1965 den samme innflytelse i øst- MILLlONÆ.RKLUBBEN HAR HAR DE LEST BO· KEN TIL 

scars org, som a e en. t l t'l 'k k t k d"d SESJON realistiske sans som var slik I en a e I amerI ans e stu- ys e masserne la I ag som . RALPH HEWINS 
1 bl tid . denter ifølge New York Ti- de hadde i Hitler-tiden» Fra London får VI under-

Omalnge vaL re d an e erne I mes fo~ samme dag~ «Jeg vil- KanskJ'e Ulbricht når ait retning om at rundt 500 jø- før saken Hans S. Jacobsen-
s o og on on d' k . III f' S b k f . .:. le hilse det hvis dere (de kommer til alt bare er den IS e ml onærer og mans- verre Lø erg ammer or 
5. TIlslutt VII Jeg SI at T3:Y- amerikanske studenter) 'vil- forkledte Hitler? fyrster har hatt en privat retten 22. oktober? 

lors påstan~ .om a.t den. mls~ le kunne oppbringe like stor * sammenkomst. Fire dager til Hvis ikke har vi den fremdeles 
lykkede brItI~ke mvasJon. I fanatisme for deres politis- ende samrådde de høye her- på lager. 
~orge «9. aprIl» og den ~elr- ke system som de unge na- ER DER ENNÅ HÅP? re,r seg. med hverandre, f~r- Pris kr. 20,· + porto kr. 1,30. 
rIke tyske motparts Ik~e zister oppbragte for sitt un- Fra tid til annen foretar trm~svls ?m ~en økonomls- Ved oppkrav kommer opp
ha~g sammen også er fell- der krigen.» Det er nok ikke de demokratiske herrer i ke sl~ua~Jon I ~srael og de kravsgebyr i tillegg. 
akt~g... bare Johnson som ønsker en Bundestyskland forskjellige f~rskJellIge mulIgheter for å FOLK OG . LANDS 
Hltl~rs personlIgerep.resen- slik ungdom i dag. slags stikkprøver, for å finne hjelpe dette stakkars landet. BOKTJENESTE 

tant .1 Norge, ~ans-WIlhelm * ut hvordan det ligger an med Blant de 500 søkklastede, Boks 3214, Oslo 4 
Scheldt, hadde ~ måne~er før hjernevaskingen og omsko- hvorav 225 kom fra ~SA, Post ira 1 6450 
den tyske akSjon blItt for- EN HALV MILLION ARABERE leringen av det tyske folk. Og kunne man notere whlsky- g 
synt ~ed st?r.e pengesum- FORDREVET hver gang får man litt av et l?~den Bronfman og den pa-
mer tIl utspeldmg av de en- I et brev fra Jordan til sjokk - helhetsbildet ser så rlslske Edmond deRotschlld. ----------~ 
gelsk-franske. forberedelser FN's generalsekretær med-I ganske annerledes ut enn * 
mot Norge I Skottland og deles det at efter den israel- man hadde tenkt seg. Som 
hadde rapport tilbake i detal- ALLNORDISK 
jer om de styrker som var STORKOMMUNE? 
samlet der. Fra Luleå får vi melding 

Det var dette som fikk Hit- .. ~_, om at representanter for de 
ler til å gi «Operation Weser- ,'-' tre kommunene Kautokeino 
Ubung» (Invasjonen. a~ Dan- ~'. ).~\ i Norge, EnontekiO i Finland 
mark og Norge) prIOrItet 3. ,. . _.~I ~.. og Karesuando i Sverige har 
mars 1940 foran kampanjen ~ :::-"~'~"', 'a sittet sammen på sistnevnte 
mot Nederlandene og Frank- t'~ :;) . .:) -' sted for å planlegge en sam-
rike. . menslåing av de tre område-n.... t' ~ , 

Disse informasjoner er lag- 6Y7~ \ ~ >_ .. ' ne til en nordisk storkom-
ret i de respektive britiske .... .,., mune. La oss håpe at den 
departementer (antagelig og- 4'..A lUt almenfolkelige fornuft, par-
så i norske dokumenter) og, ~. ~#7 ret med litt fremsynthet ·og 
det er på hØY tid at de blir m~ en smule nordisk holdning, 

FOLK OG LAND 
KierJchowJJ!t. 5, OJlo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 -- Sagene 

Ekspedis jons tid: Tirsdag til 
freda~ fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag o~ lørdag holdes kon
torene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påre~nes truffet efter forutgå
ende avtale. 

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

Løssal~ kr. 1,50 frigitt begge steder for en , ~ kan avle et frø som kan vok-
forsinket korreksjon av da- se seg stort. De har foreløpig Bruk postgironr. : 16450 
gens forvanskede histori- dannet en komite, de tre - UtJ!iver AlS Folk OJ! Land 
skrivning. I Vårt NATO-håp US~ er anderJwo engastert i Euro~as skjebnestund! og det er jo noe. 

. An English Reader. (Tegnmgen hentet fra aux econtes, Parts) * 
Vikin~ Boktrvkkeri 
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