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SIEGFRIED: 

Hva maktkampen mellom 
Quisling og Terboven gjaldt 

Hvor er det blitt av alle de tyske 

NSDAP-velgerne? 
Noen tall om fordelingen på yrker og på områder 

INoen kommentarer til et radioprogram, om ((maktkampen». 

Reichskommisar Terboven, som ville holde Norge der hvor det san/" 

n,ed da Quislings første regjering ble styrtet og som derfor førte 

«maktkampen» mot Quisling. 

Eft~f at det har vært 
drevet over tyve års vill hets 
på tvers av alle kjennsgjer
ninger som efterhvert har 
vært lagit frem, ikke minst 
her i FOLK OG LAND, er 
det bemerkelsesverdig å no-
17el'le seg hvorledes de 'såkalte 
samtJidshistorilmre som 
<"tJidligere nærmest har sprel
let slik dere!.> trådtrekkere 
ønsket det - nu i større og 
størne griad bLir nødt til å 
akseptere kj errnSlgj erninger 
og har faH tiilbake til 'annen 
forsvarslinje når det gjelder 
å skildre okkupal3ljonshisto
riien: Bortforklaringen og 
fortielse 'av viMige trekk. 

En utpreget eksponent for 
disse samtidshistorrikere som 
blir mere og mere «objek-

tive» under tyngden av de 
hi/stoTiske kjennsgjerninger 
som legges frem er professor 
Skodvin. Hian opptrådte ny
lig i e,t program i kringkast
ingen kalt «Maktkampen», 
og anførselstegnene er pro
gDammets. Dette var ved en 
mann vi også tidhlgelle har 
vært borti her i bladet, Ole 
Chr. Lagesen,men d.ntervju
obj<ek1;let og garanten for den 
historiske pål~de'lighet var 
profelSisor Skodvin. 

Programmet flikk denne 
forhåndsomtale i DAGBLA
DET: 

- Det hele var en maktkamp 
mellom Terboven og meg, -
det var den teori som Quisling 
lanserte under rettssaken etter 
krigen, og som man så langt 

Adnzimstrasjonsrådet med formannen, fylkesmann Christens.en får 

tyske direktiver. Det hadde naturligvis også «fått makten av tyskerne». 

man har kunnet bedømme det, 
også var en .riktig påstand. Det 
vil si: 

Det avhenger av hva ma!l 
mener med uttrykket «makt
kamp». Helt klart er det at et 
motsetningsforhold hele tida har 
vært til stede mellom de to, og 
at det også har - så langt man 
kan se - vært et skisma mellom 
Nasjonal Samlings interesser og 
de tyske interesser i Norge. Det 
som ikke framgår så sterkt er i 
hvilken grad Nasjonal Samling 
har fått sin makt fra tyskerne og 
hele tida derfor bare har makt 
i den utstrekning tyskerne dele-

,gerer sin myndighet. Det vil si at 
Nasjonal Samlings fører, Quis
ling, ikke egentlig ligger i makt
kamp med Terboven, men at man 
snarere er i stadig opposisjon og 
prøver å få mer reell makt, mens 

Hitler under en av sine fem store Tysklandsflyvninger i forbindelse 

med valg i 1932. Han talte herunder ved over 200 møter for over 
10 millioner mennesker. 

ty~kerne avspiser ham, med halve I 'rdtt" da ir",,,,teLl alle \J,est-' !1c\'ldc: tro sluttet' opp 0m løfter og til slutt - T 1942-43 . o 
tyskere t1ra aVI3tand fra fior- U'a!3jonalsosialismen. Så å si 

- gjør det mer eller mindre tiden og bedyrer sitt demo- allle va:r hemmelig,e motstan
klart for· ham at han og hans kratiiske simnelag med dere og når folk sOom for 
«parti» bare vil komme til å spille både forbundspresidenten og eksempel forbundskansler 
en besk)' eden rolle. . 

forbuU'dsklansleren i spiJss.en Kiesinger drev sin pr'opa-
Med dette som utgangspunkt _ kan en fakltisk komme tH glanda i Utenriksdepart.emen

vil vi med en rekke klipp fra å spørre seg selv hvem det tet og undertegnet sine brev 
Kringkastingens historiske arkiv egentlig var som bragte Hit- «Heil Hitler!» (ri motsetning 
dokumentere forskjellige hold- ler og hans bevegel'3e til mak- til hva kotymen var i dette 
ninger til dette spørsmål og dess- ten. En skal faktisk lete lenge tvJilsomme depaJ'tement), så 
uten se bak fasaden... i det nye omskole'rte Tyskland var det t)"dehgvis bare et ledd 

I a'v idag før en finner noen i den innbitte, men umerke-
Og her er vi da straks inne som åpent vedkjenner seg at Iige motstlandskamp han sam-

på et lav de sent:nale punkter de med lriv og sjel og bren- (Forts. side 7) 
i bortforkl,arJngens og fortå.
e]s8ns kunst. For saken e.r jo 
nemllig den, som professor 
Skodv:in vet, eller iallfall 
burde vite og ikke fortie, at 
ethvert styre av nordmenn 
i det ok'kupertre Norge i hen
hold t.H folkeretten naturlig
vis «har fått sin makt» fra 
okkupanten, som er den som 
har aDiwaret for oppæH
holdelrse av ro, og orden og 
soin har folkerettens bemyn
digelse til lovgivning når det 
flinnes nødv,endig for opp
rettholdelse av ro og orden. 

Og den maktkamp en alt
så nå <innrømmer pågi'kk 
mellom Quisling og okku
pa:ntens reprel31Emtant Terbo
ven gjaldt jo nettopp dette 
å komme bort rra okkupa
sjonstHs.tanden og dermed at 
et norsk styre måtte låne sin 
makt fra tyske,rne. 

Det er også grunn til li 
under13ltreke - hva det na

(Forts. side 6) 

Qtltstmg mottas med mzltztær honnør som l''Iorges representant u"aer 

et besøk i Tyskland. 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 2. MARS 1968 

o. H. AAGETVEITS GRAVFERD Sjur Fuhr 60 år Hva skal vi med alle disse partiene? 
Igjen er en av våre trofaste 

venner og kampfeller gått 
bort. Det tynnes i trekkene. 

Sivilagronom Olav H. 
Aagetveit d. e., Bø i 'Delemark 
døde, som 'allerede nevnt i 
Fo.LK o.G LAND, 30. januar, 
78 år gammel. Han ble grav
lagt fra Bø kirke 6. februar. 

Aagetveit fikk s\in utdan-· 
neIse som sivHiagronom i. 
Ty,skland. Han virket i de 
sene're år :som regnskapsfører 
og revisor. AUe som kjente 
Aagetveit måtte komme til å 
sette pris på ham som den 
trofaste og rettJskafne venn 
og kampfelle. Han var som 
regel å finne på Forbundets 
møter og gikk helt og fullt 
inn for felles sak. Når jeg 
traff ham var det denne sak 
han helst ville snakke om og 
som lå ham met~t på hje'I'tet. 
Han var et eksempel for 
mange av oss, ikke minst for 
dem som i kamptiden var så 
ivrige, men som senere har 
kjølnet av og bIlitt så lunke. 

Under høytiden i Bø kirke 
ble det på 'Dåren, som var 
dekk,et med et veId av vrukre 
blomste'r', nedlagt en rekke 
kranser fra slekt og venner 
og fra Telemark Sivilagro
nomlag. 

En særlig ,gripende tale ble 
holdt av lærer Jon Hvidsand. 

Efter gravleggingen sam
ledes man til minnehøytide
lighet i LifjeH hotell, hvor 
over 100 av familie og venner 
deltok. 

o.lav H. Aagetv.eitJs minne 
vil Lenge være levende ihiJant 

nokko av dine st'erkaste ,og I FN-pakten er det slått 
mest karakteristiske eigen- I fast at «slaveri» er forbudt av 
skaper. Snill var du som signaturmaktene. Her i Nor-
ingen annan. Du ville alle ge '-";ør man Napoleons ord 
vel og var alltid viljug til å til sine o'" sier at «ingen stat 
hjelpa om nokon trong til. _I kan bestå uten slaver». Men 
Mange, mange kan sanne det. vi er mestere i o'rdkløveri, og 
Klok og omtenkismn va'!' du, kaller det lavtlønnsgrupner, 
klarsynt og kunnskapsdk, etslags «halvslaver». Da blir 
fyllt av omsut og kjærleik forholdet lovlig. 

Hvordan kan slikt foregå 
til ætt og vener, til bygd og I' helt åpenlyst? Jo, her kom-
samfunn, folk og fedrevand. mer partiene inn. Et patrti 
Du otrte eit ope og sant syn varetar bare sine eo-ne parti-
for konsel3~ nasjonale, kultu- fellers tarv. Er dette sterkt 
relLe og materielle verdiar. nok O" aP'P'resivt nok, kan det 

I usvikeleg truskap gj1ekk I l . . 
du di leid, mk og hugheil, I ti tvmge seg mer enn sm part 

'1 av fellesskapet. De andJ:e par-
i medgang eller motgang. tier som er svake, må ta til 

Di sorg var at ditt klårsyn takke med det som er igjen. 
og velmeinthet og vel over- Grimstad Gartneri feiTet Da blir det slavestat og ikke 
tenkte veneråder ikkje all- i 1960 75-års jubileum. I demokrati. 
tid blei verdsett og fY'lgd flere ti-år har det sendt sine Hva skall vi med alle disse 
slik din gode vilje og Vlarme kunder over hele Norge partier? - Jo, det er en ut
hjartelag visa vceg. - Me blomJSiter, havefrø, planter og merket måte å unngå ans:var 
i.~om fikk den store lukka <l . bl d k på. Alt skal ga o med kompro-vm, an t annet et S' jønt 
vinna ditt venskap, sit her og oppmunt:rende produkt mis og ingen har ansvaret. 
dJdag att med usigelå.g mange som heter Grand Charm. La oss da se litt på anq.Te 
rike og fagre minne frå sam- I dise dager fylder dispo- stater i verden. 
veret med deg, - Meire nent for vinproduksjonen og Vi kan ta stater med ett 

hugstor og trufast enn du gærtnerivirksomheten SjUT parti for å se hvordan disse 
var i heHe ditt hv, Olav, F uh T 60 år. Det må være har løst sine oppgaver både 
kan ingen mann vera. Tru- en frisk og inspirerende luft med ansvar og til beste for 
fast mot dd<ne høge hugmål, i Grimstad, for du kan jlkke innbyggerne. Vi begynner 
dine ungdoms- og mann- se det på ham. _ I Likhet med Russland. Boligby~g-in
dOmls: draumar. Tru mot den med en annen gr~mstadianer gen er aktuell politikk. La oss 
sak, den 1ivsoppgåve, du _ sivillingeniør K. G. PunteT- tenke oss at Stalin hadde be
'kjempa for, tru mot dine vold - er Fuhr en ekspert gynt med skjemaer og papir
kampfeUer og vener, tru i å ftremme gjærbasillens til- mølle da han måtte skaffe 
mot heimen, bygda og fedre- takende poten!:; utover for- husrom til 50 mi[Iioner hus-
'landet. - tidens ytelser. . . løse. Likeså mat og klær til 

Me som st.end her ved Topprestasjoner er ikke den russiske nasjon. Hvorfor 
båm di idag, lovar deg høgt ukjente for GrLmstad. Tenk kjør~e h~n o ikke opp med 6 
og heiJagt å føm striden på en apotekerlærLing som parhe~ hl .a pulv.ensere ~n
vidare for dei same ideal, siden ble verdensberømt og svaret. ~ el, fordI da ~a~de 
som du vigde ditt liv til. som derfra begyndte å trille I hele nasJ~nep. s~ltet l~Jel, 

O.m fylkinga tynnest om sine lumske piller till?pp- bmendse PHarhetnek kJeglet t InnI: 
J E b ths o løftelse av «folket vart». yr s. an o ansvare se \ 

. nge re en I merke:stonga, skal kans sol- J bil t h'l Ol d og klarte det 
oss. 

o • U an en l ses sa un e: . 
. . . . krossgylltemerke sta rast l Da Tito begynte i Jugosla-

E:fiter anmodmng gjengIr VI ~o:ges jord, ;:i1 m~ aUe har I Spiringens trengsel via var det bare en ruinhaug. 
en av ~e ~ange taler V1ed slgJe under kans kjære sym- fjerner et stengsel Det var 6 nasjoner med hvert 
Aagetvmts bare: bol, med di me minnast at Hjulpet av Charm'ell sitt sprog, ja med 2 høyst 

«den som går foran i en du skaper varmen. f()rskjeillige alfabet. Idag er 
Kjære ven! alvors dyst, han seirer ei, A. L. landet ett rike og et mønster-
ldag æ det kåns tunge lut ,han kjemper kun og faller». land, Europas beste og biJlig-

å sa:mliast kr:i!ng båtra di. Dine - Det blei au din Jagnad. ste turistland. Det er bygd 
mange fmnder og vener har Annan lagnad venter heller K R II T N EVE N N E R turisthoteller i fleng langs he-
funne fram til Bøhaugen idag. ikkje me, dine kampfeller, Har du lyst til l treffe gamle Val- le den 1100 km lange kysten, 
o.g me kjenner alle ein inder- kån. Men roe er heilag over- ner i et lpent miljø? _ Kristi" med fine asfalterte autostra
lig trong til å heidra deg og tydde om at den saik du og Venn"r møtes den første freda« daer. Det er nye fine hus og 
for silSite gong takke deg for -roe streid for var sann og hver mlned i Collettsgate 43. Etter vililaer for landets innbygge
alt du vatr færr kon gJønnom rett og vil sigra tjl}'slutt til en tale er det bevertning og aD- re, med utmerket rutebil nett 
deit mange år. O.m du i denne lukke og fmmga:ng for folk ledning til selskapelig samvm. over hele landet. 
stund kunne sjå og høre konj og recmeland. - Takk, kjære Metetid kl. 19.30. Hva kommer det av at Spa-
ville du merke hå indel'leg ven, for ditt strålande fyr.e~ nia er verdens beste og sik-
me heldt av deg og hå høgt døme! - Din strid skal å.kkje reste pengeplasseringsland. 
me sette deg, o.Lav! - o.g ha vore få:fiengd, Sil:gne deg SVENSK POJKE Bankene er fulle ~v penger 
håkken veit? Kanskje er di der du skal qvile! og renten lav. Det mvesteres 
o onskar brevvaxla med i hoteller, fabrikke'I', flyplas-
and levande tilstades møllom "'a mot d'e!''"'''e fatl·g.e ord d· kt . d fl· k f o 

J..' ~'" nor IS sIDna le a ran ser og veier. Har du en bruk-
k<?n nå? - Eg tru~ det er sllik. og bl'Omar frå meg og rruine! Norge, Sverige, Danmark bar ide er det penger til fi
Dlfor tal'Ø: eg. tIl deg i~m Takk for alle dei herlege eller Island. Språk: svenska. nansiering. Det er ingen skie
~m me sa! ihop lLeva~de l.we, stunder me hadde i saman! Sv. i exp. t. Nationalrekryt maer, ingen kontrOlllØ'rer til å 
and mot and. - Det J.or~ke Ditt minne skal aLltid lyse i FUP/Nordisk Ungdom, kontrollere kontrollørene. 
~Ydlstret sOlm hy~tle .dl VItal; som ein fager våJ'ldagi kåns d. t. k., f. v. b. 
an og av ege sJe il. nærepa hug _ 
80 år, skal roe hauglegge . 
idag. Men di ånd og minne ______ #.,.,_.,_.,.,.,.,_.,#" 
om deg lever og vil 1eva 
møllom kån lengje, lengje 
etter denne dag. 

Ar!t;løkt 

HUSTAD 
Alle som lærde deg å .8erumsvn. 5 - ø. Ul1etn 

kjenne måtte bli glad i deg. Telefon 556129 - o.J.o 

ANNELIESE PAROW 

TANNINNSETNING 

Trondheim 
Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade

moen kirke - Voldsminde 
Godhug og 6kjønsemd var ._ .. ___ .,.,_, __ .,.,., ______ #4>' __ "#"# ___ ""'#"#_# 

Det merkeligste av det he
le er at folkene i disse her 
nevnte land er blide, hygge
lige og sier selv at de har det 
utmerket, oP'så på 2-manns 
hånd. Vi kalle'r disse land 
diktaturstyrte, men det har 
ingen av de som bor der, inn
rømmet. Ingen skjeller ut 

riksstyret, bystyret eller and
re styrer. Ingen bruker radi
oen til partivask eller raser 
over sine motpartier. 

Her i Norge har vi 6 par
tier. Hva har disse 6 gjort 
som ikke disse 3 land har 
gjort mange ganger bedre? 
Det sløses bort millioner bare 
på et kommunevalg til ingen 
nytte. Nu er det endog for
slag oppe om at staten skal 
bevilge større beløp til par
tiene, for å s å enda me'r 
splid og misunnelse. Kunne 
ikke disse kjempebeløp bru
kes til noe mer nyttig, her 
som hver krone må lånes i 
utlandet? 

Mener du, velger, at all 
denne nartikrangel stimulerer 
til bedre innsats og tTyggere 
kår? Tenk over dette.' 

Y. 

Da Stortinget mistet 
ærefrykten. for livet 

Lavmål-et i vår histonie 
var vel det storting :som 
aksiepterte dødsstraff, lover 
med tilbakevirkende kraft. 
særdomstolelf' og annet a~ 
samme art. En lovløshet 
uten 1ike, proletaria1Jets dik
tatur kunne ikke ha v.irket 
verre. Det ble henvi:Sit til ert 
ophetset fo~ks mening: 
«FoLkemeninga krever». De 
som skulLe ha vist manns
mot, juristene, skalv for de 
nye :sodalistd:ske makthav
ere. K:ilrken, Gudsrettrerdig
hetens representant, skrøt av 
sin store innsats med løgn 
og dobbelt bunn til Guds og 
fedrelandets ære under ok
kunasjonen. 

Man fritok en notorisk 
forbryter, «Gulosten», for 
straff for mord på ,krigs
fanger. «Folkets rettsbevi'st
het», krevde ingen straff 
når en tørst pro1etar tok 
livet av krigsfanger. 

Det bl'e jo en forholdsvis 
lett sak n.å ved hjelp av de 
ydmykie jur,1ster, og dertil 
legnede legdommere i sær
domstolene, å få Livet av' 
mange flere 'enn en hadde 
klart urrder okkupasjonen, 
å dømme på løpende bånd 
landets mest nasjonale ttef
t'e'r, ta deres e~endom i 
«bøter», «erstatning» (for 
hva?) osv. 

Nå vål jeg bare spørre: 
disse stortingsreP'I'e/3entan
ter: Er samv,ittigheten i 
orden? Er dere fornøyd med 
det dere var med på? 

Jeg håper dere hærliike 
god samvittighet og f!'led 
med dere se[v :som det sia> 
at broder Einar skal ha. 

Men hva med ærefrykten 
for livet? 

CAPITA NO. 
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LØRDAG 2. MARS 1968 

FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, aona.rlig 

ALEXANDER LANGE 

Til eftertanke 
Tenkte vi det ikke! At striden omkring LO's tvangsfor

sikring og de protesterende Falconbridge-arbeidere til 
syvende og sist skulle havne der hvor en alltid havner i 
Norges land når noen av «de gode» føler seg trengt opp 
til veggen. Nemlig i den gamle og velprøvede hetsen mot 
tidligere NS-medlemmer. 

Nå var jo ikke akkurat den ledende personlighet blant 
de tre protesterende arbeidere, Theodor Hanisch, noe sær
lig imponerende NS-medlem. Han hoppet såvidt vi kan 
forstå av da det begynte å gå dårlig for tyskerne og da NS 
krevet at han skulle oppfylle de betingelser for medlem
skap han hadde godtatt. Men likevel. Selv denne ves'le 
<mazi»-skvetten klarte seg til å sette igang hetsen. 

Og her kan vel ikke selv HUNDEAVISEN til Anders 
Lange skylde på at det var FOLK OG LANDS ondskap 
og treskhet som har skylden og at «de gode» forlengst ville 
ha ordnet opp i sine uhumskheter hvis det ikke var for oss. 

Vi skal ikke her gråte bitre tårer hverken over Hanisch, 
som hoppet av da tidene ble harde, eller over mere pro
minente tidligere NS-medlemmer som har kvittet seg med 
gull-gallonene og krøpet inn i velferdssamfundets dypeste 
musehull, men vi vil gjerne trekke frem tilfellet Hanisch 
som bevis på' at hetsen er like anvendelig idag som for et 
kvart sekel siden. Slik som vi for ikke så lenge siden om
talte angrepene på partiets første riksøkonomisjef -
ikke av noen spesiell :sympati for ham og det han sto for, 
men som en ren prinsippsak. Det er ingen av dem som 
tror seg så godt skjult idag og som overlater til sine kame
rater besværet og risikoen ved å kjempe for å skaffe oss 
alle oppreisning som ikke en vakker dag kan bli trukket 
frem som «nazistiske» maddiker i dagens lys hvis det passer 
seg så for en eller flere av «de gode». Og det er da heller 
ingen andre enn den utskjelte hårde kjerne i Forbundet og 
FOLK OG LAND som vil våge å protestere. 

Det er iallfall klart, og ingen bør narre seg selv på dette 
punkt. Det hjelper iklte det aller ringeste om de sverger 
til USA og til NATO og til nydemokratiet til, de blir blå 
i trynet. Det eneste de oppnår er å miste den siste rest av 
selvrespekt. 

I denne forbindelse har vi lyst til å nevne et eksempel 
på en virkelig politisk hedersmann, selvom vi må hente 
ham utenfor landets grenser. 

Folk som sto i spissen for et politisk parti og som solet 
seg i makten glans så lenge det gikk godt har naturligvis 
også visse forpliktelser som ikke kan snakkes bort. De har 
forpliktelser overfor den sak de tjente og overfor sine 
kamerater. I Tyskland oppdaget en at «der treue Heinrich» 
Himmler når alt kom til alt ikke var så treu, og at det 
samme gjaldt endel andre av spissene - skjønt ikke så 
mange av de riktig store. Og en av disse, Hitlers parti
minister Rudolf Hess, har iallfall bevist sin troskap gjen
nom 27 år i fengsel. Han har til dags dato nektet å søke 
om benådning. Han har nektet å falle /Sin døde fører i 
ryggen for å fri seg selv. Og han er rede til å dø i fengslet 
for denne sin anstendighet. I det enefengsel hvor de umen
neskelige seiersmakter fremdeles holder ham innesperret 
i dette «menneskerettighetenes år» 1968. Efter at disse 
makter, som selv ikke har gjort annet enn å sette igang 
kriger i årene efter 1945, utelukkende dømte ham for som 
fremtredende NSDAP-forer, å være medskyldig i å sette 

FOLK OG LAND 

75 o ar 

Vår kære og fliUlge med
arbeider gjennom alle år, 
pensjonert sogneprest Hans 
Egede-Nissen har gått hen og 
fylt 75 år i disse dager. Vi 
har ved en rekke anledninger 
omtalt denne farverrke per
sonliJghet her i FOLK OG 
LAND og innskreniker oss 
derfor denne gang til å sende 
ham vår og lelsernes v,arme 
hilsen OIg takk. Måtte du 
hoLde frem som du stevner 
OIg aldri miste det som du 
har bevart Like forbausende 
som fQrfriskende gjennom de 
75 år: den ungdommelige 
glød og idealisme. 

Havnås 1946-47 
Det var på Havnås i TrØgstad 

1946-47. Min mann var anbragt 
der da som «landssviker». På 
kontoret satt en dag en av de 
oppvakte fangevoktere iferd med 
å sensurere brever til fangene. 
Så sier han til sjefen: 

- DØm har vel ente lov å 
skrive nedsettende om andre 
land vel? 

-Neeii, drar sjefen på det, men 
hva står det da? 

- Jo, her står'e at regjeringa 
i Molboland blir verre og verre! 

De tilstedeværende fanger med 
de mangelfullt utviklede fikk 
seg en god latter, og historien 
gikk over hele leiren. 

R. 

igang angrepskriger, men 
ellers måtte frifinne ham på 
alle andre punkter. Han 
kunne altså med god grunn 
ha stått frem og toet sine 
hender - hvis han ikke 
hadde vært en anstendig 
mann med ansvar overfor 
fortiden og fortidens sak og 
kamerater. 

Men tilbake til de mindre 
imponerende norske eksem
pler som vi startet med. De 
beviser iallfall så tydelig som 
vel mulig at det er nødvendig 
fortsatt å kjempe for de 
gamle NS-medlemmers rett. 
Også for deres som ikke har 
gått i Rudolf Hess' fotspor. 

SIDJI! 3 

Statistikk med adskillig sannhetsinnhold 

Det moderne velferdssamfund har sine ganske spesielle sider 
som det faller lett å spØke litt med. EfterfØlgende statistikk, som 
en ttng flamsk sosiolog har satt opp, kunne kanskje tilpasses Norge 
også? Her er den, så kan enhver bedØmme det selv: 

Belgias samlede befolkning ............. ,.... 9 600 000 
derav i alder over 65 år ... , ......... ,........ 2 400 000 

til arbeide er det igjen .............. ,......... 7200000 
derav i alder under 18 år .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 050 000 

til arbeide blir det igjen ..................... . 4150000 
350000 uten beskj eftigelse ...... , ................ , ... . 

til arbeide blir det igjen ., ... , ..... , ... , ..... . 3800000 
1700000 statstjenestemenn ... , ... , ........ , .... , ... , .. . 

til arbeide blir det igjen .................. , .. . 2100000 
1200000 partifunksjonærer og agenter, . , ........... , .. . 

til arbeidet blir det igjen ... ", ... , .. , ... " .. 
geistlige, nonner, klokkere, levedamer 

900000 

,og deres beskyttere ........ ' .............. . 750000 

til arbeide blir det igjen , .................... . 150000 
126000 syke, vanvittige og landstrykere' ...... , .... , .. 

til arbeide blir det igjen .. , .. " ... , ... " ..... . 24000 
23998 ministre, stortingsmenn og tukth1,lsfanger ..... . 

til arbeide blir det igjen " ............ " ... , .. 2 

«Nemlig min venn og jeg», skriver den unge sosiolog forklarende. 
«Det skal være en spore for oss, fØrst og fremst for ham, for jeg 
tiltrer til uken en stilling som assistent i San' Fransisco, USA. 

Hvem er 
provokatør? 

Dønninger 
sens bok 

ske styrker ut av spill, svarte jeg 
at disse ikke var tilstede. At de 
ikke var mobilisert på tross av at 
landets utenriksminister gikk 

av FrankIin Knud- n,ed flere autentiske advarsler 
også ; FARMAND om angrepet i sin lomme. Ja at 

I den engelske avis DAILY 
TELEGRAPH ble den presse
mottagelse som ble gitt i an
ledning av utgivelsen av 
Franklin Knudsens bok «I was 
Quislings Secretary» omtalt i 
signaturen Peterboroughs 
spalte «London Day by Day» 
og FARMANDS «Audax» 
(Per Vogt) var straks på plet
ten og gjengav med synlig 
fornØyelse at Franklin Knud
sen var blitt utsatt for en rek
ke provokatoriske spØrsmål 
fra Peterboroughs side. I den 
anledning fikk Franklin 
Knudsen plasert et «leser
brev» i FARMAND og han 
skriver i dette: 

Herr redaktør. 
Audax har sine opplysninger 

fra «the Daily Telegraph» for 28. 
november f. å. i spalten «London 
Day by Day» skrevet av Peter
borough. P. var tilstede under 
pressemottagelsen i Royal Over
seas League. Dermed opphØrer 
det som stemmer. 

regjeringen istedet for å mobili-
sere, som de militære sjefer 
bØnnfalt om, delvis demobiliserte. 
At miner ikke ble lagt ut, våre 
kystbefestninger ikke satt i 
alarmberedskap. Ja at alt ble 
gjort for å lette en inntrengende 
fiendes adkomst. Det var tysker
ne som kom fØrst. 

Altså - hans spØrsmål ble be
svart helt korrekt. Det er mu
ligens dette Audax finner pro
vokatorisk? 

Peterborough spurte også om 
hvor meget det skulle til for å 
ha hindret amfibie- eller luft
bårne tropper i å okkupere Nor
ge. Jeg svarte at fremstående of
fiserer mente at 2 mobile kamp
klare divisjoner dengang ville 
fratatt en fremmed makt lysten 
til et forsØk. Jeg fortalte også 
at Danmarks «gnidningslØse . ok
kupasjon» var en forutsetning for 
de tyske planer. Det var dette 
med de to divisjoner som P. me
ner Quisling burde ha hatt! Det 
om min familie (som er P.'s spe
sialitet) er bare tØv, og unØd
vendig å dementere. 

Kaupang. 
H. Franklin Knudsen. 

Peterborough stillet meg en 
rekke spØrsmål, som rØpet hans I 
total-uvitenhet om norske for- ~'"O"<~O-O"<N:;>.Oo.O"<>-o...::;>.O"<~o-o"""<:"",,," 

hold, (P. er Øyensynlig av den GLE M I K K E 
oppfatning at Quisling hadde re- b 4.-f l f . . . a onnemen~ ornye sen or 
gJermgsmakten fØr 9. aprIl 1940) 1968 O h k t· o t . g us a VI ogsa ren-
noe som selv Audax burde kun- rt Il t r 
ne registrere. ger en l en - e er na ur 19-

vis gjerne stor - ekstra 
På P.'s spØrsmål om hvorfor håndsrekning til driften. 

tyskerne så hurtig satte de nor-
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 2. MARS 1968 

I MED EN SOVJETSOLDAT 
I 

, I VERDENSI(RIGEN FOR UNGDOMMEN 
Red.: Hallvard B. PaallClw 

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 alternativ? Negre deserterer fra 
De venstreradikale krefter U. S. Army 

i vårt land råder grunnen Kommunj,stiske elementer 
i norsk politikk, uten at noen i Europa fort,øker å påvirke 
alternativ fraksjon byr dem negersoldater til å desertere 
konkurranse når det gjelder fra de amerilkanske styrker 
f. eks. utenrikspolitikken. i Vietnam. Vietcong opp
Dette er også tilfelle på den fordrer dem O'ver radio til 
kulturelle front, hvor alt er å ,svikte sune avdelinger. Som 
gjennomsyret av påvirknin- belønni<ng far å desertere, 
ger fra samme hold. blir de lovet hvite kvinner. 

Ser m~n på forl~oldene i Noen negersoldater som 
global mal~s.tokk, fmnes det var ,stasjonert i Vest-Tysk
~tater hvor mnbygge~ne har land, ble hjulpet av kommu
mnsett denne uheldIge ut-I nister til å desertøre. En av 
vikl~n~. Vi tenker i denne disse, WilLiam Percell, flyktet 
f~rbmdelse først og fremst til Malmø, hvor regjeringen 
pa Vest-Tysklan~. innvi1~et ham politisk asyl. 

I deo seneste ar har NPD Som påskjønnellsie fOT sin inn
fremstatt som et nytt alterna- slats har han blitt tildelt en 
tiv til de venstreradikale. hvi; «girl frriend» som ifølcre 
Dette nye parti har fått kommunistiske kiMer er f~a 
stemplet på seg for å være København. 
ny-nazistisk, men det kan jo T,iden er nå inne for det 
ikke sammenlignes med Par- amerikanske folk W å inn ~e 
tiet i pet tredj~ rike. Dette at negrenes loyalHet til si~t 
fremgar o da. ogsa av ?avnet. land er temmelig laber. Dette 
NPD ma Sl(~S ·mere a være medfører rut de amerHmnske 
en parallell til Nasjonal Sam- styrkers kampmoral er blitt 
~ing i o N.orge. V år~ NS gikk svekket. Det har lenge være 
Jo.ogsa. mn for frie valg og kjent at negertslOldatene løper 
bedet bl velgernes gunst ved ved første tegn til motstand 
~o val~, .me~ eole~toratet .var og overlater sine hvite kame
Ikke vIlhg bl a mnseo hvdkernter til å forsvarte seg selv. 
fordeler dette bød pa. 

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian 

Ved byens utkant stoppet 
bussen ved en murvegg, hvor 
det foregikk passkontroll. 
Alile og enhver, både Is:ivHe 
og militære, SOim skulle inn 

«minnene» fra den tid da det i og ut av byen måtte ha 
«utvalgte» folk hle så hen- sine papirelr og passersedler 
sYI1i:9løst fol'fulgt. Og ingen i orden for å kunne bli til
ha'r vel hatt så meget nyHe latt å komme igjennom por
av den tiden som nettopp ten i murveO'~en. På forta us
st,aten Israel. Krigsskadeer- kanten satt der sivlle i på
statninger har strømmet inn I vente av, en e11e.r annen bil 
Dg muhp'O'iort drømmen om Gom de kunne bh med ut av 
en «tilhakevenden». Den byen. 
jødilske storflinans har ri tidens Akkurat som vår buss sto 
løp også pumpet inn milH- i kø fO'r å silippe igjennom 
arder i Israel, og sei}v hør i passkontroUen, kom heU 
Norge oplt)llevde man under uventet en kjent skikkelse 
krigen i 1967, at innsamlinger Gtjlirtende bort til bussen vår. 
ble satt i verk «fm for,tsaH T'iQ min forbløffelse så jeg at 
å trygge Israels eks~3tens». 

Sel vsagt må man dypt 
betklJage at så mange jøder ble 
drept under krigen 1940-45, 
men undertegnede finner 
mange ting som er Likeså ]l1e, 
og de døde våkner jo ikk'e 
opp i,gjen om man i aN evig
het «minner tyskerne olm 
dere/:> fortid». 

det var se1veste Asise. 
«Kjær:e Jerwand, kan du 

ikke ta meg med deg.» Hun 
støHet seg med hendene mot 
busisen O'g k'lemte ansiktet 
srittmot ruten. Hun så meg 
alvorlig inn i øynene. 00' som 
jeg forbannet denne '"'lass
ruten! Jp- blev rent varm om 
hjertet ved å høre mitt navn 
ropt ut av min t~dJ1igE're 

En NPD-mann sa om dette: kjæres,te som kr1gen ummdt 
«Vi tyskere har et siky[d- hadde fjernet fra meg. 
kompleks hengende OIver oss. 
Jeg kan godt'a at vi drepte en 
million jøder. Men engelsk
mennene i Sør-Afrika drepte 
280.000 i sine konsentrat,jO'ns
leirer - for gulil, ikke på 
grunn av polihlske motiver. 

natu'r1.igviG var på det streng
este forbudt å tla med sivile 
i en militær transport. 

Og dermed måtte den kr~m
ta·tariske piken, tydelig meget 
nedslått, trekke seg vekk tH 
min usigelige beklagelse, men 
hva var det å gjøre ved det, 
jeg hadde jo ingen frihet. -
«Det e'r umulig for meg å ta 
deg med, kjære Asil3le» ropte 
jeg. Og jeg glemmer aldri 
hvor tnist hun så på meg, idet 
hun likesom motvillig tDk 
hendene sine bort fm ruten. 
Og god grunn hadde hun til 
å væ're nedslått for sammen 
hadde vi engang før den for
ferdeUge krigen lovet hver
andre å begynne li vet sam
men. Et liv som vi hadde fore
stillet oss vnlLe bli harmonisk 
Dg over all måte lykkelig i 
denne forviræde, uharmoni
ske verden. V:i måtte begge 
bælre den uavvendelige skuf
felse. Det var krig og om det 
kunne være oss nO'e til trøst, 
så var der så mange andre 
slOm bl,e ra,mmet av lignende 
skjebne. 

Bussen satte seg endel1>g i 
bevegelll:s:e og v,i ,t;o Viinket til 
hve'randre till Vii kom ut av 

I vår nåværende situasjon 
burde forholdene ligge vel 
til rette for en nasjonal fylk
ing, for ikke å si et nasjonal
sinnet demokratisk parti som 
motvekt til den stadig til
tagende venstreradikalisme. 
Ungdommen !som har vokset 
opp efter siste verdenskrig, 
kan i dag stå frem og vurdere 
fortiden uhildet, uten å ta 
hensyn til de bakvaskelser 
våre tidligere nasjonale kvin
ner og menn har blitt utsatt 
for fra bolsjevistisk og de 
lunkne borgerl~ges side. Vi 
har på følelsen at det blåser 
en nasjonal føhnvind over 
vårt fedreland i dag. Vi har 
mye å vinne om de unge 
reiste fanen og fylket seg 
under et nasjonalt symbol. 
Vi har et fedreland 'Som tren
ger oss i denne ulvetid. 

Og de bandt kvinner tiil kano
Israel og araberstatene. nene OIg skjøt dem i biter. 

Asise var en kr:imtatarisk syne, for aldri mer å sees 
pike Dg muhammedanerinne ~gjen. Og nu lever Asise i 
og jeg selv ena'rmensk, kris- mine erindringer, kanskje 
ten gutt, 150m ved tilfellets nokså bl~ke på grunn av den 
ilune var bIlitt forelsket ~ hver- svundne tid. En rekke å'I" 
andre. Asise Pasjaeva var hadde Vii leVid li håpet om å 
ikke mer enn vel 15 år da jeg kunne sette hm, uten tanke 
'traff henne for første gang. på at kr,i:gen skulLe slå i grus 
Det Viar sommeren 1934, da 'aLle våre skjønne drømmer. 
jeg med med et kaukasisk Vi hadde ikke engang fått 
danseememble under ledelse anledning til å snakke Iilled 
av Shalva J'asjviM, oppt1rådte hverandre om alt vi hadde 
>i klubben: Aivasiil på Jalta. opplevet. Vi fikk bare i et 
Hun hadde fått plass på de minutt el!1e'r to se hvemndre 
forreste benkene ved siden av iigjen på hver vår slirde aven 
sangerinnen Satenik Spendi- Viindusrute ~ en militærbul3s. 
aI'lian. - «Hun er blitt vilt Og jeg som med så megen 
begeistret for både deg og din hjertekvide hadde fått oDdnet 
aanJS:» , forsikret Satenik med tillatelse til å besøke 
Spendadan, da hun lilke efter Jalta bare i det forfengelige 
vår opptireden presenterte håp Dm å gjense min elskede 
meg for Asise. Vii traff hv;er- Asise. Og Iså skulle det bLi 
andre de:nefter nokså ofte og under så tlriste omstendig
ble glad i hverandre. Asise heter rut jeg skulle få henne å 
var nu blitt 23 år, men hadde se, og baDe ror et f:lyktig 
,~kke forandret seg, snarere så øyebHkk. 

Hvorfor ikke et norsk na
sjonaldemokratisk parti? 

GULLKORN 
Ung var eg fordom} 
eg einsaman for} 
vegvill då eg vart. 
Rik eg tottest 
når eg råka einkvar} 
mann er manns gaman. 

(Håvamål) 

Da Israel ble «'overfallt» av HVDrfor skal da v,i behandles 
araberstatene, var halvparten Vierre enn andre '80m også 
av Norges befollkning med ett ha'r myrdet, ut fra enda lSimp
blitt fanatiske pro-iisraele're. leTe motiver? 
Undertegnede forsøkte å gå SelvfølgeliJg får normalt 
Ul motangrep mot disse hy- tenkende mennesker sterke 
steriske personene, men avi- sympatier for en slik po'lli
Iser SDm ble tilskrevet tok t~kers uttale>lser, det er så 
rkke imDt «antisemittiske» sant, Iså sant. Men når skal 
'innlegg. våre (unasjanalle?) demok'f'a-

Den voldsomme pro-isra-j ter få åpnet sine øyn~ og se 
elske holdning skvldtes nok (Forts. StIle 7) 

Slik ser karikaturtegneren «menneskeret.tighetsåret». 

hun ennu bedre ut enn da jeg På tilbaketuren oppdaget 
traff henne fønte gang. Hun vi ·at forskjellige ting var 
virket like livhg og bEd og· hendt mem vi hadde oppholdt 
innsmigrende. De smale, vak- oss i JaHa. Langs veien var 
keI1t tegnede øyenbryn, som vaktholdet blitt forsteI1ket, 
omrammet de store mørke så manslmlle tro. at kamp
øynene og de lange øyenVlip- handlinger hadde funnet sted. 
per fengslet meg hver gang Og hist og her lå det øde
jleg så henne. lagte sovjet1ske og tyske 

Jeg hemrendte meg straks 
ti,ltyskerne i bmlsen om det 
ikke skulle være mulig å ta 
Asise med til Simferopoll hvor 
hun skul,1e gå av for t~dsnok 
å kunne være på arbe~det, 

. men til min store gremmelse 
I fikk jeg avsI'ag, idet det 

panservogner. Et sted vi pas
serte brant det i skogen. Det 
hele virket som en ny «Sieg
Fried». Hundreder og tusener 
av patruljerende tyskere be
veget seg frem og tillba'ke på 
veien, mens krigsfanger søkte 
å UJtbedre den. 

(Forts. side 6) 
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LØRDAG 2. MARS 1968 FOLK OG LAND . 

Hitler 001 verdens
situasjonen idar: 

Slik det er gjengitt i Martin Bormanns- opptegnelser i 1945. 

politiske og økonomisIDe 
maktstilling viUe ha \lært 
urokket. 

Hitlers skuffelse og bitter
het over de mislykkede for
søk på, br:inge England til å 
forstå at det valr selvmords
politikk det førte, kommer til 
uttrykk i Bormanns oppteg
nelser, og bitterheten kom
mer spesielt titl uttrykk i om
t·alen av «Gtatsmlannen» Chur
chill. 

Vi siterer fra opptegnel
sene: 

Vi nevnte i et tidligere nummer hvorledes både Hitler 
og Goring hadde forutsagt den skjebne for Storbritannia 
som nu har rammet det. Det britiske imperium er nu likvi
dert, og Storbritannia er blitt redusert til et Lillebritannia, 
finansielt undergravet og på konkursens rand. Det er forbi 
med England som verdensmakt og selv i Europa spiller 
det nu bare en rolle på annet eller tredje plan. 

«I begynnelsen av det 19. 
hundreåret var det Europa 
alene som betydde noe fra 
et maktsynspunkt. De store 
asiatiske rikene var falt i en 
søvn Som liknet dødens. Den 
Nye Verden var ennå ikke 
annet enn en utvekst på 
kanten av den gamle, og det 
vlalr uriimelig å vente at noen 
skulle ha forutsett den fabel
aktig skjebne 130m ventet de 
13 britliske koroniene som net
topp haiddevunnet friheten -
Tretten! Jteg er ikke over
troisk, men den historien 
frister meg til åbli-det!Denne 
nye staten med fitre milli
oner innbyggere, som vokste 
så umåteHg i løpet av 100 
år at den alt ved begynne]isen 

I forbindelse med denne utvikling som alle nu Kan se 
foregår for åpen scene kan det ha sin interesse å komme 
tilbake til Hitlers bedømmelse av fremtidsutviklingen både 
når det angår England i særdeleshet og Europa i sin 
alminnelighet. av' det 20. hundreåret' var 

blitt en verdensmakt ---1 
,I det tyskte Fuhre'rhaupt

quartier i bunkeren under 
Rik'Skanseliet i Berlin under 
krigens tre siste måneder 
fortok Isjefen for partikans2-
het, Malrt;~n Bormann, per
sonili,g opptegnelser ev endel 
ev de uttalelser Adolf Hit
ler kom med i samværet med 
sin nærmeste krets. Oppteg
nelsene ble bmgt ut av Ber
En og ble tretten år ,-oenere, 
i 1958 gjenfunnet i Salzburg. 
De har vælrt nøye gr'ansket 
av eksperter, s:om erk'lærer 

dem for autentiske, og ble i I den avgjørende peDioden 
sin tid offentlitggjort av den mellom 1930 og 1940 var si
britiske avis «The Sunday tuasjonen heilt forskjellig fra 
Express» i stort oppslMteden som forelå på PHts og 
Shadanov. I dette ekteskap Napoleons tid. Utmattet ved 
artikletr Senere har de vært en stor krig hade Europa 
utgitt i bokform i norsk over," m~stet sin hedersplass, og 
setteIse ul1Jder tit[en «Hitlers dets førerrolle var .j,kke len
politiske tles·tatmente», hvorfra ger anerkjent. Ennå var det 
vi henter etterføLgende sHa- et av tHtrekningssenterne på 
ter. jorden, men et som sttadig 

På bakgirunn av det Vii idag tapte mere av sin betydning 
ser og sOim vi nevnte fo:mn, love'rior den voksende ma'kten 
dette at England er blitt redu- hos De Forente Stater, den 
sert til en tredjerangis makt, (Forts. side 8) 

SIDE 5 

Svetlana Stalin-oppstyret 
OG ET BLIKK BAK KULISSENE 

Den mangfoldige Sla lin med den like mangfoldige datter SveIlancl. 

Også her hjemme i Norge merket en bølger av Svetlana
oppstyret i den dagspresse som synes så forunderlig inter
nasjonalt dirigert over' hele verden. Og både et norsk for
lag og et norsk ukeblad var på pletten med oversettelse 
til norsk av Stalindatterens memoarer. Efter at det nu har 
stilnet noe av, kan det ha 'Sin interesse å gjengi efterfølg
ende artikkel fra den amerikanske publikasjon «The New 
Patrio!»: 

Verdenspressen anklager etter den første hustru for
StaEn fO'r ha vært antisem~tt. svinner i mørket. Nadja 
I virkeligheten hadde han fødte likeledeis diktatoren en 
imitdlertid en jødisk ektefelle. sønn, som Hlkk navnet VassrIi. 
V1dere er det en kjeimsgjer- Han bIte sene're til og med 
ning at Stalins nærmeste general i det røde luftvåpen, 
venner og rådgivere likeledes men døde im1dlertid efter 
var russ~ske jøder, blant dem I StaLins død i fengse1. 
Laz'ar Ka'gan'ovitsj, hans sen- , Annet barn i 'annet ekte
'eire svoger. Kaganovitsj hørte I skap var en, P',ike, Bom fikk 
til blant de mekt1igBte herrer nevnet Svetlana. 
i Kreml og overlevet allle ut- Svetlana Alliluyeva, som 
rew:ninger og leiliJghetsvise hun senere kalte søg, hadde 
jødøforfølgelser innen makt- konsumert tre ekteskap og 
kampens ramme. tilslutt også hat,t en indi8'k 

Stalins første ektefelle var venn. Hennes første ektefelle 
Ekaterina Svani:dze, som fødte v.ar Gr1golrij Morozov, av 
ham sønnen, Jakob. Det blir jødisk konfesjon og tilhør
hevdet at denne tkike vatr syn- ende garden li Kreml. Sta,liin 
derlig inte11igent. Han ble filkk tvunget igjennom hos 
jernbanemekaniker og senere daUe-ren skill3!ITlisse fra Moro
tatt tilfange av de tylske trop- ZOV, og lot denne forsvinne 
per under verdenskrigen. i Sibir. 
HiJtler tilbød å bytte ham ut 
med general Paulus, men 
herren i K'røml avslo. 

StarEns annen hustru var 
Nadja Alliluyeva. Sporet 

Jo, det var en nydelig seier Chur
chill brakte Storbritannia! 

fra et dominerende imperium 
~om i krig efter krig hensyns
'øst har I3pilt de europeiske 
'tater ut mot hvertandre, t,il 
:t øyrike som nu tigger om 
'1.jelp fra dette Europa, er 
let natur llig å minne om Hit
'ers uavbrutte anst'rengelser 
for å komme til forståøl\3e 
ned Eng1.and. Og i samme 
'orbindelse kanskje også 
1udolf Hess' innJ3'ats for å 
')ringe fiendtLighetene mel
' 0m Tyskland og England til 
1pphør. Hvis anstrengelsene 
til de tyske '3tatsmenn hadde 
"ørt frem, så ville Storbri
tannia haS'loppet å høste 
seirens bitre frukter idag. 
Rent bortsett fm at Europas Arven fra det imperium Churchill ødela: Black and White 

Så tok Stalin Rosa Kaga
novitsj t;il seg som ektefelle, 
søster av Lazar Kaganovii1sj. 
Om balm i dette ekteskap er 
intet kjent. Svet'lana deri
mot gift,et seg nu med Yuri 
var det en dartter. Men Stalin 
var heUer ikke innforstått 
med dette ekteskap og holdt 
seg bonte fra bryllupet. 12. 
mai 1967 skrev journalist 
Pete'r A. Khassidi i «The 
Jewish Times» at det synes 
llfattelig at Staliln nektet å 
f,{odta dette ektesikap, fordi 
Svetlanas nye ektefelle like
ledes var jøde. Det er ukjent 
hvorledes dette ekteskapet 
endte, men Shadanov over
levet imidlertid og er for 
tiden beskjeftiget som dekan 
'led universitetet i Rosltov. 
Ufork!larlig er hm StaHn 
denne Vleksl,ing mellom pro
og antisemitisme. 

(Forts. sid, 7) 
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Hva Illaktkalll pen gj alt • • 
Ruge iharsom vitne medgitt og hans medløpere ti. å hevil1Je 
at s'ituasjonen kunne misfor- seg på dem som har tapt 
ståes. UndersøkJelseskommi- efter å ha stått dem imot. 
sjonen sier det samme. Og en .slik iskjebne haT da (Forts. fra side 1.) Ihadde vist «stn ansvarsføl-

turLigvis tikke ble gjort i det else og pat!1iotisme». Frank
«objektive» program - at lin Knudl.S1en sk!1iver i boken 

det og om at Terboven skulle 
bli trukIDet tilba:ke. Når Hit
ler gikk fm dette løftet, var 
det på bakgrunn av de nor
ske hendelser (bl. a. lærer
stdd og kirkelSltr1d) som Ter
boven fremkallte - efter alt 
å dømme i samarbeide med 
bl. a. bislmp Berggrav. 

Men vår samtidshristoriker logså de tapende gjerne båret 
tuml<er rundt med uttalelser uten å bekLage seg. Far ({Ve 
av NS-folk som under de overvunne!» Slik ble det v 

«maktkampen» med okku- da også handlet rundt om
panten fremholder at det kring i alle l<and, mest typisk 
må gjøres en slutt på dette klanskje i Frankrike og Dan
at det med noe ski:nn av rett mark, hvor en åpent med
fra ek!Slilfo~k ;i England og gav at en tok hevn uten 
'andre kan påståes :at krigen hensyn til lov og Dett. Men 
ikke er sl~tt ved en offisiell i det hykilerske Norge for
:liredsslutmng. At de her- ,søker ,en å skjuLe de primi
under taler og skriver om en. 'mve utslag av dette å ta hevn 
«formell» ener en «de jure- med en maske av vanlig lov 
kl11gstiJstand» er naturLigvis og rett. Og dog var NOl1ge 
intet bevis for 'at de i straffe- det eneste lav disse land som 
Lovens for~tan~ mente a,t i sin grunnlov' hadde lov
N orge var l ktrlg med Tys'k- festet det menneiskeTettskrav 
liand og at de innrømmet at at lover ikke må gis thlbake
de var :l!andsforrædere. virkende kraft. Men gjorde 

også administrasjonsrådet i tilknytning til dette: 
fikk «sin makt» fra tyskerne 
og i adsklil1ig høyere grad «Jeg var tilstede i studio da 
enn både det efterfølgende han (Paal Berg) leste det opp og 
stYI1e av komm'iisiariske stJats- det slo meg at han mente det 
råder og QuisHngs nasjonaLe absolutt alvorlig.» 
regjering fra februar 1942 Da forestillingen i studio var 
var henvist til å få sine ved- over, forsøkte den sist utnevnte 
tak godkjent av okkupanten. formann i administrasjonsrådet, 

En 'samUdshistQlI'iker bur- fylkesmann Christensen, å hjelpe 
de være ietand til å se på Quisling på med frakken. Quis
Quislings politiske virksom- ling rev den fra ham og sa: «Nei, 
het under okkupasjonen herr Christensen, det vil jeg ikke 
samlet. Han burde kunne tillate dem. be har i disse tredve 
innse at det er en sammen- år gått rundt og spilt patriot og 
heng mellom QuislingiSi opp- forsvarsvenn, og nu har det vist 
treden 9. april 1940, da han seg at de er villig til å overta 
grep !1egje!1ingsmakten nett- styret på tyske betingelser, noe 
opp for å oppættholde norsk jeg avslo med forakt. De har 
suve'renitet og hindre at det gjort Dem selv til et gissel i 
oppstod okkupasjonstdlstand, hendene på Wehrmacht. De vil 
og hans senere langvallige bli tvunget til å delta i utplynd
og fOTbitrede kamp for å ringen av det norske foll, og når 
gjenopprette det som fra det er gjort vil deres nye opp
et nasj ona]t norsk synspunkt dragsgivere avsette dem. Det vil 
,gikk tapt da norske mot- være vel fortjent.» 
standere av Quisling slam- Både Christensen og Berg var 
men med den tyske okkupa- dødelig bleke da de tumlet ut av 
sjonsmakt fikk veltet hans studio», tilføyer Franklin Knud
første :ægje'ring 15. april sen. 
1940. 

Og dette Var naturUgvis 
hverken talemåter ener ville 
fantaSlier fra Quislings side. 
Hians «kup-regjering» som 
den kaltes i programmet, ble 
opprinnelig godtatt lav Tysk
land som norsk regjering og 
bærer av Norges suvereni
tet. Og uten de kamphandlin
ger som N y,gawdsvoldregjer
ingen !satte igang efter at 
den selv var skyld i at alt 

. var tapt. og uten de intriger 
som flikk .fj ernet den siste 
suverene norske tregjering, 
viUe en også i Norge hatt 
tillstander som i Danmark 
med utstrakt selvbestem", 
melsesrett. Der gikk den som 
kjent først tapt da tySkerne 
av hensyn til de tyske trop
pers ,Slikkierhet måtte glIipe 
sterkere og sterkere inn for 
å hindre anark~et i å bre 
seg. 

Quisling hadde da også 
vanskelig for å tilgi de menn 
ISiom i samarbeide med de 
tyske okkupanter hadde fått 
fjernet hans norske regjer
dng og overlatt Norge til de 

Det er naturligvis på bak
grunn av dette ,en må se 
Quislings senere «makt
kamp» med 'Derboven også. 
Da admini:str,asjonsrådet, 
sJJik Quisling hadde forut
sagt, ble avsatt 'av'Derboven 
og erstattet med de ~ommi
sariske statJSlråder, v:ar Quis
ling ikke vmig til å del!ta i 
'en slik fotrm for regj ering 
oppnevnt av de tyske okku
panter. Hans mål var å få 
gjort slutt på okkupasjons
tilIstanden ved en fredsslut
ning som og.så gjorde ende 
på krigstilstanden de jure 
efter at den de facto var 
avslutt~t med den betingel
sesløse kapitulasjon i juni 
1940. Dermed Vlille Norges 
suverenitet væ'r'e !gjenopp
rettet i den utstrekning f.or
holdene gjorde det mulig, og 
det ville være slutt på dette 
at et norsk styre måtte hente 
sin makt fra okkupantene. 
Selv om ,en naturligVlis måtte 
avstå støttepunkter til 
Wehmnacht. 

tyske okkupanters fOTigodt- Terboven på Islim side 
befinnende. Det firemgår bl. gjorde Ialt for å hindre en 
a. av hva Hamld Franklin sLik utvik1ling, både åpent og 
Knudsen fortelLer i sin bok i det skjulte - ved hjelp 
«1 was Quislings Secretary». 'av norske jøssinger som fant 
Som kjent ble oppnevnelsen det mere patriøtisk å be
av adminjlstrasjonsrådet til kjempe Quisling enn å slikre 
erstatning av Quislings re- 5tØl1st mulig norsk suvereni
gjering bekjentgjort ved en tet vris a vis tyskeme. 
tale li kringkalstingen av Da QuiiSiling dannet sin 
høyesterettsjustitiariUJs Paal annen lJ'egjering i :Debruar 
Berg, en taLe hvori han er- 1942 'Var han i den tro at en 
klærte at QuisLing ved nå å slik fredsslutning var innen 
muliggjøre oppnevnelsen av um1ddelbar rekkevidde. Han 
administr,aJsjonsrådet «påny» hadde fått Hitlers løfte om 

Og sLik fortsaUe da «makt
'kampen». Quisling under
streket stadig, helt ,til isin 
siste tale li. mai 1945, at hans 
J:iegjering ikke var oppnevnt 
!3!V tys~erne :sLik som de tid
ligere styrer hadde vært, 
men av de norske statsråder 
i forståerllie med den fungeT
ende høyesterett. 

N år det i programmet i 
kringkastingen ble under
streiket at Quisling og N asjo
nal Sia:mling ikke pr,inlSlipiJelt 
var uenige med tyskerne når 
det gjaldt den politiske ut·
Vlikling i Norge, så er det 
natutrliigvis riktig i en viss 
utstrekning. Dog var det 
ikke «nasjonals!Osi'aIirsm'en» 
i tysk betY'dning av ordet 
Nasjonal Samling ville gjen
nomføI\e, men det partipro
gram som allerede hadde 
eksistert og vært offrennirg
gjort ti år i forvei'en. H VO'f

vidt en s~al kaUe dette 
II1IaS)jonaillslQsiald.stisk, fascist
isk eller kanskje helLer na
sjonalronrant,isk, kan det 
naturligvis strides om. 

For skal man følge denne det dog, slik det åpent er 
SkodvinlS (og andres) tanke- innrømmet av fremtredende 
gang om at det fortsatt be- menn på den annen side. 
står kvig hvis det ikke er Og dette kommer NS
avsluttet en frredsavtale, så foLkene aldri til å godta! 
må altså Tyskland, både i Selv om Skodvin skulle bli 
vest og i ØlSlt, fremdeles be- enda mere obJektiv enn han 
finne seg i krig med de alLi- nå er. 
erte. Og var NS-folkene 
under disse forhold lands-
forrædere. så må hele det 
tyske folk væ,re det 1dag. Sovjetsoldat-

E.n sljlk fremstilling av forr
holdene har naturligviIS intet 
med seriøs historileforsknJi.ng 
å gjøI1e. Det er et partsinn
legg til fO'I1del fo,r dem som 
forrsvarer «retts» oppgjøret 
ved å forvrenge kjenns
gj,erningene. 

(Forts. fra side 4) 
Plutsellirg ble bussen vår 

utsatt for kraftig geværild, 
Skuddene kom tydel,igvis fra 
skarp'en ved veien uten at man 
ble var noensomhelst. __ m.eI}~_ 
ingen av oss ble truffet. Sjå
føren kjørte med full farrt 

Skodvin harselerte eUers i d k Når det gjaldt utfallet av uten srt'ans mens ,e tys e 
veTdenskrigen, Iså er det pvogrammet over at Quis- passasierer sthlle ON uanfektet 
også klart at Quisling og Iling og hans ministre tirodde observerte skvtinO'en som om 
N l på muligheten av et sam- de·t hel·e v'ar en dagligdarrs asjonal Sam 'ing ønskret 
tysk seier, iaLlfall på øst- arbevde mellom Nasjonal affære. Gjennom den lange 
fronten, f.ordi Norges stilLing SamLings s'iyTker og hjem- krigen var de blitt vant til 
vis a vis. sovjetmaJkten opp- mefronten om en frederig denslagJs. 
tok partiet like sterkt den- maktov.erdragelse og anførte Endel~rr nådde vi frem til 
gang som det synes å oppta som krHde for 'Sin :DI1emstilling Simfero'Doll med livet ,i be-

«en av de daværende mi- hold. Og her som på Jallta 
degens NATO-tilhengeIDe. Og 
noe upatrioti:31k kan det ia11- stre». Det err naturligvis måtte jeg ledsage vålre tysk-

nokså gjennomsiiktig hvem ere til den armenske kirken, 
fall ]ikke !]igge i en slik inn- det kan være org vi synes da de tydeligvis var steIikt 
stilling. Både Quisling og 'Oppri:ktig talt at vedkom- interessert i åse den armen-
partiet trodde talt en sovjet- mende bUDde ha sett sin ske kirke med dens århundre-
seir vH1e bety Norges under- l d' . ft 
gang i et bolsjevi:kisk kveler- plikt på et helt annet om- ange tra .1sJoner, s~. e 'er 

råde enn å furnere folk av hva det slret~ skal ga tilbake 
tak, lOg det Vlar vel 'Også til l t' d I ..J,' t k 
baI'e et rent lykiketI\eff Isom typen SrkodViin med slike in- ,. apost enes 1). \..VIsse ra -

formasjoner. Det faktiske tene ved svart~havskys~en 
gjorde at utVliklingen ikke forhold er jo at det både bor det anslagrsVls .omknng 
ble slik da TyskJrand tapte fra kretsen omkring Tran- hundretu~enarmeI11ere . fm 
kdgen. mæl i Sverige og fra hjem_~all!mel tld av o~ de ha'~ mn-

Også i dette prorgram gav f th Id bOd kt til 1tda,g bevart sm nasJonale 
Skodvrn sin «forkla. ring» på me ;ron O'! a e var sø· k It 

!!ro t k d Q . l' u ur. 
den innstilling NS-falkiene n a' t me UIS mg 'Og 
hadde efter at krigen med 19itt løf.ter org fomikringeli Fra Simfer!Opoil tok VIi toget 
Tyskland var lavsluttet i og som ble brutt. Ellers Vlille bare tliil Dsjankoj for derfm 
med k'apitulasjonsavtalen i nJaturihgvirs den nasjonale å kjøre med lastehHer til Feo
Trondheim. Og også denne .regjering ikke ha beskjef- dasia. Det viste seg nemlig 
gang uten å nevne denne 'tiget ,seg med dette. at partiJsanvirksomheten 
krapitulasjonsavt.ale, som eT Det er i det hele tatt be- hadde vært i sVlng også her. 

Mange steder hadde den vært 
alfa og omega i saken synderlig a't det ikke skal temmelig ldvHg og jernbane-

Godt gjort, får en si! For kunne gå an å diskutere linjene var bUtt ødelagte av 
rl>kke bare slo helle den dargs- dlils:se spørsmål på en arusten- bombeeksplosjoner eHer sa
presse som da f;remdeles va,r dig måte istedenfor med en botasjeaksjoner i de tre 
under den gamle lede~se fast i slik skod~in~k ~<objekrtivi- dagene vi hadde vært borte. 
dett~ 'at Norges kng var I tet» s?m l vlrkehgheten er Men bHtrafLkken ,gikk som 
forbI, med DAGBLADET det stikk motsatte. den IskuLle og vi nådde frem 
og ARBEIDERBLADET i I Ingen har i historiens løp I ti:! våtrt arbeidskompani. Tur 
spissen, men også genetraI kunnet hindre en seiriherITe og retur Ja,lta tok syv dager. 
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Hvor er de gamle NSDAP-velgerne? I Svetlana-oppstyret .. 
(FortJ. fra side 1.) I 

men med aUe de andre førte. I 

Vel, denne iinnstilling i den 
'kJarrik'atur av et Tyskland 
som vokste opp .tgjen alv rui
nene i ly av amerikanske 
dolLars er natur:ligvis både 
nyttig og tjenLig for den 
enkelte t30m setter den mate- ' 
111eUe velferd 'Over alt, men 
akkU'rlat så imponerende 
det jo ikke. 

FOll' hvor er det blitt av 

alle dem som virkelig var I 
nasjonalsos1aJ:i'ster og som for! 
eksempel i 1932 gnv Adolf 
Hitler 13,4 mi11ilQner stemmer i 
ved vaLget på rikl3pæslident i, 
konkurtranse med selveste 
folikrehelten Hindenburg? Om
krom de aUe sammen i krigen? 

J'a, vi vet ilkke. Men i til
knytning til disse spørsmål 
kan det ha sin linteret3\Se å se 
litt på hvorledes tilSlutningen 
til NSDAP fordelite seg på 
yrkesgrupneI' og på de for
skjellige tvske land. Vi henter 
taLlene fra en publikasjQn ut
gitt av Detr Diæktor der Bun
desZlentrale fUr politdJsche 
Bildung i Bonn, altså en offi
siell publikasjon. Man be
handler i de «Informa'hlonen» 
som utgis i utgaven for juni/ 
juli 1967 (Folge 123) «Der 
Nlationalsozialismus 1919-
1933». 

Nasjonalsosialistisk oppmarsj i Weimar i 1926. I spissen ser man 
Joseph Goebbels og dm senere stabssjef i SA Victor Lutze. 

~gen ?e'l.::e:'~r~ditLr()lle.sPilteJvel ha sin interesse.å gjeng} 
l Oette ISIOSlalI!§tJ.ske parti }wo;r mental!' omfurdebngen- pa 
Hitler hadde fOirståttt i en hit- yr~elSigrupper 'av mecillem
til ukjent grad å vekke fehles- mene (efter Schafer, NSDAP, 
skapsfølelsen, så kran det Like- side 17): 

NSDAP I samfundet 
som helhet 

(Foris. fra side 5.) 
Stalindatterens tredje mann 

var Michael KaganoVJitsj, 
sønn av Lazar Kaganovitsj. 
Kaganovitsj . hadde :således 
bundet Staltin fast· til seg ved 
dobbelte familiebånd: hans 
søster var nu StaiJ.ins hustru 
og han)s sønn ektemannen til 
Stalins datter. 

i Men også dette Svetlanas 
tredje ekteskap endte på 
ukjent måte, hViis man da ser 
oorlt fra farvede beretninger. 
Ilklke deistOl mindre hadde hun 
aillerede 'levet seg inn i ISOV

j-et-jødiskre kretser, hvorfra 
også Mo!lotovs hustru stam
met. Denne var SøBter av Sam 
Karp, en «kapitalist» :fira 
USA, innehaver av «Karp 
Export-Import Company» i 
Brildgeport, Connecticut. 
Deres datter Svetlana Molo-

,tov giftet seg i 1951 med 

I Vassili Sta1in. 
Efter Stal,ins død og den 

efterfølgende lavstaJinils:ering 

I satte fotrfølgelsen inn også 
mot Svetlana og hennes jød
iske venner. Da hennes bror 
Vass:Hi døde i fengsel hen-
Vlendte hun seg tiJ. rabbien 
li. Moskva Schliefer og bad 
om å bli opptatt i den jOødiske 
menighet. SchliefeI', SOiffi var 
redd for sin e,gen posisjon 
Qg.lSikkerhet, holdt imidlertid 
søknaden td:lbake. På hans 
foranledning avbrøt Dgså 
andre prominente l'Iepresen
tanter for den jødiske merug-

30,3 % 

het forbinde[sen med Svet
lana. 

SvetiLana var meget ille 
berørt over dette. Hun befant 
seg nu mellom fO'rfø[ignings
bølgen fra regimet og 'iIs:oler
ingen fra de kretser som hun 
hadde tgiftet seg inn i. Efter 
de tre avsluttede ekteskap 
skaffet hun seg nu en indisk 
venn, som imitdlertid døde 
kort efter dette sitt helL 
Svetlana fikk lov til å reise 
til India med hansaL,ke, men 
vendte imidltertlid ikke mere 
tilbake tN hjemlandet. 

Da hun ankom til USA var 
hun allerede ventet av «sinr; 
advokat, en Mr. Alan 
Schwartz. Hun hadde for seg 
en på forhånd omhyggelig 
prepaI1ert presse og befant 
seg igjen i den krets av ven
neT som hun a'lJlerede var 
vant til fm Sovjet. Alan 
Schwartz i saJkførerfQrr.etnin
gen Greebaum, WoHf & Ernst 
i New York, overtok roIIJen 
som manager flQlr Stalintdat
teren og sikret starten av de 
oppreklamerte memoarer 'Og 
tilslutningen til «Vesten søte 
liv». 

Svetlana-oppstyret avslører 
seg nu som et e'kS'empel på 
de Igode forbindelsetr' til de 
ledende kretser innen masse
mediene i USA som oppnåes 
gj'ennom anbeifalinger fm 
kretser i Sovjetsamv.eldet, 'Og 
på samsptilliet mellom den 
vestlilge venstreradikalisme 
og kr,etser li. øst. 
.' ••• - ••• -.-••• '.' ..... - ... '.' ............. '.'.-J 

NSDAP'IS ,egentli:O'e gjen
nQmbrudd i tys'k politikk fant 
som kjent føl'st sted i 1930. 
Val'gseiren 14. september 
dette året betød også en revo
lusjon når det gjaldt med
~eri:tstaIlet. Dette val[' i 1927 
bare 72.590. I 1928 var det 
steget noe, till 108.717. Ef,te,r 
valget i 1930 steg medlems
tallet 1rl:1 129.563 og ved. å,rs
ski:fitet 1932/33 hadde man 
nådd det imponerende tahl av 
719.446, altså entildJOblting i 

Arbidere .... o •• o o o o • o ••• o ••• 

Funksjonærer .... o ••••••••••• 

Selvstendig næringsdrivende . o • o 

28,1 % 
25,6 % 
20,7 % 

45,9 % 
12, % 

9 % 
5,1 % 

10,6 % 

Wiirttember.g 
Oppeln 
Koblenz-Trlier 
Westfalen-Siid 
Oberbayern-

29,3 % For lJUl:dODlmeD • 
28,8 % (F f ·d 4) 27 2 % orts. ra SI e 

, c reaJlitetene sl!ik de egentlig 

forhold til 1927. 
Skjønt den sosiale herkomst 

Embetsmenn .............. o • 

Bønder o •••• o ••• o ••• o •••••••• 

Andre o o o ••••••••••••••••••• 

8,3 % 
14,0 % 

3,3 % 17,4% 

En oversikt over va!lgresul- løse var tilbøyelige til å støtte 

Schwaben 
Diissetldptrf 
Westfalen-Nord 
Berlin 
NJiederbayern 
KOln-Aachen 

27,1 % ler? Før det s.kjer, vil o nQk 
27,0 % I «d~ .utval~te~) 'I. Israeli fa at-
257% ski1hge milhartder fra men-
24' 6 % ' neskeI' . 'som har medlidenhet 
20' 4 % med de lidende og forfulgte 
20:2 % jødetr'». 

I tatene gjøtr det klart 'at den det kommunistiske p.arti. 
Men tre daglers opphold i tldili!gere kolporterte QPpfat
Jalta hadde vært en gledelig ning at det Vlar de arbeidsløse Nå,r det ellers gjelder par- Som man ser av disse tall, 
opplevelse for meg bortsett som hjalp Httler til valg- tiets styrke i de forskjelilige så oppnådde NSDAP bort
fra s1cirlsmissen med den sedrene ikke holder stikk. Det tyske lan.d, så gitr tallene imot 40 Ofo atv stemmene ved 
ISkjønne As±se. Og den var har rikltignOik.ikke vært viten- fra riktdagsvalget 31. juli 1932 de siste riksdagsvalg før 
på sin vis også til hje[p, skapelig eksakt undersøkt interessante o pplY'sninger. maiktoVlectagelsen. Dermed 
wass i at :vi underveis måtte hvem som på I'Iiiksbasis stemte Partiet fikk ",ed d€ltte valg skulle man kanskj,e anta at 
opPleve et par fatrlige epi- på NSDAP, men det fOlf'elig- 37,4 % av d~ avgåtte stemmer. IaIltså 60 Ofo av de tySke velgere 
soder. Først og fremst føke ger sldke undersøkelser :i.all- FOll' de enk8lte områder hvotr val[' gode demokI'later Qg at 
jeg meg frr.i1skere og mer Dpp- fall for SchJ.eswig-Holstein og par,biet hadde henholdsvis neter disse SDm nu har dUik
lagt efter den anstrengende Braunschwe~g. Og disse un- størst og minst tilslutning var ket frem igjen, men så er 
og slitsomme virksomhet dersøkelser klargjør at det partiets stemmetall i prosent iikke thlfeUe. Ca. 20 Ofo av 
gjennom lengere tid og ner- først og fremst var bonde- slik: vel'gerne SItemte nemlig på det 
vene mine var blitt stytrket befoLkningen som støttet opp kommunistiske parti som jo 
efter den farlige bombingen om partiet. I sammenheng Schleswilg-Holstein 51,0 % åpent tilkjennegav at de tok 
jeg hadde gjennomlevet i med dette støttet også hånd- Osthannover 49,5 % sikte på revolusj'O!nen, 'Og de 
Feodosis. verkere og mindre nærings- Frankfurt (Oder) 4~,1 % tysknasjonale og andre kran 

dmvende opp om Hitler. Det Liegnitz 48,0 % vel !i!kJke egen1llig betegnes 
_ ...... 4N~-..;""' .. # .. # .. ,., .. "" er vel så alt disse resultater Pommern 47,9 % som ovevveldende demokra-

Tannlege ,ikke kan generaliseres, men Ostpreussen 4'7,1 % tiSlk innstillede de heHer. Så I 
det synes å stå fast at de Chemnitz..:Zwickau 47,0 % I. hvor a1J..e de gode demokrater 

M A'R T IN KJE L D A A S store byer, fremfor ait da Siirlhannover- blant den eldre generasjon i 

A.T .. 

Lest Oppbrudd: 
.. «Borten er internasjonalt under
ordnet ransmenn og alliert med 
voldsforbrytere og mordere.» 

«Det er vi i sosialistisk Ung
domsforbund . som står for de 
nasjonale verdier: fjellsmøret og 
det Norske Flagget.» 

Månadsbladet 
FRIHUG 

Frisinna tidtrøyt- og 011'
lysningsblad. Fritt ordskifte 
om NS, rlllsoppgjeret m.m. 
Fylgjetongar om HllnztZ/ol. 
ket, Jack London (ill.), s;,- o 

romanar m.m. Arspris ler. 
25,-. 

Postgiro for blaJp. 80821. 
Utgjevar: ErlinK S,im, Xi"" HlIIIst,lnsgt. 2 industribyene, ikke høtrte til Br.aunschw. 46,1 % . dage;ns Tyskland er kiommet I 

Tlf. 44 75 ~4 noojDnalsosiaListenes sterke MecidenbtU1g 44,8 % I fn\ må da gudene vite. 
_________ bastioner og at de arbeids- Pfulz 43,7 % _", __ • • ..................... .. 
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SIDE 8 

Hitler om .. 
(Forts. fra side 5.) 

russiskasiatiske kolossen og 
Den Oppgående Sols Rike. 

Hvis Forsynet hadde be
v~lget det aldrende og svek
kede Storbritannia en ny P,itt 
i steden for denne j øderedne 
hall vameriJkanske drukken
bolten, VlHUe den nye Pi tt 
stmks ha innsett at St(1rbri
tannias tradisjonelle maktba
llansepolitikk nå måtte bli ført 
på et annet pLan, denne gang 
på et vel'densplan. Istedenfor 
å hOllde lliv i, fremkalle og 
opp:f1lamme riva!liseringen i 
Europa, burde Storbritannia 
gjøre 18iH ytte'rste for å opp
muntre til og få istand en 
samlmgav Europa. Amert 
med ,et samlet Europa ville 
det da beholde en sjanse til 
å bLi istand til å spille ranen 
som voMgif1J3:mann i verdens
politikken. (Det er i denne 
forbindelse interessant å 
merke seg at det var de 
samme tanker som beskjef
tiget QuiJslling allerede før 
verdenskrigen og som han bl. 
a. forfulgte gjennom sitt 
fredsinitiativ i 1939 og i den 
Europaplan han senere ut
arbeidet). 

A!lt som nå skjer får en 
tN å tro at Forsynet nå straf
fer Albi'On f()lr dets ga:mle 
forbryt1elser, de forbrytelser 
som hev,et det hl den makt 
det vm. Når Churchill er 
dukket opp i en tid som er 
avgjørende både far St01'
brd:tanrua og Europa, er dette 
en straff som Fomynet har 
Vlalgt. For den degenererte 
elite i Storbl1itannia er han 
nettopp den mannen den øn
sker, og det er da blitt over
latt til denne senile klovnen 
å rå ove'r et stort imperiums 
og samtidig hele Europas 
skjebne. 

FOLK OG LAND 

SET1r 
Den ubrukelige skal lede NATO's styrker. General på en redak,sjoneU betmkt-

NATO! Lemnitzer står for tur til å ning over en melding fra 
I et telegram til AFTEN- bli avløst og 13I1den det er en FN om at «FN's menneske

POSTEN fra Washington uskreven ægel (!) at en ættskommiEljon trer sammen 
heter det at man nu stiller amerilkalD!sk offiser skal 8. mars for å behandle årets 
seg det spørsmål om fiasko- være sjef for forlsN'arsorga- saker, og de omfatter bl. a. 
generalen fra Vietnam, nisasjonens styrker, er gene- «nynazllisme» i Vest-Tysk
Westmoreland, kan beholdes ral Westmoreland kommet lia:nd og forhoLdene i Hellas, 
som øverstJkommande'rende inn ti bildet.» Kanskje en nå Haiti, Portugal, Rhodesia og 
der eller om han må for- finner ut her hjemme at Syp.-Afrika.» For «Man G:tus
fremmes vekk. Og om. en «l.Sik~erheten» vår eir blitt ser» tilføyeir bladelt. «Ja, 
is1ik forfremmelse av den ønda bedre? For kanskje man blir faktisk høylig fm
ubrukelige heter det karak- ~estmoreland klarer. å sl~ bauset over denne' katalog 
terisbsk nok følgende som. tIlbake den kommUnIsme ~ av ulykkesland. FN har altså 
våre hjem. Hge. NATO-t. ilhen-l E~ropa som han tapte for l ikke hørt om forfatterpro-
gere burde tygge litt på: VIetnam? sessene i S~)Vjet nylig? Man 
«En annen spekulasjon går I * har helle:- Ikke oppfatte: at 
ut på at president Johnson I det f~re.gar et og ,annet ukor-
kan gjøre general Wø:;t- SPØK rekt l Jer~teppelan:d her og 
moreland til general Lem-I Det ør MORGENBLAD~T I der forøvng. Meldmgen fra 
nitzers efterfølger - sjef for som setter det som oVerSkl1lft FN er neppe ment som Ispøk, 

ning, er Europas kolonipoli
Hkk endt i fullstendig fiasko. 
Jleg har~kke glemt det ene 
eksempelet på tilsynelatende 
suksess, men en suksess som 
er rent mater1iell, og det er 
det uhyre om kaller seg De 
Forente Stater, jeg gjerne vil 
tale om, Og et uhylre er det 
eneste navn det er mulig å 
gi det! På en tid da hele 
Europa - dets egen mor -
kjemper fortvilet for å holde 
den bolsjevikiske faren unna, 
kan ikke De Forente Stater, 
ledet lav den jøde-redme 
Roosevelt, tenke på nDe 
bedre enn å stilHe sine fabel
aktige materielle hjelpekilder 
tillrådighet for disse asiatiske 
barbarene som er bestemt på 
å kvele det. 

sperret EuropaJs vei til er mulig at russerne under 
bl;omstring. Men nå er -det hendingenes press vil kvitte 
aldemtegent og svekket, seg ful1s ltendiig med den jø
seLv om det )ikke er mindre diske marxisme, da bare for 
fordervet og ondt. Og i denne å re-inkarnere panslav:rsmen 
negative og naturstr1dLge opp- i dens mest glødende og vi11e 
treden har det så fått 8:tøtte form. Hvis amerikanerne på 
fra De Forente Sta er som sin side ikke greier raskt å 

kaste av seg New York-jøde
selv er blH inspirert og egget dommens åk, vel _ dia vil 
frem av den internasjonale det likke vare lenge før det 
jødedommens makter som har igår under, uten engang å ha 
blomstret, og håper at de nådd modenhets aLderen. De 
lenge sk'al fortsette å bl'Om- kombinerer rådigheten over 
st1'e, som følg,e av vår split- Islik uhyre materieN makt 
telse. med en så uhyre mangel på 
---- iJntel!hgens, at dette faktum 
Når Riket har lidd neder·- minner oss om et barn ram

lag og man ennå venter på met av elefantSyike. Man kan 
at de asiatiske, de afrikanske, med god grunn spørre seg 
kanskje også de sørameri- om ikke dette er et t1lfelle 
kanske nasjonalismene vil ut- av soppsivilisasjon som er be-

stemt til å forsv'inne like fort vikle seg, blir det bare to 
som den oppstod. 

- - - - stormakter igjen i verden Hvis Nordamedka ikke 
Europa kan bare bLi byg- som er i stand til å stå mot greier å utvikle en mindre 

get på et fundament av ruli- hverandre - De FOl'ente pueril doktrine enn den som 
Naturlovene følger en 10- ner. Ikke materielle ruiner, Stater og Sovjetrussland. idag tjener som et slags 

g,ikk som ikke aUt1d nødven- men 'ruiner av etablerte inte- Både historiens og geogra- moralsk partout-kort og som 
digvis sViarer til våre egne resser 'Og økonomiJske koali- fiens lover vil drive disse to er basert på høye, men illu
!logilske foresti'l1inger. Vi var sjoner, av åndelig stivhet og maktene til en kraftprøve, soriske prinsipper og på så
selv innstilt på kompromis- perverse fordommer, av for- enten militært ener på det kalt kristen vitenskap, da er 
ser. Vi var rlede tH å kaste eldedetdiosynkrasier og sne- økonomiske og ideologiske det et spørsmål om det kan I 
våre krefter i vektskålen for vemynthet. Europa må bli område. De samme lovene holde seg lenger som et over
å bevare Det Britiske Imper- bygd ti samsvar med de inte- gjør det uungåelig at begge veiende hvitt kontinent. Det 
ium - og al,t dette, vel å resser som er felles for alle, de to maktene blir Europas vil snart bli tydelig at denne 

_ merke, på en tid da jeg, for uten hensyn til en!kE~Hper- fiender. Og like sikkert er kjempen på leirføtter efter 
å si som sant er, følte meg soner. Napoleon forsto det det at begge disse maktene sin iøynefallende oppstigning 
mere sympatisk innstillet til fullkomment. før eller senere finner det bare har akkurat nok kraft 
den laveste hindu enn til J k k k' b d ønskelig å søke støtte hos den igjen til å fremkalle sitt eget 

" øg an - ans Je e re eneste store nasjon som er fall.» 
noen av disse !arrogante øy- enn noen annen - forestille igjen i Europa _ det tyske * 
menneskene. - - - Vi kan meg de kvaler .Napaleon led. folk. Med alt det eftertrykk o· cl d h' . k 
med Glikkerhet fremsette en Ha lengtet efter fredens Sa VI t et ,1stOrIS' e per-

, n - .. ' " ., jeg er i stand til å legge på spektiv 180m Hitler trakk opp 
spådom - at hvordan enn tr,iumf og var Hkevel nødt ordene, 'Sier jeg at Tyskland for en mulig utvikHng like 
resultatet blir av dennek'r;i- ,til å fortsette med å føre krig for enhver pris må unngå å før slin død i 1945. Det er vel 
gen, blir den slutten på Det uten stans og uten å se noen spille rollen som brikke i ikke noen som for alvor kan 
Britiske Imperium. Det er utsikt til stans - og l,iikeveI noen av leirene. I benekte at han, dessverre har 
blitt dødeLig såret. Det bri- holdt han fast ved det evige På dette tidspunkt er det fått rett. Og det står enhver 
~iske folks fremtid b~står ~ håpet om til slutt å. oppnå vannkelåg å si hva som vil frHt å sammenligne hans 
a dø av sult og tærilIng pa fred. Jeg har selv hdd de være mest skadelig for oss statsmannsbllikk med de in-
sin forbannede øy." samme kvall'Cr siden som- på det ideologiske plan - tensjoner og hanldl1inger som 

- - - - Imeren 1940. Og alltid har det I den jøderedne amerikanis- pmget Churchi:lls og Rome-
Nå't alt 'et taU i betmkt- vært dette Storbritanni'a som men eller bolsjeviJsmen. Det velts politikk. 

LØRDAG 2. MARS 1968 

fortsetter bladet og «spørs
målet man bør få et svar på 
er om den norske regj ering 
anser katalogen fra FN 
dekkende for situasjonen 
på menneskeret:1Jighetsfron
ten, og hva den i motsatt f;all 
akter å gjøre for å få is.tand 
en 'anstendig dagsorden.» 

Og nå er det vår tur til å 
/3ipørre om MORGENBLA
DET spøker siden det på sin 
stde gjør seg hke blind 
\;;lom regjeringen når det 
gjelder mennesklerettlighets
kommisjonen. For hvorledes 
er det med den norske for
følgelse av poUtiske mot
standere som bærer navnet 
land!3svikoppgjøret? Burde 
ikke kommilsjonen gjøre nO'e 
med denne ur>ett som har 
fortsatt i snart 25 år trass 
i at den er så overbevisende 
dokumentert og innrømmet 
som vel mulig? 

* 

Massegrav i Nederland 
I nærheten av Vugh i den 

nederlandske pl'ovin!s Nord
brabanlt er det funnet en 
massegrav med restene av 
mere enn 100 soLdater fra 
Waffen SS. Foruten soldate'r 
fra Tyskliand, Belgia, Neder
land og Lu~emburgskal det 
også være Iskanc1inaver blant 
de begravede. Men slike 
funn interesserer likke of
fentligheten, aUer minst den 
nederlandske, det dreier seg 
jo ikke om tyske forbrytel
ser, men om egne. En un
Gkylder seg med at de må 
være omkommet ved et 
ulykkestilfelle, mens en 
aldri så overfJadisk under
søkelse vel vine ha avslørt 
nO'e ganske annet. For det 
er deSl3:ve'rre nok av eksem
pler på at de vestalliert:e 
skjøt sine fanger. 

FOLK OG LAND 
KierschowsJZt. 5, Oslo 4 " 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

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

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

Løssalg kr. 1,50 

Bruk postgironr. : 16450 

UtJZiver AlS Folk OJZ Land 
Viking Boktrykkeri 
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