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eeDIE SONNE BRINGT ES VOR DEN TAGl»

Zionisfene avslørersannhefen om Kafynmassakren
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STRIDEN MED SOVJETSAMVELDET FØRER TIL AT MAN I:NDELIG TAR BLADET FRA MUNNEN
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De som arbeidet i norsk presse i okkuasjonsårene vil
vel fremdeles huske det veritable røre det vakte da
Tyskland gjorde kjent funnet av de veldige massegraver
i Katynskogen med likene av 100000 polske offiserer,
som de hevdet var blitt myrdet med nakkeskudd av
russerne da disse bemektiget seg Øst-Polen mens tyskerne besatte Vest-Polen.
Bestyrtelsen hos eede gode» både hjemme og ute var
stor og følbar. Der hadde jo Londonpropagandaen iherdig fremstillet Stalin som den snille gamle onkel som
slett ikke svarte til sitt gamle rykte som notorisk blodhund og massemorder. Nå var han blitt både menneskelig, human og nesten kristelig, for ikke å snakke, naturligvis, om demokratisk. Og så skulle dette skje!

en israeler, overfor hvem et medlem av den Røde Hær efter hva
han angir har tilstått massemordene på polske offiserer i året
1940. Den israelske avis «Maariv» meldte igår, at den 64 år

(Forts. sule 6)

Tre grufulle «patriotiske» ugjerninger

Slik fant man de polske offisel'er i bolsjevikenes massegraver, bakbundne og drept med nakkeskudd.

Her var gode råd dyre. De
salmesyngende vestallierte
statssjefer, Roosevelt og
Churchill, la sine hoder
ibløt, for pakten med Stalin
måtte for all del ikke ryke.
Da fikk heller både menneskeligheten, anstendigheten
og moral vike. Stalin selv og
hans
propagandaapparat
skyldte naturligvis på de onde tyskere. Det var de som
~adde myrdet de polske 01fiserer, hevdet man. Og den
vestlige propaganda sluttet
iherdig opp om denne påstand.- og har faktisk gjort
det til denne dag, skjønt
man naturligvis godt visste
bedre om dette som om så
meget annet.
Tyskerne på sin side fikk
skrapt sammen medisinsk
sakkyndige fra en rekke land
og disse slo enstemmig fast
at det her bare kunne dreie
seg om en bestialsk russisk
forbrytelse. Også etpar fangne britiske offiserer beså
massegravene og uttalte seg
i samme retning. Det var også forberedt en tur med tyske militærfly dit for en rekke norske pressefolk, bl. a.
var nedskriveren av disse
linjer bedt om å delta, men
dette bortfalt, antagelig fordi saken da syntes helt opp-

gamle Abraham Vidra fra Haifa
dessuten kjente minst to sovjetiske soldater som hadde deltatt
i massemordet. I skogen ved den
polske landsby Katyn ble i 1943

I vår serie om okkupasjonstidens likvideringer

I

Det er store veklager i den
demokratiske presæ i Ves·
ten over det man kaller ny·
fascismens
vekst,
ikke
minst har MSI's store valg.
seir i Italia skapt bestyrtelse. eeEr Mussolini ikke død?» •
spør man bestyrtet. Vi skri·
ver om saken på side 5.
NORGE OG DE OVERNASJO·
NALE SAMMENSLUT·
NINGER,
sivilingeniør Gisle Morten·
sens artikkelserie, fortset·
~","~'l@ysluttas-·i d-.::g. Q-øså på siae 5, hvor man dessuten finner en artikkel av
Oscar Aall om ccFredelig
nasjonalforsvar?»
be.
traktninger om hva to historiske eksempler kan lære
oss.

Vi gir påny ordet til vår spesialmedarbeider G.K.:
klart. Forklaringen som ble
gitt oss var at turen var for
risikabel slik den militære . «En våg av politiska mord re noen psykoanalytisk stusituasjon hadde utviklet seg. sveper fram øver Norge, och die. Jeg vil «bare» ta for meg DEN PAKISTANSKE
Vestmaktpropagandaen
den vil bara stiga i tiden som tre av de mest grusomme KRUTT-TØNNE
vendte imidlertid det døve kommer. De norska patrio- mord som noensinne har er emnet for ccl brennpunk.
øre til alle bevislighetene og terna kampar som hjaltar». blitt begått i Norge. Mord tet» denne gang, og på hjemhar fortsatt med det trass i
Slik åpnet en, svensk avis som ble begått på såkalt mebane ser vi litt på hvorstore anstrengelser fra eksil- sin lederartikkel i februar «patriotisk» grunnlag. Det ledes det står til med liv og
polakkenes side på å få sann- 1945; slik var hele salven un- var både menn og kvinner lære hos Arbeiderpartiet.
som var med på disse eksesheten frem. Ja, aksjonen der ove.rskriften også.
kostet antagelig deres leder
Jeg VII her bare bruke det sene.
Hovedtyngden av likvida- PÅ SIDENE 2 OG 3
livet. Han omkom ved en Ioyennevn~e, som en illustrasjonene
falt på byene og tett- finner man meget interesmeget beleilig flyulykke som sJon for a klarlegge litt av
bebodde
strøk, men det fo- sant småstoff og foruten leman har gitt Churchili an- den mentalitet som beherssvaret for.
ket visse mennesker under rekom også en god del av deren en artikkel av Einar
Noen som spesielt har den tyske Okkupasjon av dem i skog .og mark, på fjel- Øygatd om eeOslo-tribunaleb.
visst beskjed var zionistene Norge. Ikke så å forstå at jeg let, i myrer og moras men de har holdt tett helt vil fuske i faget som psyko- OVERALT!
Stygge (og av meg avvis-I'II• • • • • • • • • •_
til nå fordi det passet i analytiker. Jeg skal forreste)
rykter nevner også sykekrammet å la folk tro at ten innrømme at morderes
hus og asyler.
drepte «angivere» og NS- _
tyskerne hadde skylden. adfer~ ~år de mrrd~t i b~ind
Før
jeg
går
løs
på
«stoffolk,
trodde fullt og fast at
Men i det siste har situasjo- «pat:r:,lOtIsme»! til sme tider feb, vil jeg bare til opplys- de gjorde
Norge en stor tjenen end~et seg. Striden mel-I' har fatt m~g til å stu~se. Men ning si: Flere av dem som neste. De var helt overbevist
10m Sovjetsamveldet og zio- denne artikkel skal Ikke væom at de hadde et lovlig
n.istene har tilspisset seg det
.
grunnlag. Trutt og jevnt
SIste året og det har også løs«røktet de sin donb, til Lonnet på tunge~åndene om
dons store tilfredshet.
massegravene l Katynsko-,
Men lenger enn hit strekgen.
I
ker ikke min, «velvilje» seg.
. Saken ble tatt opp av den
For medlemmer av den gjenIsraelske 8;vis «Maariv» og
gen som likviderte Seppo
ble bragt VIdere av det store
Laminnen (finsk' statsborameri~anske
nyhetsbyrå
ger) på Finmarksvidda 23.
ASSOCIated Press, som med- i
september 1942, var ingen
delte:
helter eller patrioter. Lamin«Om Sovjetsamveldets ansvar,
nen ble slått halvt ihjel med
for Katynmassakren beretter nå'
(Forts. side 6)
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EINAR ØYGARD:

OSLO-TRIBUNALET
Efterfølgende artikkel har på grunn av stansen i ferietiden blitt lig-I gjør mellom stridande makgende så l~ng~ at «O~lo-tribunalet» ik~e lenger er aktuell dagspolitikk, ter. He~ på bjerget var vi
men den vtl stkkert ltkevel leses med znteresse som en avsluttende poli- og m~d l de~e dansen.
tisk vurdering:
. De~ som gjorde se~ skul-

I brennpunktet

vendig efter svikten i VietDet er litt av hvert som nam. Og her møtes pussig
Namnet Tribunal er frå dømt ved revolusjons-tribupåkaller oppmerksomheten nok kinesiske og amerikan- det gamle Rom. Det fortel nal, eller som' vart likvidert
ute i verden. Vi tenker blant ske interesser påny. De paki- om ein plass der domarar, direkte uten rettargang.
annet på det en vel må kalle stanske generaler har ube- frå makthavarane kunngjor-I Det er politiske systemer,
borgerkrigen i den engelsk- tinget støtte fra Maos Kina de dommer mot motstanda-, ideologier og livssyn som
okkuperte del av Irland, som truer med å rykke inn rar, ofte frå livet eller til' makthavarane går til kamp
hvor britene selv har fått fø- i India over fjellpassene fra landsforvisning og med det I mot på denne måten. Men
Hng med den lovløse frankti- Tibet.
formål at makthavarane I har makthavarane greidd å
rør- og sabotasjevirksomhet Og slik verdenssituasjo- kunne tilvenne seg jOrde-r stanse utviklingen med sin
de selv satte igang under nen er, har Sovjet fØlt det gods og gull. Gjennom heile kamp? Jesus frå Nasaret
annen verdenskrig, og hvor som en slags lystbetonet middelalderen, kjenner vi vart avretta fordi han kom
man svarer med samme mid- nødvendighet å gripe direk- inkvisisjon som var slike tri- med ein ideologi og eit livsler som man opp til denne te inn. Det har nylig sluttet bunal der lov og vanlig retts- syn som dei ortodokse jødadag fordømmer tyskerne en «vennskapsavtale» med praksis ikkje vart brukt. ne ikkje vilde vite av. Idag
for å ha anvendt dengang: India, som i virkeligheten Det var for det meste pine- har ideologien i evangeliene
fengslinger uten rettskjen- innebærer tilsagn om mili- full tortur, tolking av tru, og det kristne livssyn komen
neIser av folk man ikke har tærhjelp i tilfelle et paki- idio.logi og livssyn som var ut til mest alle folk, frå den
kunnet påføre deltagelse i stansk «angrep».
avgJerande for at den tiltalte vesle flokken på 12 mann
noen rettskrenkelse. Vi tenIndira Gandhis India er skulle miste livet (Johan til 3000 på den første pinseker videre på de amerikan- dermed bragt over fra den Huus). I nyere tid ser vi dag, fram til idag då meir
ske tilnærmelser til Kina og nøytrale leir til et temmelig med avsky på den straum av enn ein og ein halv milliard
bakgrunnen for både den og nært samarbeide med Sov- skuldlaust blod som flaut menneske høyrer til i kristfor den kinesiske respons: jet _ og bemerkelsesverdig rundt revolusjons-tribunal i ne menigheter og kyrkjefrykt for Japans stigende na- nok ikke som følge av sov- Frankrike, då det vart reist samfunn. Inkvisisjon og pasjonale selvfølelse og der- jetaggresjon, men som følge guiljotiner i alle byar etter- vemakta måtte gi tapt for
med følgende makt.
av egne utenrikspolitiske be- som revolusjonshæren had- reformasjon. Det er reforMen, la dette ligge inntil kymringer. Landet er over- de framgang. Dei dømde folk merte kyrkjesamfunn i alle
videre. Det som idag vel er svømmet av østpakistanske ~rå livet og konfiskerte dei' land.
mest i brennpunktet, og som flyktninger og vil ikke lenge Jordegods, gull .og .annan ei-I I Sovjet-Rusland høyrer vi
for alt vi vet allerede når kunne makte de dermed for- gedom ~0n;t del elgde. Her ofte om folk som blir dømdette leses kan ha ført til en bundne omkostninger og var det IkkJe lov og r~tt. Det de til lange fengselstraffer
katastrofal utvikling, er nok ulemper. Med det siste ten- var makt ~o~ kom Istad~n og forvisninger til Sibir for
forverringen av forholdet ker vi bl. a. på de gnidnin- f?r !ett. V~ kJenner for lIte folk som har ein annan idemellom India og Pakistan i ger som allerede har opp- tIl tIlhøva l Russ~and under ologi enn makthavarane
forbindelse med hendelsene stått mellom de østpakistan- og etter revolusJon~n. Det (Sinjavskij, Daniel og fleire)
i Øst-Pakistan. Det truer fak- ske muhammedanere og de vart so m~nge avrettmgar at eller dei som blir avretta
tisk med åpen krig.
indiske hinduer, noe som det er UVISt kor mange vart fordi dei har eit kapitalisNå har det jo tidligere kan utvikle seg til en eksplotisk livssyn. I andre land blir
vært krigerske forviklinger sjon. Indias store interesse
folk med eit kommunistisk
livssyn
mellom disse to land, men er å få flyktningene tilbake ikke her ta noe standpunkt eller sosialistisk
det som nå gjør situasjonen til deres hjemland, noe som i selve striden, og det er da fengsla og dømt til lange
så farlig er at de to store bare kan skje ved at Bangla vel heller ikke først og fengselstraffer (Sør-Afrika
militærallianser,
Sovjets Deshregjeringen overtar sty fremst mel!ingsfo:skj~llen AngOla,. Sør-Vietnam).
'
Warzavapakt og USA's NA- ret.
her som er kjernen l strIden.
Amerikanarane og dei aliIndira Gandhi har lenge' De som har skapt opprøret erte maktene fekk istand
TO-pakt kan bli innviklet i
et nytt krigersk oppgjør.
vært utsatt for et sterkt og raseriet er dette at re-I NUrnbergtribunalet mot naVestpakistans militærjun- press når det gjelder å aner-/ gjeringen, som fremstiller Izismen 'Og fascismen som
ta under ledelse av den paki-I kjenne utbryterstaten, men seg som den store forkjem- I ideologi og livssyn etter anstanske president Yahya har hittil veket tilbake for. per for «demokrati» på alle, dre verdskrigen under tilKhan har hensynsløst spilt det avgjørende skritt, som områder, selv hensynsløst dels kraftig prot~st frå europå landets SEATO-medlem- rimeligvis vil føre til krig s~tter seg ut over hva fylkes- peiske og amerikanske rettsskap under det brutale opp- med Vest-Pakistan. Det er tmget og de andre lokale in- lærde og kongressmenn. Dei
gjør med de østpakistanske mulig avtalen med Sovjet stanser mener.
la OgsO til grunn for å dømutbrytere som proklamerte kan få henne til å bestemme
Liv og lære er som kjent me dei tiltalte det udefinerte
to ting. Dagens munnsvær- begrepet krigsforbrytelser.
Øst-Pakistan som en selv- seg.
demokrati har igjen vist hva Soleis vart riksregieringen i
stendig stat: Bangla Desh.
Man får vel tro at den så H J E M M E d e t egentlig står for. Nesten Tvskland dømt frå livet ved
demokratiske amerikanske
Den pOlitiske hendelse på tragikomisk er det når re- hengning, utan at dei hadde
opinion stort sett nærer sym- hjemmefronten som vel tør gjeringen på bakgrunn av vore ved fronten. Det er helpati for utbryterne og for påkalle størst oppmerksom- denne demokratiske demon- ler ikkie lett å skvna at ein
det ulykksalig~ ø~tI?akistan: het er sykehus striden i Sogn strasjon i Sogn og Fjordane kvrkieminister vart dmmt og
ske folk, som l mIllIoner pa og Fjordane, som på lokalt med brask Og bram lanserer avretta som krigsforbrvtar.
milli<;mer ~lykter over gren- plan har skapt det rene opp- ny aksjon for mere «be- Tilhengarar vart fengsla og
sen tIl IndIa forfulgt av syk- røret innen Arbeiderpartiet. driftsdemokrati». For, ville dømt - kvinner og menn,
dom, s~lt og dØd: Men hva Både statsministeren selv og det ikke være naturlig først unge og gamle - jordeigeteller sllk sympatI og vakre hans smørgåssosialminister å i ordne med det politiske dom ar Og formue vart kondemokratiske slagord når måtte dra avsted for å for- demokrati? Hva med en ak- fiskert. Alt vart lagt tilrette
det dreier seg om brutal søke å berolige gemyttene, sjon som gav velgerne med- for at elt anna livssYn enn
stormakts- og militærpoli- men uten resultat. Bakgrun- bestemmelsesrett? For ek- det makthavar::tne hadde var
tikk? På samme vis som nen for striden var som sempel ved etablering av forhrvtelse. 2000 år j!amle
USA's NATO vakler i sine kjent at regjeringen vil tvin- bindende
folkeavstemnin- metoder vart tekne i bruk.
sammenføyning~r, er også ge igjennom en sentralisert ger? For det er jo ikke man- Det var Frankrike og EngSEATO, dets StIllehavsavde- sykehusordning i fylket ge lenger i dette land som land som erklærte Tvskland
ling, i oppløsning. USA er trass i at fylkestinget flere har noen tro på at partipoli- krig. Det var Tyskland som
derfor nødt til å understøtte ganger har uttalt seg for ut- tikere vet noe som helst bed- tapte, og seierherrane brukdet pakistanske medlem, bygging av de nåværende sy- re enn folk flest.
te si makt. og med det skapnoe som er enda mere nød- kehus, bl. a. i Florø. Vi skal
Politieus
te presedens for seinare oppUTE
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dlge l masakrer mot Jødene
og andre sivile, er forbryteIser som fram til dei siste
åra er stilt for vanlige domstolar og dømt som mordarar til fortente strenge straffer. I Amerika er soldater og
offiserer stilt for retten for
overgrep og drap på sivile.
Rettssakene held fram.
Oslo-tribunalet er opprettet etter presedens frå NUrnbergtribunalet. Her er det
lagt særlig vekt på krigsforbryteiser. Amerikanerne blir
skulda for dei overgrep som
andre av dei allierte i Vietnam-krigen kanskje har
gjort seg skuldig i. NordVietnam er litt tidlig ute.
Dei er ikkje seierherrer. Dei
har gått til vepna kamp mot
Sør-Vietnam. Dei har okkupert deler av Laos og Cambodsja. Dei har masakrert
titusener av sivile bønder
som ikkje fort nok fekk
rømt sørover. Dei har masakrert titusener av sivile
personer, særlig lærarar og
~ivile stats- og kommunale
tenesternenn. Ikkje noko av
dette blir rekna for krigsforbrytelser. Oslo-tribunalet
må ha feil adresse når det
retter etterforskningen mot
USA. Det mest ufyselige er at
rettslærde ved Oslo Universitet, som er vel inne i lov
og rett, ogso i andre land
går inn i eit tribunal der lov
og rett ikkje gjeld, berre
makt, blodtørst og hemn.
All historie har vist at ka~o~er, krutt .og valdsve.rk
IkkJe er høvellge kampmldler mot ideologier og livssyn. Krig har heller ikkje
hatt hell med seg for å fremje og påtvinge andre sitt livssyn (Wallenstein og Tiller).
Religionskrigane i Europa
varde 40 år og førte til totalt
nederlag for den katolske
hæren. Den katolske kyrkja
tok til å reformere seg sjølv.
Skal ein tru på historia vil
og kommunismen lida totalt
nederlag, og reformere seg
sjølv. Skulle fassisme og nasisme nok on gong få framgang. blir det helst på trass
av ~Urnberg-~ribunalet. Id.eologler og lIvssyn må em
kl empe ~ot med åndelige
vapen. TIl det trengs statsm~nn med stor klokskap.
SlIke statsmenn har vore
minusfaktor i vå rtid.
Einar Øygard

I

..........",.,,--------..
ANNELIESE PAROW

TANNINNSETNING
Trondheim

Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lad...
moen kirke - Voldsrninde
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Benjamin Vogt og «rettsoppgjøret»
I alle de minneord som er Isats. En drøy dose for

okkupasjonsvrøvl ?

et
skrevet om ham har jeg ik- folk som jubler sin frihet
Amerikansk professor med ke noen steder sett nevnt at ut i vilden sky hver 17. mai.
tvilsomme kilder
han kritiserte «rettsoppgjø- I følge med denne iver efter
ALEXANDER LANGE
I Gula Tidend finner vi ef- ret» på det kraftigste. Jeg selvfornedrelse har lØpt en
terfølgende, som ikke lover vil derfor sitere litt fra hva kontrasterende iver efter
godt for hva en kan vente han har skrevet:
selvforherligelse. Hvor var
seg i fremtiden. Det dreier
«Vi satte igang et retts- ikke vår hjemmefront storseg om en amerikansk pro- oppgjør som ikke bare sav- artet! Idrettsfolket, lærerne,
fessor som skal skrive bok ner sidestykke i noe annet Høyesterett!»
om «motstandskampen i No- Okkupert land efter denne
«Vi bør fare varsomt med
Så har en geskjeftig norsk jurist gjort en reise igjen, på reg og Danmark» under an- verdenskrig, men som man de store ord om oss selv, om
vegne aven eller annen tåpelig forening som ikke ser den nen verdenskrig. Make til leter forgjeves efter for å vår krig og vår innsats. Vi
ensidig kildeutvalg skal en finne noen parallell til over- bør kanskje også vise litt
hjemlige skog for bare trær. Heller ikke interesserer na· vel lete lenge efter. Vi sav- hodet».
mere toleranse overfor alle
turligvis den urett som skriker oss i øynene fra Pakistan, ner faktisk bare Skodvin og
«l dag er det vel ikke man- dem som vi har dømt, og
Israels okkuperte områder, de nye britiske overgrep i Osvald. Men kanskje en el- ge jurister som vil forsvare som, efter vår mening, ikke
~ord·Irland, eller noe av det rystende som foregår på den ler annen velvillig sjel vil høyesterettsjustitiarius Emil var fullt så fremragende som
annen side av jernteppet. For ikke å snakke om den parodi gjøre amerikaneren opp- Stangs votum i den såkalte vi ,selv».
på FOLK OG Stephansonsaken - et voDette var bare litt av den
på rett som utøves i afrikanske stater. Nei, veien gikk som merksom
LAND's serie om de drap og tum som ble utslagsgivende knusende kritikk som BensA ofte før til militærdiktaturet i Hellas som aven eller mord disse motstandsfolk for retten. Heller er det vel jamin Vogt har fremkomannen grunn hviler så tungt på det vestlige demokratis var ansvarlige for?
ikke mange nordmenn som met med om rettsoppgjøret.
Vi gjengir G,T.'s oppsett i i dag vil forsvare den be- Nu om stunder når «seiersamvittighet.
Den norske jurist har med mistankens skjerpede blikk sin helhet og uten ytterligere handling som ble Knut herrene» her i landet til staHamsun til de!».
dighet søker efter, og later
overvært og studert en rettssak mot greske opprørere. kommentar:
«Historisk sett vil det al- til å finne, årsaker til minneHan ble som hensikten vel var behørig rystet på vegne av
«Professor Richard Petrow dri bli slutt på dette opp- fester og en aldri hvilende
den så berømmelige norske rettsstat. Så rystet at han
frå USA er på gjesting i Noreg. gjøret, Like lite som vi har selvforherligels~, er det all
Han er professor i journalistikk kunnet kvitte oss med 400 grunn for oss andre til å
trådte frem i norsk fjernsyn med sine anklager mot dette
på Universitetet i New York og .års natten' før 1814, vil vi minnes denne manns retttriste som han måtte reise helt til Hellas for å oppdage.
held på med ei bok om mot- kunne kvitte oss med opp- Sindighet.
Riktignok var det ikke så meget å si på selve rettssaken,
standskampen i Noreg og Dan- gjøret efter fredsslutningen
Knut Sollid
fortalte han. Men de tiltalte - og dem må man jo tro når
mark under krigen. Han har i 1945. Landssvikoppgjøret
de ikke er norske - kunne berette hva alle gode demokra·
arbeidt med oppgåva i tre år vil bli diskutert av våre hisog skal no ta til med reinskriv- torikere i de neste 400 år og Den siste hviles sal - ter ønsket, at de var' blitt mishandlet før rettssaken. Og
inga. Boka skal vera ferdig tid- mer, likesom presidentskaEfterat stortingsmennene
selv om det norske demokrati kunne ha ønsket seg en
leg i 1973. I samband med boka pets svikt i 1940.»
har bevilget seg gode gasjer,
mere utpreget mish~ndling, så var det iallfall en psykisk
har han også gjesta Danmark og
«Vanskeligheten ved det pensjoner og nedsatte skatsådan. Etpar av de tiltalte hevdet å ha vært utsatt for
Tyskland som han atter skal
innom før han reiser attende til norske rettsoppgjør var at ter er freden og hvilen beskinnhenrettelser, de var ikke blitt fremstillet for retten
USA, I Noreg har han m.a. hatt det store norske folk· selv gynt å senke seg over fortil avsigelse av fengslingskjennelser som seg hør og bør
samtalar med m.a. R. Ulstein, satt i et glasshus. Aldri har samlingen, Politisk dyptgåosv., og det ene med det andre som rystet mannen fra
vel et folk vært mere ufor- ende uenighet eksisterer jo
Gunnar Sønsteby, Arne Okken- beredt på å forsvare sin fri- ikke; de har praktisk talt 5
rettsstaten Norge. haug, Jens Chr. Hauge og Mons het enn vårt før den 9, april. likelydende programmer, Vi
Og skal sant sies så har man jo her i landet en viss prak'
Haukland. Sundag gjesta han Ald ' h I t
hitsetter fra Aftenpostens
rI ar ve noe syre
Bergen og hadd e her samtaler t ådt
sis når det gjelder politiske rettssaker og behandlingen av
l' ,opp. morgennr. 15. mai 1971 flg.
SIr
mere uansvar 19 l .sm
·l
politiske motstandere. Men kanskje denne siste juristen me d Roscher N le
sen, amue og l d I t f 1'l t
Ol
Tt! t d
e e se av e o A.S se vs en- snapshot fra det demokraikke har vært oppmerksom på den demonstrasjon av
augd ~des a,o,
l ' dighetspolitikk, Sjelden har tiske, søte liv og den siste
V
e Sl a av a gle opp ysnml
"
t
norsk rettsutøvelse som fant sted i konsentrasjonsleire og
ve noen nasjon VIS seg me- hviles sal.
. I °tak o N
gar om Sjø
ve a a pa oreg
l
lått f
' t f
fengsler for bare femogtyve år siden? Slik at han hadde
og Danmark, opptaket til m?t- ;~Sk::n~g f~rl~~~~r~~ ::~ «For få tilstede i Odelstinget
et sammenligningsgrunnlag.
standskampe~, vellukka aksJo- egen efter det tyske overfall,
- vedtak ugyldig:
Hadde han bladd i de gamle skrifter og snakket med
n~r, .taloppgaver om tap, ?rga- Vårt styre hadde slått døren
«Da Odelstinget tirsdag
nlsasJonar m.m. skal boka
'
behandlet forslaget til endbare noen få av dem som den norske rettsstat i firtiårene
d P å VI'dt gap f or en angrIper,
' mnehaId a personIege sk1'ldnngar
er
U
d
l'k
t
d'
h
t
valset ned under «rettsoppgjøret», så hadde han jo måttet
d .
.d
dk"
n er Sle oms en 19 e er ringer i lovene om kommuel ymse Sl ene ve
ngsmn- kan man spørre med skrif- nevalg og stortingsvalg, var
få vite at makthaverne i dagens Hellas nok står adskillig
satsen vert understreka.
t en om h vem som VI'l k ast e det ikke tilstrekkelig antall
o·
tilbake å ønske' når det gjelder effektiv behandling av
Petrow so~ er.42 ar, seler han den første sten. Svaret hos representanter tilstede i saopponenter. Det kunne stables på bena et helt kompani
har møtt em emeståande samarh I l len: Halvparten av Odelstinf Ik h h oss ar vært enke t: Ca, 312
bel'dSVl'1'Je fOd'
ra el o
an ar
'lr
V' b t t
f
gets 112 medlemmer må væav fengslende NS·folk som ble utsatt ikke bare for skinn·
henrettelser og ustanselige trusler om straff og død. Når hatt kontakt med (!). Han vonar ~IS:t~~' fo~re~e:~~~f:t ~~ re inne når lovbeslutningene
?erre at han no ~nde~ opphaldet bortimot 100000 landsmenn, treffes, men ved denne avdet gjelder fengslingskjennelser, så gikk det ofte måned
1, Noreg har fatt ttlst~ekkel~.e: Blant «Vi» var svært mange stemning var bare 45 tilsteefter måned før man gad lage istand enndog de jammer. kjensle med s.toff:t og ttda, sl~k hvis nasjonalfølelse var be- de. Lite hjelper det derfor
lige komedier man kalte rettsmøter. Og rettssaker ventet
at han kan gle el,så sannferdlg" tydelig mere dempet under at samtlige stemte for endog rett framstelltng som råd
'
rl'ngene som bl a l'nnebar
man på i opptil tre år uten derfor å bli behandlet som vare·
krIgen enn den ble efterpå.
'
"
') B k '1 k 'kk"
er, ( . o a Vl no 1 le mne- Våre «forredere» med fami- at syke og eldre lettere skal
tektsfange. Det gikk opptil et år før fanger fikk skrive
halda noko serleg nytt for nord- lier utgjorde 7-8 % av vår kunne avgi sine stemmer
noen få linjer til de pårørende ,som ofte ikke visste hvor
~enn, men for amerlkanarane befolkning Sammen
ed ved valgene. Det er grunn til
det var blitt av dem.
Vl~ storparten vera nytt tilfang, andre som' ikke ble tru:et å tro at Lagtinget imorgen
Og så må da disse greske rettssvikerne stramme seg opp
seler han.
til ansvar er vi kansk' e o _ vedtar å sende beSlutningene
også når det gjelder direkte fysiSk mishandling. De bør
, I neste veke reiser han vidare pe i den' dobbelte prbselt- tilbake til Odelstinget, slik
ttl Danmark.»
at de kan bli gyldige,»
lese Martha Steinsviks beskrivelser av det som foregikk
f. eks. på Sydspissen og for den saks skyld i de fleste. andre
God reise!
ORD FOR DAGEN
leirene også, om anbringelse i likkister, opp mot glødende
anstendighet og alminnelig
menneskelighet veiet tyngre
«Den dag er nærmere enn
ovner, om skudd mot fengselsvinduene når de plagede mange andre. Han har ikke enn karriere i et råttent man tror, da det norske folk
fanger i de overfylte seIler forsøkte å skaffe seg litt frisk oppfattet at norske jurister rettssamfund.
vil rope på Vidkun Quis·
luft borte ved vinduet.
medvirket til dette og over·
For hadde han forstått ling», sa QUisling i HøyesteMen alt dette har tydeligvis gått den Hellas.farende hodet gjorde den norske det, så var det vel nok å ta rett,
. .
"
rettskomedien mulig. Om de fatt på her hjemme med å
Det ser ut til at noen hver
norske JurIsten hu~ forbI. Han har ikke oppfattet.hva det I ikke selv deltok, så tidde de bøte på gammel urett? Slik
omsider er begynt å forstå
var for slags parodiske «rettssaker» som ble ført I Norge, iallfall stille bortsett fra en at han kunne spart reise. hva han siktet til med disse
av folk som den kjente norske jurist Solem og mange, håndfull som syntes juridisk pengene.
ord,
O.H.
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
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KAMPSANGER FRA DENGANG:

FOR UNGDOMMEN
Red.: Per Borge
Men nye Jlekter fødeJ! der korp og daude gol
og nye heimar reiJer Jeg av gruJet,
og borni Jpring på tun att og tindrar i Jol
og nye bjørker Jyng Jin JOng kring hUJet.

elle .. ?

me muligheter til kamp mot tyskerne. Jugoslaverne reiste en
effektiv geriljahær og befridde
landet selv. Hva gjorde vi?
Hvorfor får vi ikke opplyst at
Norge hadde prosentvis flere
rettssaker mot hjemlige nazister
enn noe annet land. Sammenligner vi tallet på nordmenn som
gjorde aktiv krigsinnsats for tys- f""
kerne md tallet fra andre okkuperte land, kommer vi heller ik- Ifi=
ke så heldig ut. I en statistikk
over hvilke folk som skryter
mest av innsatsen ville vi deri, 1'"
mot komme langt frem.»

National-sodalismen

marscherar aven i Sverige.
Pl. S. LundehaJI avholl en
turne på Vastkusten, Bohus
Lan d. 31. juli-l. augusti.
Offentligt mote i Edshultshall, kransnedIaggning och
fanparad vid Odalmannen
Albert Johanssons sista vil 0rum i Bokenas och offentligt
mote på torget i Henån, med
mera. - Turneen blev mycket uppskattad - och nya
medlemmar varvades till
Frisinnade Unions-Partiet.
1\.ven i Varmland har en
omfattande propagandaturine genomfOrts under ledning
'av Frisinnade Unions-Partiets riksungdomsledare, Bo
Stenkvist. Tusentals FRIHETSFACKLOR fannsin
plats i brevlådorna ...
Ref.

Ungdommen reagerer
I sommerens løp har det
vært endel innlegg i «Bergens Arbeiderblad» som viser at ungdommen ikke lenger lar seg binde krigspropagandaen på ermet selvom
skolene i alle år iherdig har
foret elevene med vrøvlet.
Her er hva «Realist» skriver i bladet:
«Jeg er også temmelig lei av
å høre om nordmenns heltemodige innsats mot tyskerne under

28.
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Demokratiets ytterste konsekvens?

Det vil i høyeste grad være å tro på, men i Slottsparken
en miljø- og naturvennlig log lignende steder finner de
gjerning å få,rensket Slotts- et miljø av likesinnede.
parken for anarkister, hipEt aktuelt eksempel:
pier, SUF-sympatisører, yrHvis vi vender blikket ikesdemonstranter og hva
det nå er som skjuler seg mot Danmark og letter på
bak skjegget og hasj-røken. nisselua, vil vi se et samUtallige avslørende artikler funn i forråtnelse. Landet
er blitt skrevet om forhold- er ikke lenger kjent for sine
ene der, men i det forherli- klinter, for Himmelbjerget,
Tivoli og dyrehave, for
gede demokratis navn blir for
pene
parker og hyggelige
som vanlig ingen ting gjort.
mennesker,
men derimot
Mange ser dette problehar
landet
oppnådd
en heromet som en bagatell samstratisk
berømmelse
for sin
menlignet med andre og mer
«frihet».
Den
demokratiske,
graverende sosiale skjevhefrihet som har
ter i samfunnet. Men dette misforståtte
skapt
pornografi,
hasj, formiljøet er livsfarlig! Det
dervet
ungdom
og
umoral.
smitter - få er det ikke som Er dette vårt demokrati
på
har røkt sin første hasj-pipe
vei
mot
sin
ytterste
konsei Slottsparken. Det er nettopp her og i lignende miljøer kvens? Er dette den friheten
mange unge har tatt det før- vi streber etter her hjemme?
Nei, la oss nå våkne av
ste skritt på den vei som har
dvalen!
Vi har allerede slumgj ort dem til vrak i demoret
for
lenge.
La oss nå krekratiets kjølvann;
ve en reaksjon fra myndigDemokratiet som system hetene.
Unnfallenhet, oppmå ta sin del av skylden. fordringer
barneDette system har misbrukt oppdragelse,til tilfriere
analyse
og
ordet frihet i betenkelig kritikk av kulturelle og nagrad . .også den motsatte yt- sjonale verdier, til toleranse
terlighet - kommunistdik- av vold og hærverk begått av
taturet - benytter seg av
forbrytere - kan
det samme ord: frihet - i politiske
slike
«fremskritt»
føre til
sin undergravningsvirksom- noen som helst positive
rehet .Forsvarsviljen blir brutt sultater og skape et harmoned. Militæret er en fascist- nisk samfunn?
isk institusjon hvor man beVi kan idag se hvordan utgrenser et individs person- viklingen
som en «rød»
lige frihet. Opprettholdere tråd imot går
nye
demokratiske
av ro og orden har også fått friheter. Derfor
må vi se
det alt- og intetsigende fa- Slottsparken i et større
persciststemplet,
«Nazi-purk, spektiv - som en advarsel
klasse-purk» osv. Dette sam- og et bevis på at vi er inne
men med andre SUF-paroler, på
et sidespor.
som uimotsagt får lov å
hamre seg inn i ubefestede ________________ _
ungdomshjerner, og som
sakte - men sikkert - bryTannlege
ter ned all tro på nasjonale M A Ff T IN KJE L D A A S
verdier og på lov og rett og Karl Johansgt. 23 - IV, tilv.
moral - skaper et tomrom
for mange. De har ingenting
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ERIK RUNE HANSEN:

SN

I den senere tid har abortspørsmålet vært i brennpunktet i den norske presse.
De ultraliberale er for fri
abort. Man vil at kvinnen
selv skal bestemme det
ufødte barns skjebne. Det er
innlysende at en av de første
følger en fri abort vil få er
et friere kjærlighetsliv. Hele
moralen vil falle sammen.
I dag får man en premiering
for å sette mange barn til
verden i form aven helt absurd barnetrygd. Er foreldrene voksne nok til å sette
barn til verden, får de også
være voksne nok til å fø dem
opp, og ikke overlate sine
plikter til samfunnet. Man
kunne sløyfe hele barnetrygden og heller gi de gamle
pengene, de som har bygget
opp samfunnet til dagens
standard.
Lurer leseren på hvem
som analyserte rapporten
ang. «fri abort», så var navnet Berthold GrUnfeld. En
tilfeldighet?

2. verdenskrig. Selvsagt er det
unntak, men det store flertall
av den norske befolkning var
totalt passive. Hvis nordmenn
gjorde en slik innsats mot tyskerne, hvorledes kunne Norge
da fungere nærmest som et gamlehjem for tyske soldater? Det
er jo et faktum at etter som
krigen skred fram vekslet tyskerne ut de unge kampdyktige soldatene her i landet med eldre
folk. Det kan i den sammenheng være greit å sammenligne
med et annet land, Jugoslavia,
som geografisk skulle ha de sam-

O

Mo .. d -

Vi har nå bragt så mange av de sanger som ble skrevet
og sunget for og under okkupasjonen at det kanskje kan
være på sin plass å gjengi en sang skrevet under de verste
trengsels- og fengsels år . Vi nevnte i forrige nummer at
Bjarne Lillevik nylig fylte 80 år og nevnte den sang han
både laget tekst og melodi til, «NS-fangenes arbeidssang».
Den ble skrevet dels i fangeleiren på Vardøhus og dels på
Bjørkelangen, henholdsvis 1946 og 1948. Her gjengir vi
melodi og tekst. Den siste er noe lang, men forsvarer vel
sin plass som et bilde på sinnelaget «dengang».
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Til arbeide går vi med smil og humør.
Vi yder det beste vi kan.
Og ingen skal si det om oss at vi gjør
noe annet enn tjener vårt land.
Vi elsker det høyt, vi vil bære det frem
i tanker og gjerning - for vit,
at det var og vil være vårt jordbundne hjem
tross ufrihet, arbeid og slit.
Man sier at landet er vakkert å se
i sommerens sollyse prakt,
i senhøstens farver, i glitrende sne,
i vårens fortryllende drakt.
I vinterhvit kulde - i nordlys - i regn
i laber, i stille og storm.
Dog fagrest er landet når hver i sin egn
lar fellesskapstanken ta form.
De tusener unge, hvis kjærlighet brandt
for hjemmet og fedrenes jord

(FortJ. side 8)

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

LØRDAG 28. AUGUST 1971

SIDE 5

FOLK OG LAND
Oscar Aall:

MEN MUSSOLINI VAR IKKE DØD:

Den nyfascistiske valgseier i Italia

Fredelig nasjonalforsvar ?

O

MSI har blitt det nest største parti i sicilianske byer og det tredje største i Roma. Pasifister pleier gjerne å understreke at væpnet forsvar
rapport om utslag av nynazisme. byr på store lidelser og ikke
Det gjaldt denne gang en sterkt gir noen særlig grad av sikVi har ved et par tidligere anledninger omtalt be·
nazistisk betonet artikkel i en kerhet. Det kan vel for så
traktninger den danske BERLINGSKE AFTENAVIS
skoleavis for gymnaset, hvor for- vidt være riktig. Men hva
WEEKEND stadig henfaller tll om den nyfascisme
fatteren advarer mot den «far- med de foreliggende alternasom skal være på marsj rundt omkring i Europa og
vede stormflod» som vil knuse tiver? En okkupasjon vil baden hvite rase om noen få år. re i beste fall arte seg så benå har bladet tydeligvis fått et nytt sjokk efter de
Utviklingshjelp er bare hjelp til hagelig som den vi hadde
valg som ble foretatt i Italia tidlig isommer.
våre egne bødler, sier han. Iste- 1940-45 og enda er det jo
det for utviklingshjelp bør vi mange som blir rent hystesette negrene på det nivå hvor risk bare den nevnes. Så er
de hører hjemme - under den det en internasjonal retts·
orden bakket opp med en
hvite manns støvel.
I et intervju med Moss Dag- effektiv styrke av polititropblad erklærer gymnasiasten også per. Dertil er å si at et inter·
at det er i Syd-Afrika og Rhode- nasjonalt rettsapparat - lisia at vi finner de rette syste- ke visst som et nasjonalt mene gjennomført, samtidig av- kan misbrukes til politiske
fyrer han bredsider mot de afri- revestreker.
kanske terroristorganisasjoner, og
Spekulasjoner over dette
hevder at de ledes utelukkende emne har ledet meg inn på
av kommunistene.
en søken i historien efter
(Fortl. lide 7)
mulig eksisterende immateGISLE MORTENSEN:

'Norge og de overnasjonale
sammenslutninger

MSI's leder Almirante taler ved massemøte på Piazza del Popolo i Roma.

virkelige forrædere, mens Quisling og NS er de som forsto å
møte situasjonen på rette måte.
Det bringes i hvert nummer opplysninger som skal renvaske NS
eller anklage det Norke Arbeiderparti.
Mer moderate er Anders Langes tilhengere, som også har sin
egen avis, Anders Langes Avis
(Hundebladet). Herr Lange tar
bestemt avstand fra «Folk og
Land», og den tyske nazisme, på
det sterkeste. Allikevel inneholder hans avis ofte sterkt rosende
artikler om Syd-Afrika, Spania,
Portugal, Rhodesia eller Hellas.
'Endog her i Moss kunne Moss
Dagblad for en tid siden bringe

Ikrisesituasjoner

«Norge har også mange tilløp
til nyfascisme, men ingen av dem
har ennu grupert seg rundt noe
parti.
En viktig gruppe er dannet rundt
avisen «Folk og Land», som hovedsakelig skrives av og for gamle NS-folk. I en leder skrev redaktøren, tidligere kaptein Odd
Melsom, at han betrakter bladet
som en direkte arvtager til «Fritt
Folk». Avisen .beskjeftiger seg
hovedsakelig med landssvikoppgjøret, som det hevdes var utslag
av kommunistenes hevngjerrighet. ( Det var vel en adskillig
forenklet og ukorrekt gjengivelse av vårt syn. Vår anm.) Nygaardsvold og hans klikk er de

rielle faktorer som kan tenkes å influere pål folkenes
skjebne.
Det ligger i sakens natur
at absolutt tvingende beviser
for spirituelle krefters inngripen aldri kan fremlegges.
Men der de materielle faktorer i en konflikt tilsier ett
utfall, og resultatet faktisk
er blitt et ganske annet, kan
dette for oppladte sinn være
en antydning om innflytelse
fra «noget», - fra en instans, som kanskje fortjener
å kalles ånd.
Derfor har jeg gitt meg til
å sammenlikne:

vil således
Norge formodentlig bli dirigert direkte fra USA's generalstab, da det formodentlig
ikke kan påregnes tid til vanlig diplomatisk og militær
«tjenestevei». - Det norske
Storting har 'også banet vei
for en slik «kortsluttet»
utenomparlamentarisk komTo historiske felttog og
mandolinje. Det ble gjort
deres mulige lærdom
Politisk integrering må ved lov av 15. desember -50,
I året 1241, en gang i benødvendigvis inkludere sta- nr. 7, §§1 og 3. - «Folket» gynnelsen av april, splitter
tens militære virke. Avskrel- er neppe oppmerksom på de munningsflammen fra den
let alle diplomatiske dikke- skjebnesvarigert vidt rekken- første kanon det - ihvertdarer, vil det bety, at det de konsekvenser som denne fall tekniske - mørke som
norske forsvar (militær- lov, og dens utfyllende be- man vel kan si ruger over
makt) i ett og alt vil bli un- stemmeiser, kan føre med europeisk middelalder.
derlagt EEC's hovedkvarter. seg. «Folket» aner formoMen kanonen er ikke eu~et ~r formodentlig yrealist- dentlig ikke at loven eksi- ropeisk. Den tilhører et folk
lsk a tenke seg et slIkt EEC- sterer.
som datidens europeere hadforsvar (EEC-militærmakt)
Med den politisk fastnag- de meget vage forestillinger
uten USA's resurser og be-jlede organisasjon som et· om: Det er mongolerne som
stemmende ledelse. - Ved medlemSkap på «ubegrenset går til angrep for å gjøre
tidsrom»
(Romatraktaten Europa til en mongolsk ko§ 240) medfører, og med den loni. Det var ikke noe halspolitisk-militære makt som løst eventyr. Angriperne
den eventuelle og sannsyn- visste hva de gikk til. Et nett
lige allianse EEC-USA vil av spioner hadde skaffet alle
få, vil den idag - med ett nødvendige opplysninger. Og
års varsel oppsigelige Europa var, som så ofte elNato-allianse bli en uopp- lers, i høyeste grad splidsigelig politisk-militær union I aktig med seg selv: Det ini realiteten, hvor Norge vill telligente krangel mellom
bli forpliktet, med eller mot Ipave og keiser om hvem som
sin vilje, med eller mot sine var størst hadde akkurat da
interesser, å medvirke lojalt, ett av sine høydepunkter.
ja eventuelt tvunget til Mongolerne var forøvrig
det. Det bør forutsees.
sterke nok til å møte et samA tiltre EEC som «fullt» let Europa. Men denne evenmedlem, vil såleeds, på det I'tualitet var hinsides alle poutenrikspolitiske og militær- litiske muligheter.
politiske felt, kunne føre til
Samtlige materielle fakde mest vidtrekkende kon se- torer er i angripernes favør:
l{venser for Norges politiske Større, mere mobile hærer,
frihet. - «Folket» kan ennu bedre utrustning, bedre orvelge, - etter valget kan an- ganisasjon, større økonomigerens vei tilbake bli sperret ske resurser, en knusende
i et «ubegrenset tidsrom».
overlegen militær dyktighet.

SN

Vi skal se litt nærmere på
de betraktninger bladet gjør
seg efter disse valg, men la
oss først nevne at også på
hjemlig jord begynner slike
betraktninger å bre seg.
MOSS AVIS har således 17.
juli en større artikkel av
Torgrim Sørnes med tittel:
«Er fascismen på fremmarsj? En rapport om fascistiske bevegelser i den
vestlige verden. Vi skal ikke
her komme inn på den noe
ufullstendige «rapport» om
forholdene utenfor Norge
eftersom FOLK OG LAND
tidligere har bragt mere fullstendige oversikter, men det
kan ha sin interesse å gjengi
hva Sørnes har oppfattet av
det som foregår i vårt eget
land. Det heter herom i artikien:

Ill. EEC - i krig
Det synes klart at EEC
sikter mot politisk integrering av medlemsstatene. Det
er rimelig, for uten slik integrering for et «ubegrenset
tidsrom» (uoppsigelig), vil
EEC ikke kunne bli den samlende autoritet og makt som
tydeligvis tiltenkt.

Fernando Cortez, som fikk seier
fordi myten om den hvite gud
Quetzalcoatl spøkte i de innfødtes
sinn.

I

Almirante hyldes av sine tilhengere efter valgseiren.

(Fof"IJ. llae 8)

(Fortl. lide 6)
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Fredelig nasonalforsvar ..

Zionistene avslører - (Forts. fra side 1)

massegravene med offiserer oppdaget. Mens Sovjetsamveldet
hevdet at nasjonalsosialistene var
ansvarlige for disse mord, hadde
tyske steder såvel som en internasjonal legekommisjon og senere også en undersøkelseskommisjon fra den amerikanske kongress fastslått Moskvas ansvar
for mordene.
Vidra erklærte at han først nå
hadde brutt sin taushet fordi
han hadde lovet en sovjetoffiser
dette. Da Sovjet i 1939 hadde
besatt Øst-Polen fengslet man
titusener av medlemmer av den
polske hær. Han hadde selv vært
fange i en av disse leire på grunn
av «zionistisk virksomhet». I
slutten av 1940 var 10000 offiserer blitt hentet fra leiren og
vendte aldri tilbake. Kort efter
hadde den sovjetiske major Sorokin fortalt ham at han hadde
vært vitne til at offiserene ble
skutt. I en annen leir, beretter
Vidra, hadde han senere lært
sovjetløytnanten Suslov og Tichonov å kjenne og disse hadde tilstått ovc;rfor ham å ha medvirket ved skytingen. De hadde fortalt at noen av de sovjetsoldater
som var blitt kommandert til å
delta i skytingen senere hadde
begått selvmord. Suslov hadde
hulkende fortalt at «Tichonov og
jeg er verdens ynkeligste mennesker. Bare deg kan vi fortelle
alt fordi du er jøde. Jeg har
egenhendig drept polakker. Jeg
har selv skutt dem.»

I samme forbindelse kan
(FfirIs. fra side 5)
ved Smolensk hvor 4 500 krigsfangne polske offiserer ble be- det også ha sin interesse å Mongoler~e går,. n~rsa~
gravet efter å være drept ved peke på at Maos Kina i sam- i selvfølgelIg, fra seler tIl selmenheng med striden med· er. Men ~oretagendet som
nakkeskudd.
Sovjetsamveldet har ydet he.lh~t mIslykkes. Europa
sitt bidrag til oppklaringen· bm: ikke noen mongolsk koStalin gav mordordren
av KatY"nmassakren. Så utro- 10m. Mongolerhære~e drar
Polakkene, blant dem mange lig det enn kan høres lot vekk etter at de en tId hadde
tidligere soldater som sammen GPU efteI1 ordre av Berija holdt halve :verdensdelen. bemed general Anders kjempet på dengang oppta en film av satt. Det er mgen s?m drIver
vestalliert side ved Monte Cas- mordet på de 10 000 polske dem. ut. Der var l det h~le
sino, hevder å ha urokkelig bevis offiserer. Den har naturlig- tatt Ingen som ku,?-ne drive
for at mordordren ble gitt av vis ikke vært vist for andre dem ut. .Den. W?lddelbare
Stalin. De er videre overbevist enn innvidde, men det har foranl~dnml? tIl tIlbaketoget
om at på samme tid våren 1940 lykkes kineserne å få fatt i var VIsse, 19ru~~n meget
falt ytterligere rundt regnet enten originalen eller even- moderate tronstrIdigheter.
10000 polske offiserer og intel- tuelt en kopi. Filmen varer
*
lektuelle som offer for NKWD- i over 6 timer og kineserne
I året 1519, i november,
eksekusjonskommandoene. Den lot den første gang vise julpolske komite i· London har un- aften 1967 i Folkerepublik- lander en flokk spanske
dersøkt skjebnen til sine 15 000 ken Kinas ambassade i War- eventyrere på østkysten av
landsmenn. De ble som en ånde- zava. I den siste tid har fil- Azteker-riket, det nuværende
lig elite valgt ut av den masse men også vært vist i Kanada. Mexico. Det er 600 mann,
ført aven viss Fernando
av krigsfanger og deporterte
Siegfried
Cortez, som var under arsom ved delingen av Polen høsrestforfølgning hjemme.
ten 1939 kom under Sovjets
Flokken - eller kanskje
herredømme.
,to
«banden» ville være et mere
Inntil april 1940 fristet de,
dekkende uttrykk - var utnoe som er påvist, skjebnen i
styrt med ca. 30 svært pritre spesialleire i Hviterussland.
(forls. fra side 1)
Så forsvinder sporene. «De ble pistolkolber og langsomt mitive ildvåpen, 20 hester og
efter ordre. av Kremlombragt druknet i en moltemyr. Det ellers sverd, lanse, pil og
for for alltid å brekke ryggen var 3 menn og 1 kvinne som bue. Det er en påaktelsespå det polske folk», sier eksil- ordnet den «biffen».· Kvin- verdig bande, bevares, men
polakkene i London i dag. De, nen, frk. Gunhild L ..., ytret, vurdert som invasjons-styrsom ikke har den ringeste for- da. finnen ble. kjørt ~ed i my- ke, som skulle beseire et ytanledning til å nære sympati for ~a. «En angIver mInd:e på terst militant keiserrike på
Hitlertyskland, understreker re- Jorden, og en mere l hel- adskillige millioner, måtte
det sies å være en latterlig
sultatet av undersøkelsene til en vete~).
.
Kilde: To «hemmelIl?e» liten «arme». Allikevel var
nøytrallegekommisjon, som efter
oppdagelsen av Katyn enstem- r~pporter fra. den stedlIge det nettopp dette ekspedimig kom til den slutning at offi- hJem~ef~ont tIl den norske sjonen gikk ut på. Og som
serene var blitt skutt i 1940 og legaSjon l Stockholm.
dermed lenge før det tyske inn*
t t b
26 å
1
'
Idet.
Helter var så VI'SSt l'kke de sas
orger,
r gamme,
fa11 l• S
oVJetsamve
gift med
en tysk SS-mann
og
som drepte Mario Kostner mor til 2 mindreårige barn).
Engelskmenn og amerikanere
heller. Kostner var tysker, Hun arbeidet ved et tysk
visste besk;ed
I men siden mange år tilbake tjenestested i Narvik. I mai
.
. norsk statsborger. Han ble 1944 bl h ·
h dt
SovJet skyver skylden for mas- i 1941 tvunget til sjåførtjee ennes mann ar
sem~rdene over pa de beryktede neste hos tyskerne. Han skadet ved en bilkollisjon i
SS-Emsatztropper som raste ba~ kjørte med matvarer på Mø- Oslo. Hans frue ble budden tyske front. De anglo-~merl- rekanten. En dag i mai, -42, sendt, da det sto om livet for
~anske .forbundne lu~ket o l d~n var ikke Kostner på plass. ham. Da hun skulle gå fra
SIste kng øynene for Ikke a brm.
sin leilighet for å reise til
ge alliansen med den røde hær
Etter noen tImer sendte Oslo ble hun myrdet skutt
i fare. Vesten bredte efter 1945 tyskerne ~t en patrulje, og ned bakfra. Hun ble ~yrdet
og inntil denne dag en taushe- drøyt 3 mIl fra A~esund, fant fordi hun var tysk. Ved siden
tens kappe over forbrytelsen for den tyske patruljen ham, el- av liket lå en papp skive hvor
ikke å skjerpe den kalde krig !e~ rettere sagt, de~ som var det sto: «Slik skal det gå
ytterligere, for ikke å hindre den Igjen av ham. BIlen med med alle tyske horer.»
avspenning som avtegnet seg. matvarene. var forsvu~et.
Kilde:
En legejournal
Med ordene: «Det ville bare rive (Den ble SIden funnet Igjen (tysk) fra Narvik og en ditopp gamle sår» har selv i de siste ut.~nfor Andalsnes.) Men to fra Oslo. SS-mannen overdage Lord Aberdare i Overhuset ~ostner - han var bunde~ levet, men ble uhelbredelig
i London på vegne av den bri- tIl et tre med stålt~åd, skut~ I sinnsyk da han fikk vite sin
tiske regjering påny avslått en maven, helt noen lIter benSIn hustrus skjebne.
undersøkelse.
over og så - tent på.
*
. Tyskerne raste, men ~ok
Disse tre historiene har
De 100000 polakker er fri- Ikke so~ ventet rep.resa.lIer. hvilt på meg som en mare.
tatt for disse politiske overveiJeg ~lkk f.or en tId SIden Grunnen er at det hele virket
elser. «Vi, de fri polakker, opp- anlednIng tIl å lese noen som det var sinnsyke sOm
fordrer den fri verden til å for- brev S0n;t en av d~ tyske sol- I hadde vært på ferde. Kan
dømme gjerningsmennene klart d~tene I patruljen sendte hende det er slik og. Hva
og tydelig i menneskelighetens, hJ.~m. Der fortalte han 0I? vet jeg?
rettferdighetens og historiens Kostner.
Soldaten,. Enc
Jeg vet heller ikke navnet
navn», heter det i deres London- Krame~, skrev bl. a .. «Det på mere enn en av de skyldiopprop, som er undertegnet av 54 1 nytter .ikke å straffe et folk. ge, kvinnen G.L. Men jeg
eksilpolske organisasjoner. På I av~.~~IS~»~t k
tf
fikk «tilfeldigvis» greie på,
vegne av 165 parlamentsmedI e:. n ys rappor ra at en av dem som var med
lemmer har så i mellomtiden den TrondheIm.
på å drepe Kostner, ble
konservative Airey Neave reist
*
skutt av sine egne. Han ville
krav overfor FN's menneskerettsEn enestående «heltegjer- gå og melde seg selv.
kommisjon i Genf om å under- ning» var det også å drepe
Vennlig hilsen
søke Katyn-forbrytelsen.»
I Sylvia Brauschild.
(Tysk
G.K.

O

Tre grulDlle · ·

SN

I

Unnsloppet fra massemord

Straks efter grep pussig
nok akkurat formannen i
kommunistpartiet i Israel,
Mosche Sneh, ordet, og gav
seg tilkjenne som en av de
få polske offiserer som i
1940 unnslapp fra den røde
hærs massemord på 10 000
offiserer fra den polske hær.
Sneh beretter at han som
polsk major var blitt tatt tilfange av den innrykkende
røde hær i 1939 og man hadde bestemt ham til borttransport med lastebiler til
et ukjent sted. Imidlertid
hadde det lykkes ham å flykte og han hadde senere hørt
at hans kamerater i leiren
var blitt bragt til Katyn.
Nå krever til og med 165
britiske parlamentsmedlemmer i en petisjon en undersøkelse av Katyn-forbrytelsen og støttet dermed effektivt opp om zionistenes aksjon. Idag kan man til og
med i blad som «Allgemeine
Jtidische
Wochenzeitung»
finne beretninger som denne:
«Over 100000 eksilpolakker i
Storbritannia anklager Sovjetsamveldet. Understøttet av tallrike parlamentsmedlemmer i London og Dublin vil de åpne verdens øvne for et skrekkens kapitel f~a siste krig, kjent som
massakren ved Katyn, skogen

I

I

l

II

I

den også klarte å gjennomføre.
Man kan ikke bebreide de
innfødte manglende beredskap: Landsettingen må invasjonsstyrken tiltvinge seg
under kamp og dagen etter
hevde brohodet i et feltslag.
Der er forsvarsvilje - og
-evne - i den innfødte befolkning. Men samtidig forvirring, rådvillhet, og det
man med et moderne uttrykk kaller ambivalens. Detaljer er det ikke plass til
her. De ville heller ikke gi
leseren det skjebnebestemmende point.
Men resultatet er at de
600 beseirer millionene, beseirer hovedstaden Tenoctitlan med 300 000 innbyggere,
gjør hele området til en
spansk koloni og etablerer
et redselsherredømme over
indianerne.

*

Det er et tankevekkende
studium å sammenlikne disse to felttog. Enhver betraktning som hovedsakelig la
vekt på de materielle faktorer måtte spå seier for henholdsvis mongolerne og
aztekerne og nederlag for
europeerne. Men det ble ~lt
så omvendt.
De spanske eventyrere
hadde en forbundsfelle i de
innfødtes sinn: Myten om
den hvite gud, Quetzalcoatl,
som hadde skapt deres kultur, lært dem hva de kunne
og gjort dem til «det de var».
Lærde folk, kulturbærere i
en eller annen bransje,
smykket seg med denne hvite guds navn som en slags
cand. mag.- eller professortittel. Spanierne ble, naturlig nok, mer eller mindre intimt assosiert med denne
hvite gud. Som ifølge sagnet
skulle komme igjen.
Noen slik forbundsfelle
hadde ikke mongolerne i
samtidens europeiske myteforestillinger. Dårlig nok
kunne mongolerne assosieres med Æserne, men enda
mindre med Kristus, som
akkurat da betød svært meget i Europa. Selvfølgelig som også senere - bare rent
teoretisk - og uten at verdensdelen av den grunn innrettet seg slik at den bød en
granskende historikers øye
noe harmoniens og samdrektighetens gruppebillede.
De forestillinger som en
nasjon eller kulturkrets har
om årsakene til deres suksess, de forestillinger folk
gjør seg om hva som har
gjort dem til «det de er»,
synes å inneholde en viss
skjebnebestemmende automatikk.
Denne kan nok tillate enkeltindivider eller mindre
grupper en viss valgfrihet.
Men den holdning en slik
gruppe inntar, kan fremkalle en motsatt holdning hos

I
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Så langt Torgrim Sørnes'
I Oslo kunne UH-bladet «Kon- fantasifulle beskrivelse av
sis» nr. 2. 71 bringe en artikkel ~ «fascistiske»
bølgeskvulp.
om nynazisme blant studentene På et mere seriøst plan ligved Blindern, Deres hovedbe- ger BERLINGSKE AFTENskjeftigelse (!) er å sabotere AVIS WEEKENDs omtale av
SUF's arrangementer, om nød- valgene i Italia. Pussig er det
vendig ved bruk av vold. Våpen imidlertid at begge artikkelblir skaffet dem via kontakt- forfattere leverer de obligamenn fra Forsvarets lagre (!) toriske spark til fascismen
Hovedkvarteret er i en leiegård i og nazismen med beskrivelTostrupsgate. (!)
se av disse bevegelsers overEnnå står disse bevegelser grep mot politiske mots tansplittet, men sterke krefter ar- dere, arrestasjoner og eksebeider for opprettelsen av et par- kusjoner, uten å ofre det en
ti «til høyre for Høyre». Det aldri så liten tanke at både
synes som om kravet har funnet i Norge og i Danmark sto
respons hos flere av de ledende ikke demokratiet noe tilbake
høyreorienterte politikere i Nor- da det gjaldt å gjøre kål på
geo Dette vil imidlertid tiden vi- politiske motstandere. Aldri
se.»
har det vært så fullt i norske
eller danske fengsler og fangeleire som da demokratiet
andre, så den generelle inn- kom tilbake til makten i -45
stilling allikevel blir «ba- og satte igang sine «opplansert» så å si, etter mytens gjør».
ide. Der er nok av eksempMen la nå det ligge og la
ler på dette under spanier- oss vende tilbake til Italia
nes meksikanske felttog. på forsommeren. BERLINGMotstanden mot Cortez ar- SKE beskriver det slik:
.
ter seg oftest som en sosial
krampe, forferdelig kreven«'Italia er en doven kvinne,
de og totalt ineffektiv.
farveløs og konformistisk, behersket aven ministerpresident
*
En sammenligende beuten ryggrad. Moralbegrepene
traktning av disse to feltforflates. Den offentlige orden
tog gjør det naturlig å reise
og alle rettsbegreper er på tilspørsmålet: Hvilke nasjobaketog under en regn av molonalrnyter er nasjonalt bevartov-cocktails fra de feige, røde
ende, eller ihvertfall nasjobøllc:r.~pf:~_ ex, vår _oppgaye å
nalt ufarlige? '"
hindre at Italia blir kvalt i kaos,
Dette er ikke så lett å svakorrupsjon og bøllers kveletak,
re på. Men det er forholdskort sagt av kommunismen - - '
vis lett å si hvilke som inneDisse ord lød i høyttalere ut
bærer en risiko. Farlige er
over Roms Piazza del Popolo.
alle de som en eventuell
Taleren stod på en tribune, dramotstander kan assosieres
pert med rødt og purpur, ommed.
gitt av sterke unge menn med
Quetzalcoatl-mytens virkskråremmer, og ensfarvede bluninger gir en klar antydning
ser, i den forsamlede mengde
om noe sentralt.
på 20 000 bemerket man en skog
Et indisium i samme retav opprakte høyre armer.»
ning gir arkeologien oss om
Surnererne: Dette folk var i
Og fortsetter bladet:
høy grad selv kulturskapen«Dette skjedde ikke for en
de. Men deres gudebilleder
menneskealder siden, da Mussoviser Semitiske ansikter, iklini startet sin «marsj mot Rom».
ke Sumeriske. Og de blir
Det skjedde for en måned siden,
undertvunget av Babylonerda valgkampen til det italienske
ner, senere Assyrerne, som
regional- og byrådsvalg var på
begge var Semitter.
sitt høyeste. Mannen som talte
Egentlig er vel enhver oppvar Giorgio Almirante, den 56rinneisesmyte som assosiårige leder av det nyfascistiske
erer nasjonens tilblivelse
parti MSI, som står for «Movimed menneskelige - eller
andre sansbare - objekter
farlig. Man kan møte dem, Denne tanken har røtter
eller noe som likner dem, helt nede i vår bevissthets
ved neste korsvei. Og da som urgrunn.
motstandere, man kjemper
Og en opprinnelsesmyte
imot med halvt hjerte og - sann eller usann - som
valne hender. Og derfor for- podes inn på den, kan ikke
gjeves.
utryddes eller forandres ved
noen krampaktig viljesan*
Bak alle de problemer vår spennelse i den aktuelle si·
holdning fører med' seg når tuasjon:
det gjelder opprinnelsesmyMyten ordner mønsteret
ter ligger I:ln tanke: Den nem- for hendelsene - som en
lig - at det vesen som har magnet ordner linjene i sitt
skapt noe, har rett over det- kraftfelt.
te skapte, rett til å eie det,
Mulighetene for individurett til å utslette det, også elle avvikelser er få og små.
om det er oss selv. Vårt
For disse linjer er skjeb«Alpha» har en uavviselig nens egne tråder.
rett til å bli vårt Omega.
Oscar Aall

l

Valgsuksessen har bragt «landssvikoppgjøret» i Italia
partiet mange nye medlem- ble han idømt 12 års fengsel,
mer, også kjente politikere men satt ikke inne svært
som den fhv. general Gio- lenge. Han sluttet seg til
mento Sociale Iotaliano», men hvis vanni de Lorenzo, som opp- MSI, men brøt med partiet
forbokstaver ~a dansk ved Synet rinnelig var sjef for Italias i 1968 og opprettet sin egen
av det scenen som utspant seg militære efterretningsvesen «nasjonale front.»
på Piazzo del Popolo kans~j~ I og senere sjef for det halvMyndighetenes
aksjon
kunne ~t:egges som «Mussohm militære Carabinieri-korps.
mot
«den
nasjonale
front»,
spøker 19Jen».
.
Han ble i 1964 beskyldt for
Og valgresultatet ~a?lfesterte å ha planlagt et høyreorien- som ble beskyldt for å ha
spøkel~e~ ved d~n ~lttll stø~ste tert kup, men dette ble aldri planlagt et kupforsøk, hadde
nyfasClstlske selr l efterkngs- bevist. De Lorenzo har sene- nok sin egentlige bakgrunn
tidens Italia. Almirantes appell. re vært monarkistisk parla- i de stedige beskyldninger
om «lov og orden» virket på mentsmedlem, men har altså om at myndighetene bare
«det tause flertall».
nå forlatt det monarkistiske grep inn mot venstreorienterte grupper, men forholdt
.
.
parti og sluttet seg til MS!.
seg
passive overfor nyfascisOg en får vel Sl at både den
Det er riktignok så at AIdanske avis og skribenten i mirante og MSI meget om- tiske. Det ble arrestert et
MOSS ~VIS med flere har hyggelig forsøker å følge de halvt dusin medlemmer og
grunn til .å sperre øynene parlamentariske spilleregler utstedt arrestordre mot et
opp. M~I fIkk 2? % av stem~ og må tilpasse seg lover og dusin andre, blant dem fyrst
mene l Cantama, 19;5 % l restriksjoner rettet mot Borghese. Imidlertid har
Palermo og 17 % i Roma. «gjenopplivelse av fascis- han senere vært som sunket
For ~n tid siden ?eskjeftiget men». Almirante unngår all- i jorden og oppholder seg
speSIelt norsk fJernsyn seg tid å henvise direkte til for- antagelig i utlandet. Også
stadig med de voldsomme tiden og Mussolinis fascis- flere andre kjente personer
P?litiske ?pptøyer i Reggio me, men under ett av valg- er kommet i søkelyset i fordl Calabna, hvor borgerne møtene på Piazzo del Popolo bindelse med denne akSjon,
bl. a. den tidligere luftvåpengikk til aksjon fordi den sa han dog:
general Giuseppe Casero,
mindre by Catania var blitt
gjort til regional hovedstad.
«De av dere som husker for- major Gino Astarita og en
Tross et kjempemessig politiden: Se på den ungdom som sønn av general Eno Gariti- og militæroppbud lykkefylker seg om den, se på de bal di, en direkte etling av
des det grupper av fanatiske
masser som er oppmarsjert her. Italias nasjonalhelt.
MS I-medlemmer å lamme
Foruten fyrst Borgheses
Så vil dere forstå hva MSI kan
byen med streiker og barribli til og hva vår bevegelse kan «nasjonale front» finnes
kader, noe som førte til blobety for gjenfødelse av den store mange andre nyfascistiske
dige gatekamper med politi
organisasjoner som «Den
italienske nasjon - - -»
og militære.
nye Orden», «Den nasjonale
Hvem er så lederen av
Om «stormtroppene» skri- Avantgarde» etc. I begynnelMSI? Herom skriver det ver det danske blad at
sen av dette år opptrådte en
danske blad.
«Ca. 5 000 av MSIs unge med- ny organisasjon under delemmer utgjør - selv om sorte monstrasjoner i Roma, To-'«Den nye 'duce', MSIs leder
skjorter er skiftet ut med ens- rino og Milano. Den kaller
Giorgio Almirante, hvis stillferfarvede bluser og skråremmer - seg «SammenSlutningen av
dige personlige fremtreden i det
daglige står i skjærende motseten slags «stormtropper». De tre- de væpnede styrkers venning til hans propagandistiske
nes i våpenbruk, judo og kara- ner» og deltok i demonstrafanatisme på tribunene, er en
te på avsides steder i fjellene sjoner under rop som
utenfor Roma og Neapel. Under «Athen, Ankara - nå komfhv. journalist, hvis største innsats i sin tid var å begrense presutdannelsen får de en lønn på mer turen til Roma».
sefriheten. Han var en overgang
ca. 50 kroner dagen. Bevegelsen
Det som først og fremst
funksjonær i Mussolinis kortsynes i det hele tatt ikke å mang- har ført til den økede oppvarige «norditalienske republikk»
le penger, hvor de så enn kom- slutning omkring de fascistmer fra.»
i 1943 og hadde da til hovediske organisasjoner er nok
oppgave å utøve pressecensuren.
det kaos som har oppstått i
(Artikkelskribenten glemmer å
Ellers er det jo også andre Italia som følge av streiker,
fortelle at den annen part drev såkalte fascistiske gruppe- ungdomskriminalitet og venlike utstrakt pressecensur. Vår ringer i Italia. Vi har tidli- streradikale opptøyer med
bemerkn.)
gere omtalt den heksejakt vold og ødeleggelser. Under
I 1946 var han med på å gjen- som ble satt igang mot lede- inntrykket av dagens streiopplive fascismen, da MSI, Mo- ren av «Den nasjonale keherjede kommunikasjonsvimento Sociale Italiano, ble front», fyrst Borghese, kjent kaos minnes man Mussoliniopprettet - og måtte kalle seg under navnet «den sorte tiden med tog som gikk pr.e«sosialistisk», fordi begrepet fa- prins» på grunn av sin fa- sis, og på det mafiaherjede
scismen (som forøvrig inntil scistiske fortid og innstil- Sicilia har man ikke glemt
denne dag anvendelsen av sorte ling. Fyrsten kommer fra en at Mussolini var den eneste
uniformer) ble forbudt i den av Italias eldste adelsfamili- som kunne holde Mafiaen i
nye italienske republikks forfat- er og var under annen ver- sjakk.
ning. Almirante er idag general- denskrig sjef for korpset
*
sekretær i partiet, hvilket vil si «x Mas», som bestod av
dets leder, og dessuten ordfører dumdristige
froskemenn, .......................................................................
for den nyfascistiske gruppe i som sittende overskrevs på
Månadsbladet
parlamentet. MSI har 25 med- torpedoer i selvmordaksjo'FRIHUGlemmer i det 630 mann store ner senket bl. a. de britiske
slagskip
«Valiant»
og
«Quin
Upolitisk
og romsynt or·
deputeretkammer og 13 plasser
Elizabeth» på Alexandrias gan for sunn og nasjonal kulav senatets 322.
~
Almirante hevder at partiet i havn og dessuten senket el- tur, med artiklar om helsedag har over 400 000 medlem- ler beskadiget 22 andre og samfundsspørsmål, spamer og - noe som bør bemer- krigsfartøyer. Efter kupet naride fylgjetongar, dikt m.m.
kes - godt og vel 30 % er iføl- mot Mussolini og det offisi- Fritt ordskifte om dei mest
ge Almirantes ord under 30 år. elle Italias overgang til fien- ulike emne: - Arspris kr.
Almirante har forbudt sine med- den meldte fyrst Borghese 40,·. Postgiro for bladpengar
lemmer å bruke sorte skjorter og seg i likhet med Almirante 80821. Prøvenr. mot kr. 2,50
skaftestøvler, men kan ikke for- til tjeneste i Mussolinis. i frim.
hindre at man ved hans møter norditalienske
republikk, I
Utgjevar: Erling Seim,
ser oppstrakte høyre armer i den
gamle fascistiske hilsen.»

Den nyfascistiske valgseier
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Norge og - (Forts. fra side 5)

IV. Nøytralitet i krig
I tillegg til de øvrige for-:
plikteiser som erklært nøytralitet medfører, må nøytraliteten forsvares. Det er
den vesentligste forutsetning i JØDEN KARL MARX
J?ed pasknfte~: «Marx var Wagner Imøteser d.et bebu-I te 449 8~3 mann, hvora:v
for at nøytralitet skal bli I Ved graven til Karl Marx Jøde» ~g «HVIS Ka~l Marx de~e besøk av den Japanske 1 307 600 tIl Hæren, 99 ~OO tIl
respektert. Hvilke mulighe- I på
London-kirkegården bodde l Russland vIlle han kelse~ med ubehag og be- ~uftwaff~.og 33 200 tIl mater har Norge hatt, og kan' Highgate ble sovjetiske tu- være statsborger av annen k~mrm~er. Det ~kal som rme~. Sl~Ilpersonalet knytrister nylig møtt av jødiske klasse.»
kjent fmne sted l oktober tet tIl stndskreftene bestod
Norge ennu få i så måte?
Norge har en lang, for- studenter som bar plakater
måne~. Keis~r Hirohit~ var av 173000 personer.
reven kyst mot Skagerak,
DET ER ELLERS PUSSIG
før ~ngen blItt opptat~ l Ho*
Nordsjøen, Atlanterhavet og
at jøder uhindret får pleie sebandsordnen, men l 1941
Nordishavet, og lang land- måtte «ivaret~ sine interes- sitt rasehovmod og isolere ble ha~ utstøtt og h~ns vå- DEN FARLIGE HITLER
fast grense mot naboer i ser», og a~gnpe den første seg selv rasemessig, mens pen fjernet. I forbmdelse
Sveitser skuespilleren B.
Skandinavia. Åpent
hav Dermed star begge stormak- det er nærmest en forbrytel- med statsbesøket er kei seFrick
som gjentatte ganger
skiller Norge fra det euro- te~ ove:-for en s~mmenstøts- t se hvis ariere gjør det sam- ren r.iktignok påny blitt opphar
fremstillet
Adolf Hitler
peiske kontinent.
kng pa en kngsskueplass, me. I Franz Josef Strauss' tatt l Ordnen, men det har
Alle større havner ligger med. forbe.redt~ og store na- huspostill «Bayern-kurier» ikke vært mulig å finne igjen på film trådte nylig i full
uniform inn i nattklubben
inne i fjorder med trange turgitte ~mdrmge: - som I stod det for en tid siden en våpnet hans.
«Intermezzo» i Munchen.
løp. Farvannene, fulle av a~tydet l foranstae~de .. En personalannonse, hvori en
*
Og vi skal si det vakte oppøyer, skjær og båer, gir små sl~k sa~menstøtskng l et I «arisk tysker» søkte en like
styr og begeistret bifall. En
eller ingen muligheter for slIkt kng~teater - uten ~a- arisk brud. I neste nummer TYSK-DANSK MILIT Æ.Rav
de besøkende ropte «Det
manøvrering av fartøyer for nøvermulIghet - byr kng- av bladet tok man imidlertid MANØVER
er
deilig at du har dukket
å unnvike angrep. (Erfaring! førende på så mange proble- redaksjonelt avstand fra
opp
igjen!» Skuespilleren
fra 1940.)
mer og overraskelser, at ri-. denne «utglidning». (Det . 2. til 8. september vil det
sier
til
dette: «Når jeg skal
Fra havneanleggene som melig . vurderingsgrunnlag minner oss om da «0stlen- bli holdt en tysk-dansk milivære
ærlig
så hadde jeg ikke
er snaue nok for freden; sys- f?r tap eller. gevinst nepp~ dingen tok avstand fra seg tærmanøver (Birk Stone 71)
ventet
noe
slikt! Nå vet jeg
ler, fører veier og jernbaner fmnes. - HVIS Norge angn- selv for å ha omtalt fødsels- i Schleswig-Holstein. Det
slett
ikke
lenger
hva jeg skal
innover i landet. Kommu- pes, vet de aktuelle parter, dagen til en tidligere NS- deltar stabene til en dansk
nikasjonslinjene følger tran- at. det blir en kamp ~ det mann). Tror noen at det vil- og en tysk divisjon og tre mene om den rolle jeg alltid
ge, adskildte daler, passerer i uVls~e og. hapløse, og. VII va;: le ha vært noen mislyd å tyske og to danske brigader, spiller.»
*
gjerne flere broer, og er me-' re tIl kn~en er avgjort p~ merke i den velsignede ny- samt tysk hjemmevern. Viget usikre og sårbare under a1'l:dre kng~te~tre. J?et VII demokratiske verden om det dere. deltar tyske, danske og
krig. Veier og jernbaner lø- ?lI en ?p~slItmngskng, som i «Judischen Allgemeinen» belgIske fly. Ialt møter det OGSÅ ET KRIGSVÅPEN
per ofte parallelle, ofte like Ikke VII gl noen av partene hadde stått en annonse om frem 25000 soldater.
Det berettes at Israel har
ved siden av hverandre, sjel- «ro» noe sted i Norge til å en giftelysten jøde som søk*
vunnet en ublodig seir over
den over et geværsskudds utnytte landet til egne, mili- te en partner av jødisk av. E~pt gjennom e~ vellykke~
avstand fra hverandre. FlY-I tært aktive for~ål.
. stamning?
tnck. Eksamen l geometn
plassene er heller beskjedne,
For. de kngføren~e VII
*
I SAMME FORBINDELSE
og historie for hundretusner
og er avhengig av utsatte I Norge
saledes
bl:
en
nevner vi at ved slutten av av egyptiske skoleelever
kommunikasjoner, og kan I «kv~rn» som us.t?ppelIg ma- PROTOKOLLBEKYMRINGER
1970 var 630000 personer ~åtte utsettes fordi Israrel
lett «passiviseres». Tempera-Ile~ l stykker mIlItære. maktDen britiske dronnings knyttet til det tyske Bundes-!lIke f~r avhold~lsen ~v prøtur, vær og klima er usikre i mldl~r - ute~. henSIkt og protokollsjef, Sir Anthony wehr. Til stridskreftene hør- ven gjennom sme krmgkasfaktorer.
Vinterhalvåret' formal, - mIlItære makttingssendinger på arabisk
øker vanskelighetene. (Erfa- I midler, som vil kunne bruhadde bragt løsningene på
ringer fra 1940).
kes, og som sikkert også vil Ka.... psange- _ _
de oppgaver som skulle stil........
les.
Men - nettopp disse for-' t~enges,. i mer «krigs-vennhold gir Norge meget gode lIge}~ kngstea~re hvor det er
*
forutsetninger for å bygge mulIghet fo~ abereg~e eller
gikk modig til kamp i det håp at de vandt
opp eget regionalt sted- vurdere gevmst mot mnsats.
sin frihet og fremtid her nord.
egent for~var, - m~d opp- (Erfaring fra 1940.)
De kjempet og frøs, de bar sykdom og savn
HYBEL ELLER LITEN
og kan derfor ikke så lett
setning, utrustning og stridsForanstående spredte moLEILIGHET
måte, tilpasset forutsetnin- menter, ?ygget dels på reforstå, at den straffen de fikk var til gavn søkes i Oslo av student ved
gene og forholdene. - I' elle erfarmger fra 1940, skisfor noen, når de så får rett.
Norges Idrettshøyskole.
kombinasjon med landets serer kombinasjon av seriøs
Hen'/,!. sig. ingeniør Bjørn Bjørnvold>
geografiske beliggenhet, po- norsk 1'l:ø~tralitet, forberedt
De hundre tuseners hån og forakt,
Prestealteen 30, Eidanger.
den bølge av hat, som var ment
litisk situasjon og stor- i norsk Sl:'llt og n;tilitært forTlf. Porsgrunn 64113.
makt sinte res ser vil et slikt svar og mternasJonale storå kvele den vilje, som en gang var vakt
forsvar kunne 'tenkes å gi n;taktsinteresse~. Kombinatil samling, er kommet forsent.
Norge den mulighet til å sJonens
mulIgheter for
And kan nok døyves en tid er det sagt,
unngå å bli dratt inn i et n?rs~ nøytr8;litet er reelle.
og gjerning kan byttes med ord,
FOLK OG LAND
eventuelt stormaktsoppgjør, TIl dIsse muhghe!er .kan det
men å drepe en kjærlighets tanke med makt
Kierschowsgt. 5, Oslo 4
- den mulighet som over- knyttes håp om a hmdre at
er ingen forundt her på jord.
Telefon 377696
hodet ikke engang er tenk- Norge blir krigsskueplass
Boks 3214 - Sagene
bar med Norge i Nato eller for en - alt hensynsløst utHer går vi som fanger og gjør det vi må,
krig mellom
EEC. (Erfaringer fra 1940.) slettende lar dagene gå som de kan.
Ekspedisjonstid: Tirsdag til
Men ingen kan selv med sin vilje forstå,
Slik seriøs nøytralitet sp 0- stormakter ..- ~n krig som
fredag fra kl. 1 til kl. 15,
litikk vil formodentlig kun- f?r Norge VII bh uoverskt!-eat dette kan tjene vårt land.
Mandag og lørdag holdes konne bli internasjonalt stad- ilIg katastrofal. Den ubetmVi tåler i taushet, vi huser ei hat,
toret stengt.
festet. Med svensk nøytrali- i gede forutset~ing for at detvårt fedrelandssinn gjør det lett.
Redaktør Melsom kan bare
tet kunne Skandinavia da ta' te håp kan spIre, er at Norge
Men det - tør vi vente av folk og av stat,
påregnes truffet efter forutgåopp et samarbeide i og for I går:. ut av Nato-alliansen, og
at vi får oppreisning og rett.
ende avtale.
nøytralitet.
I det er nu, fra 1969, mulig
Til arbeide går vi med smil og humør.
Et tungtveiende argument ~ed ett års varse~. - og
Abonnenmen tspriser:
for at slik nøytraljtet også lIkeledes at Norge Ikke går
Vi yder det beste vi kan.
Kr. 50,- pr. år, kr. 25,- pr.
skulle bli respektert, ligger i .inn som «fullt medlem» i
Og ingen skal si det om oss at vi gjør
halvår i Skandinavia. Utlandet
noe annet enn tjene vårt land.
det forhold, at den ene stor-I' EEC.
kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt
Vi elsket det høyt, derfor bar vi det frem
makt ikke vil kunne tillate
Blir Norge stående i Natoomslag innenlands: Kr. 60,i handling - og ikke i ord, den annen å krenke Norsk alliansen og/eller går Norge
pr. år, kr. 30,- pr. haldr.
ville verne vårt land og de tuseners hjem nøytralitet, fordi - hvis den, inn som «fullt» medlem i
Bruk postgironr.: 16450
for den var også vår - denne jord.
ene stormakt søker å etable- I EEC, er disse muligheter og
Løssalg kr. 2,re seg i Norge, mot aktiv dette håp «varig» utelukket
Utgiver AlS FOLK OG LAND
Vardøhus og Bjørkelangen 1946 og -48.
motstand fra Norge, vil den
selv teoretisk.
Bjarne Lillevik
annen stormakt øyeblikkelig
Gisle Mortensen
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