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Fremdeles aktuell politikk: 

Det nasionale demokrati Quisling gikk inn for 
VI FRISKER opp IGJEN EN BROSJYRE FRA 1938-39 

Quisling har som kjent vært fremstillet som en diktator"! k!ati?» Vi. synes det i ~ro-I øverste .lovgivende myndig
type som bare strebet efter personlig makt. Ikke minst sJyren blIr trukket bade het og I sammenheng der
var det det bedrøvelige og uridderlige aktorat i saken! k!art og kon~ist opp hva Na-I med den bevilgende myndig-

. sJonal Samlmg stod for, og het. 
mot ham som tegnet dette bIlde. . da det faktisk også er et ak- I et diktatur er den øver-

Nå er det naturligvis både I var jo spillets gang forutbe
urettferdig og misvisende å stemt. 
legge de funksjoner han i Men, hva var det så egent
forholdenes medfør måtte lig Quisling og hans parti 
overta under den tyske ok- tok sikte på når det gjaldt 
kupasjon til grunn for en be- måten å styre landet på i 
dømmeise av den form for normale tider? Mange hus
statstyre han og Nasjonal ker kanskje at det i Nasjo
Samling tok sikte på. Under nal Samlings program ble 
okkupasjonen var han, for talt om en handlekraftig na
overhodet å kunne vareta sjonal riksregjeringuavhen
norske interesser, nødt til å gig av partipolitikk. Og var 
spille med de kort han hadde ikke det i virkeligheten et 
fått utdelt. Han måtte arbei- diktatur? Hvorledes skulle 
de innenfor det system okku- denne regjering egentlig væ
pasjonsmakten kjente og ak- re? 

tuelt og brukbart program ste makt i hendene på en 
for fremtiden gjengir vi den- enkeltmann, eller hva ofte 
ne lille brosjyre i sin helhet verre er, en partiklikk eller 
her: sammenrotting av partiklik-

«Et fritt folk er et folk ker. 
som selv kan bestemme de 
lover det skal leve under, og 
de skatter som skal avgis til 
det offentlige styre og stell. 

Styreformen er kjenne
merket ved ordningen av den 

Det faglige riks ting 
I den ,stats- og samfunns

ordning som Nasjonal Sam
ling vil gjennomføre, skal 

(Forts. side 2) 

Heller ikke kronprinsesse Martha skjønte 
septerte, kort sagt spille sin Quisling la i en brosjyre 
rolle som en slags norsk dik- som ble sendt ut i 1938 eller. 

at Norges krig «fortsatte» 
tator som hadde den ende- 1939 frem liva han la i par- Ønsket å vende tilbake til Norge i -41 forteller tysk dokument 
lige avgjørelse i alle spørs- tiets programposter om end-
mål. Og når dertil nasjonal- ringer i styreformen og han 

f~~t~:~!ingg;- ;;:ge~;kt~ \ ~~io~~~~~n:e~r S~~~i~~rligV~ ~~n:~~~~s:l~Y:f~::~ 
hadde overlatt landet til sin I tatur man tok sikte på.' Ja, offiserer ikke forstår at de 
egen skjebne og okkupa- , brosjyren hadde titlen «Dik- direkte anklager og fornær
sjonsmaktens velvilje, så tatur eller nasjonalt demo- mer landebs konge når de på

står at N o'rges statlige krig 
mot Tyskland fortsatte efter 
avtalen i Trondheim av 10. 
juni 1940. Følgende er jo 
nemlig ubestridelige kjenns
gjerninger: 

LØSSALG KR. 2,-

Karl Marx, jøden som var far 
til marxismen, var en mang
foldig personlighet, som og
så sa kloke ting innimellom. 
Således advarte han i sin tid 
mot den panslavisme som 
fremdeles er det domineren
de trekk i det Sovjetsamvel
det som ellers sverger til 
Marx. Se side 5. 

GAMMEL VISDOM 
fra 500 år før Kristi fødsel 
kan fremdeles ha sin fulle 
gyldighet. På side 5 finner 
De en artikkel om dette. 

LØGNEN SOM VITENSKAP 
behandler Oie Nilsen i en ar
tikkel, også på side 5. Han 
tar for seg hvorledes løgnen 
alltid har vært brukt mot 
tyskerne som krigspropagan
da og setter, dels ut fra di
rekte egen erfaring, et spørs
målstegn også ved de på
ståtte ugjerninger fra annen 
verdenskrig. 

I bJt'ennpunktet 
på side 2 er denne gang 
seiersmaktenes enighet om 
Vest·Berlin over hodet på 
tyskerne selv. 

Kong Haakon selv vaklet 
ifølge både norske og briti
ske kilder sterkt efter at det 
var gitt ordre om å innstille 
fiendtlighetene. Han hadde 
nærmest bestemt seg for å 
bli igjen i Norge hos sitt folk 
da han ble utsatt for et ElleJt's 
sterkt britisk press, som Kronprinsesse Martha følte ansvar finner man som vanlig ung-
fikk ham til å skifte mening. for det norske folk. domsstoffet på side 4 og på 
Tyder dette på at det var me- side 2-3 er der foruten le-
ningen at krigen skulle fort-I . t . d deren forskjellige innlegg og 
sette? rus mng - og et under noen nærmere opplysninger . .. I kamuflert tysk overkom-

. Det e~ vI~ere en hIstOrIsk mando _ i Øst-Finnmark omkring Katynmassakren. Vi 
kJennsgJermng at daværen- hvis ikke krigen mellom de beskjeftiger oss også med 
de kronprins Olav, selv efter to land var avsluttet? en fantastisk beretning i AF-
at kong Haakon hadde be- . ' TEN POSTEN om en ung mann 
stemt seg for å dra til Eng- VI skal ikke her påny kom- som synes han måtte ha rett 
land, ytret ønske om å bli me inn på at krigsavslutning til å sparke ihjel en <<nazist». 
igjen i Norge, men at han ?gsa va~ del.?- eneste for~lar-II ________ • __ 
nærmest ble beordret med mg på rIksradsforhandlmge
englandsfarerne. Kan noen ne, på anmodl.?-ingen: til kong 
tenke seg at landets kr on- Hoaakon om a ab.dlsere, og 
prins kunne nære slike tan- pa meget annet. ::1 skal bare 
ker og ønsker hvi,s han ikke nevne at det ?l?sa var andre 
anså Norges krig avsluttet? av kongefamIlIens medlem-

OP-" kan det for den saks mer som følte større ansvar 
skyld tenkes at Norges høye- overfor fol~et og situa~jon.e~ 
ste militære sjef frivillig ble enn de emIgrerte partIpolltI
tilbake hos okkupantene kere. 
mens landets krig skulle Et av de utenlandske kron-

I db' kk Q . l" r' f N' l sr' fortsette? Og at han virkelig vitner legendeforsvarerne 
enne ros/yre tra ouzs mg opp m/ene or aSlona am mgs syn l kunne tenke seg at tyskerne her hjemme kommer trek-

pa statens styre og stell. ville gå med på norsk opp- kende med under forsvaret 

av siste skanse er den tyske 
professor Walther HUbatsch, 
som har utmerket seg med 
meget tåkeprat. Såvidt vi 
kan se motsier han seg selv 
titt og ofte, noe som jo ikke 
er så rart. når man skal ta 
hensyn til at det er nokså 
avgjørende i dagens Tysk
land å tute riktig med ulvene 
og han dertil bruker den 
evindelige norske professor 

(Forts. sid, 6) 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 25. SEPTEMBER 1971 

I stemt på å forsvare seg mm-j D t nasJ·onale demokrati- _ _ tært hvis Sovjet skulle for- e 
søke å kopiere eksemplet 

I brennpunktet 

fra Tsjekkoslovakia. Og da I (forts. fra side 1) 
ville det naturligvis være fa-' den øverste lovgivende makt 
re for en inngripen fra vest fremdeles ligge i Stortinget, 
hvis landene bad om det. En men i et Storting sammen
«~uro~eisk ~ikk~rhetsavtale» Il satt av faglige delegerte for 
vIlle gl SovJet fne hender. for det arbeidende folk, og 

Derfor altså enigheten om i~ke av partipolitikere. ~tor

samtidig som den ved'! lov 
skaper orden i arbeidslivets 
organisasjoner, også over
late disse faglige organisa
sjoner en viss frihet og for
pliktelse, til å styre sine fag
områder. 

Det er den moderne utvik
lings krav. 

Det er nok i første rekke re tilstanden var derfor na- Berlin, som såvidt vi kan se I tmg~t s.kal. omdannes tIl et 
den såkalte enighet i og om I turligvis ønskelig for mange ikke innebærer noen virke- fagllg nkstmg bestående av 
Berlin som bør stå i brenn- vesttyskere og det var van- lige fordeler for bundestys- e~ næ.ringsting og et kultu:~ 
punktet for interessen, skelig for opposisjonen å kerne. De nærmere detaljer tmg, Istedenfor nu av et sa- Regjeringens stilling 
skjønt det koker og gjærer motsette seg forsøk på dette. skal det forhandles om mel- kalt odelsting og et såkalt Hva selve regjeringsspørs
jo overalt i verden_ Et ny- Noe som Brandt utnyttet til lom de to tyske vasallstate- lagting. målet angår, så krever Na
delig resultat av demokrati- å starte sin østpolitikk. Hvil- ne heter det men allerede Medlemmer av Nærings- sjonal Samling en handle
ets seier over nasjonalsosia- ke siktemål denne gamle ro- nå' er det kla'rt at man kan tinget og Kulturtinget skal kraftig nasjonal riksregje
lismen, får en vel ~i. Stort I senrøde politiker, det norske vente seg svært lite av det. v~lges av de faglig~ org~isa- ring uavhengig av partipoli
verre ~nn det er na. kunn'e arbeiderpartis gamle venn Sovjettyskerne vil fortsatt s~oner, henh?lds.vls nærmgs- tikk (NS program pkt. 1) 
det vel Ikke godt få blltt med og kompis, kan ha, er vell kunne legge hindringer ivei- ~Ivets orgamsasJoner og de NS vil ikke gjenoppvekke 
kriger og revolusjoner, mord ikke helt klart idag. Men det en for trafikken til Vest-Ber- I~ke-økonomiske organisa- den personlige kongemakt, 
og drap, ~oralsk o~ sam- er vel grunn til å se på det I lin under allehånde påskudd. sJoner.Representant~ne vel- men vil gjenreise de sunde 
fundsmesslg oppløsmng. hele med mistankens skjerp- Muren og mur-mordene fort. ges for et bestemt tIdsrom. prinsipper for den utøvende 

Men, det var altså B~rlin ede blikk. setter som før. Og dertil har Men de. skal nårsomhel~t makt som er fastslått i Eids-
denne gang. OkkupasJons- Sone-Tyskland var natur-l de de facto oppnådd aner- kunne. tIl?akeka~les av ~m vollgrunnloven, og som nu 
maktenes ~nighet 26 år ef~er ligvis vil~ig til visse tilsyne-: kjennelse som en likeverdig orgamsasJo?, hVIS de. sVlk- er blitt fullstendig forkvak
verdenskngens avslutmng latende Innrømmelser hvis' forhandlingspartner for ter. ForøVrIg bør ogsa en- let av partipolitikken. Regje
om c:en rikstyske hovedstad det dermed kunne oppnå Bundes-Tyskland. Ja, det er k~lte .medlemme~ !ta plass.i ringen skal dog fortsatt være 
Berlln - over hodet på tys- den internasjonale anerkjen- grunn til å tro at det som Rlkstmget ex offICIO, dvs. dl- underkastet nasjonalforsam
kerne selv - lat~r til .å vek- neIse som en selvstendig et hemmelig punkt også inn- r.ekte ~0!ll fØlg~ av den fag- lingens kontroll og skal kun-
ke. st?r ?g almlnnellg be- tysk stat det strebet efter. går en internasjonal aner- llge stIllmg de Innehar. ne kastes av denne. Men for 
gelstrmg I den samlede nor- Men til syvende og sist var kjennelse i den retning, bl.a. å sikre det sterke og stødige 
ske presse uten smålige par- det naturligvis Sovjetsam- med FN-medlemskap for De faglige organisasjoner styre som et lands ledelse 
tihensyn. Dels skyldes vel veldet som bestemte. begge de tyske stater. Tysk- . (laugene) krever, mener vi at under 
dette det norske demokra- For Sovjetsamveldet er lands permanente deling er De faglige organisasjoner den nye ordning skal stats
tis v~rme omsorg for den situasjonen den at forholdet fullbyrdet. (laugene) skal således avløse sjefen (kongen) ikke behøve 
forhenværende kommunist, til Kina stadig tilspisses og Sovjet på sin side har vel de politiske partier som å bytte regjeringssjef, med
forhenværende nordmann man kan ikke se bort fra et oppnådd at det får sin «sik- grunnlag for valget til na- mindre to tredjedeler av 
og forhenværende litt av militært sammenstøt før el- kerhetskonferanse» mens sjonalforsamlingen og be- Rikstinget krever det. Selv 
hvert annet, Willy Brandt. ler senere. Under slike for- det ellers ruster opp for ful- stemmeIse av folkeviljen. skal Kongen nårsomhelst 
~~n har sat~et hele sin pO-' hold må staten selvsagt sør- le mugger. Dertil kommer Det skal dog også være ad· kunne avskjedige statsminis
l~tIske fremt~d på dette øst- ge for å sikre seg mot å få en at det har sikret seg et «ge- gang til å henvise særlige teren (Grunnlovens paragraf 
llge narrespIllet og trukket annen front mot Vesten også. neralkonS'Olat» i Vest-Ber- spørsmål til avgjørelse vecl 22). Likeledes mener vi at 
med seg et n;lOtvillig USA. Det gjelder å få en «avspen- lin, dette bl. a. for å markere folkeavstemning på grunn- 1et bør innføres oppløs-

La oss da se litt på bak- ning» som både hindrer en at Vest-Berlin ikke er noen lag av alminnelig, like og di· ningsrett og som nevnt refe-
grunnen for denne strid om slik annen front og som sam- del av Bundesrepublikken rekte stemmerett. rendum (folkeavstemning). 
den gamle tyske hovedstad. tidig gir Sovjetsamveldet men et slags seierherrene~ Disse nye faglige organi· . De enkelte fagministre 
Vest.Berlin ligger, som frie hender ifølge Bresjnev- protektorat. I samme ret- sasjoner, som blir lovfestede skal derimot ombyttes av 
~jent! so~ en ~innsvinstil- doktrinen innen østblokk- ning virker jo også at Bun- ledd mellom den enkelte Ol! statssjefen efter forslag av 
lmg Inne I Sovjets del av landene. desrepublikken har måttet staten, skal organisere~ regjeringssjefen eller når et 
T~skland. Avtalen mellom Det er utvilsomt dette gi avkall på de rettigheter mest mulig på grunnlag a~' -;impelt flertall i nasjonal
s.elerherrene var at hele Ber- I som er bakgrunnen for øst- det hittil har utøvet med mø- de eksisterende fag-, nær· 'orsamlingen, Rikstinget, 
1m skulle styres for seg av I blokkforslagene om en eu- ter i Vest-Berlin av Bundes- ings- og kultur-organisasjo ,:,esp. næringstinget (Kultur
de fire okkup~sjonsmakter, ropeisk «sikkerhetskonfe- tag osv. ner. Men med den vesentligr tinget) krever det. Likeledes 
dog slik at den røde hær. ranse», forslag som også Så østblokken har nok all forskjell at de skal omfattr 'llå forutsettes å bli etablert 
skulle holde Øst-Berlin be-I norsk utenrikspolitikk har grunn til å glede seg over alle. arbeidsledd og interes· et nøye tillits- og ansvarsfor
satt og de tre vestmakter i falt pladask for. Betingelsen I avtalen Brandt formodent- ser I vedkommende yrke el· lJ.old mellom vedkommende 
Ve.st-Berli.n. Da den kolde l for at en slik sikkerhetskon- lig også ut fra sine forutset- le~ næ~ing, således både ar- fagministre og vedkommen
~ng tok tIl for alvor lot Sov- feranse kunne komme istand. ninger. Men det er oss en beidsgivere og lønnsmotta- de faglige organisasjon og 
Jet sin tyske vasall ruste oPP. var imidlertid at Vesten ble, gåte hvorfor tyskerne som gere. dens gruppe i Rikstinget. 
og lage' et slags ~elvstyre i beroliget gjennom. f,remgang I folk skulle glede seg. Og rett Det skal bygges på prin-
Sone-Ty~kland, Inn,?efattet for Brandts østpolltIkk, hvor besett kan vel ikke egentlig .sippet: «YRKESSAMARBEI- Et nasjonalt demokrati 
~st-~erlln. De vestaillerte på en slags av~ale om Berlin var heller det NATO-forpliktede DE PÅ NASJONAL GRUNN» Som det vil fremgå av for
s~n ~Ide. gav nølende og ~or- et nødvendIg ledd. Norge ha noen grunn til gle- og ikke som nu på den prin- anstående er den reform av 
s~ktIg Sl~ Bunde~republIkk Det haster for Sovjetsam- de over at Sovjet nå får an- sippløse klassekamp på in- statens styre som Nasjonal 
V:lsse rettIgheter 1. Vest-Ber- ve~det å få istand en slik ledning til å sluke helt også ternasjonal grunn. Samling tar sikte på, så 
1m. Dog var d.et Ikke ve~t- «~Ikkerhetsaytale» som kan Jugoslavia og Romania - De skal være frivillige or- langt fra diktatur, at det 
tyske troppe,r 1 Vest-Berlm, Sikre det f~le hende~ til. å iallfall ikke på lengre sikt. ganisasjoner, men de legali- tvertimot er nøyaktig det 
mens. Ul,,?nchts ~oldater ordne opp mnenfor sm «m- Politieus serte fagorganisasjoner skal motsatte: 
marsjerte I Øst-BerlIn. teressesfære» uten å måtte. være de eneste som har lov- en rettferdig og saklig fol-

Det som har v:ært det sto- risiker.e innblanding fra Ves- Selvi .. oni '. lig status og rett til å repre- kerepresentasjon, og en 
re mål for SOVJet-Tyskland ten. KIna har som kjent be- Den jødisk-franske maler sentere vedkommende fag og avlastning av den centraie 
har vært å oppnå e~ slags gynt en slags innsirkling av Marc Chagall har lenge tatt yrke. statsmakt ved nye selv-
status som selvstendig stat. Sovjetsamveldet ·og har i godtfolk ved nesen, men det styreorganer. 
Bundes-Tyskland har den den senere tid arbeidet in- skal sies til hans ros at han Kulturelt og økonomisk Det vil også tydelig frem-
hele tid ~otsatt seg dett~ og tenst på Balkan. Albania har aldri har lagt skjul på at så selvstyre gå av det foran fremholdte 
tyskerne 1 øst har he~ler Ikke lenge vært dets .forbunds- skjer. Maleren, som nå er Sammen med denne ny- at vi vil ikke noen kopi av 
oppnådd noen anerkjennelse f~lle og nå ~?regar det et~ 84 år gammel og bor i Cote organisasjon av nasjonens utlandet, av fascisme eller 
utenfor Østbl?kken: Som et tIl og med milItært, maskepI d' Azur, uttaler seg adskillig i kultur- og næringsliv vil NS j nasjonalsosialisme o. lign. 
godt ~t~resm!lgsmlddel har med Ø~tblokkens t~ urokrå- mere kritisk enn kunstan-! innføre kulturelt og økono- Det nye Tyskland og Italia 
man Imldl~rtId hatt c:en u- ker: .Tltos ~ugoslav18 og Ro- melderne. I katalogen for l misk selvstyre. Likesom sta- er riktignok organiserte na
mennes~elIge behanc:lmg a,:, mama. SovJet har forsøkt å den pågående utstilling hos ten for 100 år siden overlot sjonalstater, også bygget opp 
vestberlmere som hm?~es I skremme dem til lydighet og Maeght slår han dette fast, ledelsen av det kommunale på arbeidslivets grunn og 
å få kontakt l!led familIe på under~3:stelse gjennom sto- i innledningen: «Jeg kan ik-' styre og stell til kommunale med besvarelse av den pri
den annen Side av muren re millta:rmanøvrer, men ke tegne, og heller ikke å folkestyreorganer under sta- vate eiendomsrett. Men den 
mellom ?-e to deler av byen. dette har Ikke. ført frem. De ~al~ har jeg noen gang lært. tens overtilsyn (kommunalt faglige ordning er der helt 
En ordmng som kunne bed- to land synes a være fast be- rIktIg.» l selvstyre), må staten nu, (Forts. side 3) 
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LØRDAG 25. SEPTEMBER 1971 FOLK OG LAND SIDE 3 

__ ,I ISO'::!:::gi:!!enfan_11 Katynmasakren nok en gang 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

tastisk notis i AFTENPOS-I VAR DET DERFOR SIKORSKI «FORULYKKET»? 

FOLK OG LAND 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

TEN oss hus forbi, men en 
av vårt blads venner har Vi omtalte nylig de siste! 
vært mere påpasselig og har zionistiske vitneprov som 

'------------------------- sendt oss klippet. endelig og avgjort legger an- . 
Det er ikke bare selve hen- svaret for mordet på de pol-

Fusk med samvittigheten 
deIsen som er fantastisk, ske offiserer på Sovjetsam
men kanskje enda m~re at I veldet, Det har det da for
dette pene og pyntehge og øvrif! aldri vært tvil om på 
besteborgerlige blad ikke på noe hold selvom de vestalli
noen måte føler trang til å erte ikke kunne bekjenne 
ta avstand fra det som der det for ikke å sette allian-
blir servert, sen med morderne i fare, 

Det er ikke så rart at de hovedansvarlige for «retts»·opp· 
gjøret fortsatt kretser rundt åstedet slik erfaring viser at 
alle med betent samvittighet gjør det. Derfor har da for· 
svaret for det som skjedde stort sett kommet fra de sam· 
me kretser den hele tid, fra en O. C. Gundersen, en Einar 
Gerhardsen, en Annæu~ Schjødt sen., for å nevne noen, og 
naturligvis fra selveste sjefsdirigenten dengang - høyeste. 
rettsadvokat Sven Arntzen. Og for å kaste et lovlighetens 
og ekspertisens skjær over det hele har de samvittighets
skadde latt seg flittig og uopphørlig assistere av sine dra· 
banter professorene Skodvin og Andenæs. Mange vil kan· 
skje synes at saken ikke blir så meget bedre ved disse le· 
gendeprofessorers deltagelse. 

Notisen bar overskriften N å leser vi i en artikkel i 
«Matros siktet for drap på et tysk nasjonalt blad at og
tømmermann i Japan» og så denne affære var en av 
forteller om en bestialsk af- Tysklands misbrukte sjan
fære mens det norske skip ser. Eksilpolakkene var jo 
«Norbega» lå i havn i Japan klar over at massakren 
8, juni. En 22 år gammel skyldtes sovjetrusserne og 
matros satte igang et slags- artikkelforfatteren hevder at 
mål med en 51 år gammel da ville det rette øyeblikk 
tømmermann og drepte ham vært inne til å skape et nytt Sikorski som «forulykket» så be-
med en rekke spark i maven forhold til det polske folk leilig. 
og i hodet, Så heter det vi- og å gjøre slutt på de feil og 
dere: overgrep som var begått av 

I disse dage har den nidkjære riksadvokat fra dengang, «Den 22 år gamle matrosen den tys~e sivil~orvatning, 
Sven Arntzen, følt seg tråkket på en av sine mange moral· har fortalt at det var han som Men, skriver artI~kelforfat
ske og juridiske liktær, dødsstraffen. Det er Karl Nandrup satte igang slagsmålet og ga tøm-I teren! de ansvarh~e steder 
Dahl som i en bokanmeldelse i Arbeiderbladet hevdet - m rmann n fl r k te k i var tilsynelatende Ikke rede e e. e e ara spar ° til det, 
og det utvilsomt med rette - at det «under rettsoppgjøret maven. Han mnrømmet ogsa at L'k l k d t t'l ' 

h h ,I eve om e I visse ble innført dødsstraff med tilbakevirkende kraft», for å an adde sparket ham 1 hodet , d' kt k t kt S' f 
o k'l h m Ire e on a er, Je en bl d t t d t N d D hl skrev I og som arsa ti at an startet f d l k k 'l ' sitere a e s ege resyme av e an rup a . l Ol h h' or en po s e e Sl regJer-

tt A t s agsma et, oppga an at an, S'k k' kl t Det er naturligvis ikke noe rart at ne opp rn zen mente tømmermannen var nazist mg, I ors l, er ær e seg 
d ft h d till t e til rede til å komme til Smo-reagerer vol somt e ersom an engang ses g og at han derfor nær1pest hadde 

. . t l lensk hvis han ble garantert disposisjon og lot sine særstatsadvokater - JurIS er som rett ti å ta livet av ham.» fritt leide frem og tilbake 

med Moskva, noe han altså 
fikk megen glede av da hele 
Polen ble solgt ut til de røde 
efter verdenskrigens slutt. 

Det kan ellers nevnes at 
arbeidet med Katynfundet i 
begynnelsen av mai måtte 
innstilles på grunn av det 
varme vær og svermen av 
fluer, Det ble besluttet å fort
sette gravingen om høsten, 
men midt i september besat
te den røde hær Smolensk 
og avbrøt arbeidet, senere har avansert til de høyeste stillinger - rase. rundt Han erklærte seg da ikke (til England), og man var 

i rettssalene med påstander om dødsstraffer «med tilbake· straffskyldig og begjærte seg tilbøyelig til å gå med på 
virkende kraft». Og så har han da med brask og bram og I løslatt straks, men retten dette, heter det, _. 
bilde og femspaltet oppslag tatt tilorde mot bokanmelde· syntes, nok ikke det gikk an Et slikt besøk og en slik Det naSjonale - -

d . trass l alt, kontakt ville naturligvis kun- (Forts. fra side 2) 
rens påstan . O" Det brutale uhyre aven ne ha utviklet seg til en end- underordnet et diktatorisk 

Når man skal forsvare en slett sak, rna man naturlIgVIS ung mann er vel ikke noe ring av hele forholdet mel- parti, et statsparti,. hvis le-
være spissfindig og det prøver da også Arntzen å være. særsyn i våre dage, dessver- lom Tyskland og Polen i for- deIse eller leder innehar den 
Det ble ikke innført dødsstraff i Landssvikanordningen, re, og det er da heller ikke bindelse med en hel nyord- øverste lovgivende makt, om 
prosederer han, men i den provisoriske anordning av 3. det vi finner fantastisk, Men ning og gjenopprettelse av enn efter folkets mandat. 
oktober 1941. Nå skulle en jo ikke tro at det i og for seg hva slags informasjoner og i Polens suverenitet, Spesielt. Det er ikke den ordning vi 

påvirkninger har denne unge I naturligvis på bakgrunn av I arbeider far. gJ'orde større forskjellen akkurat når dødsstraffen ble fO tt' kl' k ' Il T kl d 
mann a I s o, en, I press~n rIgen m~ om ys an og I NS vil en ren faglig ord

født i dølgsmål borte i London. Men, jo, sier Arntzen, for og rundt 0D?-krmg ellers nar I det SovJetsaD?-veldet som! ning med den øverste lovgiv-
da var det ikke tilbakevirkende. Ingen fikk dødsstraff for han uten Videre kan hevde hadde bemektIget seg den ende, bevilgende og kontroll
noe vedkommende hadde gjort før 3. oktober 1941. for fullt alvor at «nazister» annen del av Polen, lerbare myndighet samlet i 

må man straffefritt kunne Så Siko~skis plutselige en nasjonalforsamling valgt 
Dette er som enhver vil forstå bare tlårlig prosedyre i drepe? død som følge av «en fly- på faglig og demokratisk 

likhet med det som under Arntzens ledelse ble prestert Det er sannelig et tungt an- ulykke» kOl? svært beleilig grunn og med en faglig riks
i rettene i 1945. Pointet når det gjelder spørsmålet om det svar skole og presse har tatt for ChurchIll, Ikke rart at I regjering som det øverste ut
var tilbakevirkende eller ikke er jo nettopp at for det før· P~ seg med, sin evige hets man allerede dengan~ skum- Øvende organ for denne na-
t h dd 'kk k'l ., 10vcr1vende myndig. mIdt oppe I det ellers så let om at Secret Service had- sjonalforsamlingen og for 
sea eIe. e Sl regJerI~gen noen.:,~ . ,kvalmende snakket om hu- de sin finger med i spillet, folket. 
het - at den tIlegnet seg slIk rett var l dlrekt~ strId ~ed manitet og forvridd mennes- Og ingen har vel heller be- Nasjonal Samling tilstre
Grunnloven - og for det annet var anordmngene Ikke kevennlighet, Kanskje det er nektet det senere. ber ikke noe diktatur. Ikke 
gjort kjent for de folk som ble i landet. For ikke å snakke derfo:: AFTEN~OSTEN fu~l- ~midlertid ble altså ,Siko~- kommunistisk og ikke «fa
om at det ifølge folkeretten ikke var eksilregjeringen, men stendig har mlstet det mal ski efterfulgt av MikolaJ- scistisk». Men heller ikke 
den t ske okku ant som hadde suvereniteten over Norge. og m~le en ~:)Urde ha kunnet czyk, ,~om tr?fa~t fulgte I noen fortsettelse av det nå-

y . . p .'. . vente I forbmdelse med det- ChurchIlls anvlsmnger om værende norske evneløse 
Anordnmgen l all sm uhyrlIghet ble først kjent for de folk te politiske drap? ikke å ødelegge forbundet skinndemokrati med dets 
den ble brukt mot i mai 1945 mens den ble brukt for for· korrupte, hyklerske og mas-
hold helt fra 1941 - alt.så med tilbak~virkende kraft. . bevis for lovligheten av at veger han seg hm på det di. kerte :partidiktatu,r. , 

Det tør i denne forbmdelse kanSkJe være grunn til å eksilregjeringen i strid med rekte uanstendige. N,asJonal Samhng, VII et 
peke på at selv en Edward Hambro i Stortinget innrøm· Grunnloven gav lover at en Intet av det ynkelige han I nas,J<;malt demokr~tI, både 
met at landssvikoppgjøret var gjennomført efter an ord· av de høyst tvilsomme dom· anfører til forsvar for det I POht,lSk og øko?onpsk ~emo-

. .. mere l' Høyesterett dengang legaliserte drap på 25 lands. kratI og et frItt andshv, et mnger med tIlbakeVirkende kraft. , k k S virkelig folkestyre og en vir-
o • •• Ferdinand Schjelderup som menn an renvas even 

Det er ogsa fusk l kortene når Antzen hevder at QUIsling førstevoterende gikk god for Arntzen i våre eller _ skuI. kelig frihet,» 
for sin del med full lovlig rett ble henrettet eftersom h~n det og fikk tilslutning av si. le vi tro _ en upartisk al.' __ ;,. __________________ .-.. 
ble dømt for krigsforræderi efter den militære straffelov ne like tvilsomme kolleger. menhets øyne. I.steden for.å t 
«som i § 81 hadde dødsstraff som straffealternativ». Han Og når Arntzen enndog site· tre frem offentlIg ustanselIg II Husk bladpengene ~ 
glemmer nemlig å tilføye at slik dødsstraff bare kunne rer Paal Berg, Hjemmefron. ?g a~m~sselnde kburde han gla å" I for l 

• •• o • h dr å 'kk tens leder og Quislings ho· mn l SItt ønn ammer, s ' 
effektueres l krIgstId, altsa mens krIgs an mgene p gl vedrnotstander, som garan. seg for sitt bryst og si: Her· I o , 

og Norges forsvar var satt på krigsfot. tist, moralsk og juridisk for re, jeg har handlet ilde. I 2. hal var _ 
Det skal ikke gjøre en dårlig sak bedre å anføre som det som skjedde, ja da be. * ____ .-.-.-.-.-__ .-.-.-.-__ . 
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 25. SEPTEMBER 1971 

KAMPSANGER FRA DENGANG: 

FOR UNGDOMMEN Så vender vi tilbake til sangene fra før 1945. Det er frem
d.eles en del igjen i denne serien. I efterfølgende sang tales 
det om å reise «vårt Norge fritt påny». For det var også 
NS-folkenes store drøm og store håp, det som lå bak 
Quislings utrettelige strid med okkupantene representert 
ved Terboven og bak frontkjempernes innsats i øst. 

Red.: Per Borge 

Men nye slekter fødesJ 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. 

F I studier. Det er når disse er .. eIDOve.. ferdige og man kan koordi-
Fra Nasjonal Ungdomsfyl- i nete kreftene rasjonelt at 

king har vi mottatt følgende: man kan .vente str~ndhugg. 
skriv: lover alt l Norge sIt~er d~t 

«I den senere tid har man , ~ngdom med samme mnstIl
i Nasjonal Ungdomsfylking i lmg som ~ss. La. oss høre 
fått flere henvendelser. I fra dere slIk at VI sammen 
Samtlige av disse bekrefter I kan. dra las~et. 
det man har vært klar over i VI :skal l den nærmeste 
lengre tid. Blant de yngre er fremtId sette opp et program 
det en sterk interesse om-
kring vitale nasjonale prob-
lemer. Med «nasjonale» me- ERIK RUNE HANSEN: 

som vil inneholde aktuelle 
tema før eventuelle diskusjo
ner eller debatter. Det må 
være like tillatt at vi forfek
ter vårt syn, når Maoistene 
m.m. uhindret får ødelegge 
arkitektoniske verk ustraf
fet. 

NUF 
Postboks 5331 
Maj. - Oslo 3 

29. 

FrAm, frAm til kAmp 

~~~]~~=rgtt~~'gfl 
1. Fram , fr<:l;r: til kaml),ti.l .seir vi går",For folk og ri . kc,. 

nes nasjonal i dens rette be
tydning. Myndighetene og 
andre sier også at de er na Rasehat ellerrasebevissthet? 

,v ått NOl' - ge, ditt og Hyll.. 

sjonale, men hva denne na- Diskusjonens bølger går 
sjonaltanken står for vet vi høyt i pressen rundt de inn
alt for godt. Man «tillater» flyttende Paktstanere. Man
hasj, narkotika, porno, lat- ge av innleggene er aven slik 
skap, masseinnvandring m. art at de tangerer den nye 
mere. Vi må sette en stopper lov om rasediskriminering. 
for den likegyldige og non- Det er som kjent ikke tillatt 
ehalante linje. Vi må kreve å skrive eller på annen måte 
at noe skal bli gjort. Vi vet ytre ting som kan virke som 
at det rundt omkring i hele en oppfordring til rasehat. 
Norge finnes personer som Når dette allikevel blir gjort 
kan støtte opp om oss, i vårt er det ikke motivert av rase
syn rettet fremover. Vi som hat, men av rasebevissthet! 
er unge idag bør presisere Myndighetene kan ikke be
at vi må se fremover, de eld- kjempe biologiske fakta ved 
re, som har levd sitt liv, kan hjelp av lover! 
se tilbake, mer;t ogs~ gi oss Nye videnskaplige forsøk 
yr;tgre en veldIg stimulans. gjort i USA på flere tusen 
VI håp~r også at det om 10, negre, indianere og hvite i 
år eksIsterer et land ved den amerikanske hær har 
na,:,n .No:ge, ~om også de eld- klart avlivet myten o~ at 
re l ~II?- tid hapet. «mye er forskjellig, men inni 

VI l NUF håpe.r at 8;,lle er vi like». Myten viste seg å 
skoler ved deres. ~le,:,rad, være like naiv som den siter
g~mnassamfunn VII mv!tere te barnesang. Rent intelli
f<?red:agsholder~ og dISku- gensmessig lå de hvite på 
sJonsmnledere til deres mø- topp _ fulgt av indianerne. 
ter. o • Andre forsøk har vist at 

En av a~sakene t~l at det drømmen om integrerte sko
~r vært stille. omkrmg NUF Iler er lite realistisk - for
I d~n senere ti? er at mar;tge skjellige raser lærer på for
er I ferd med a f~llføre sme skjellige måter. 

Et annet populært eksem
GAMLE OPERETTER TIL pel i favør aven økende rase
HEDER IGJEN bevissthet er ,selve det ame-

Sommerfestspillene i Bre- rikanske samfunn. Ingen ra
genz 1972 vil starte med en selover kan forandre - an
nyoppføring av Bellinis ope- net enn på overflaten - det 
ra «Die Naehtwandlerin». biologiske instinkt som lig
Man vender også tilbake til ger bak rasemotsetningene 
de gamle operetter: «Tigger-I der borte. Andre - og for 
studenten» av Milloeker. I lOSS mer aktuelle og skrem
tillegg blir Pareells ballett- mende eksempler er Eng
opera «Fedronningen» opp- land og Sverige. 
ført på Bregenzer Seebiihne. I England demonstrerte 

selv trofaste labour-folk for 

Kam til håret den konservative Enoeh Po
wells rasepolitikk. Selv de 

Mens det tyske Bundeswehr har I engelske klassemotsetning
godkjent et hårnett for langhårede i ene ble glemt i den stund 
soldater, ser man tydeligvis anner-I en fremmed rase trengte seg 
ledes på det i Tunesia. Myndighe-' inn. Engelske samfunnsfors
tene der har erklært hippiene krig kere har advart imot kom
fordi de «forsøker å undergrave mo- mende rasekamper i engel
ralen» der. 48 hippier, av hvilke ske byer innen 10 år - hvis 
flere med makt måtte klippes og ikke innvandringen blir stop
vaskes, er blitt utvist fra landet. pet. 

Dette bør vi trekke lær
dom av her hjemme. At rase
striden allerede har nådd 
Norden viser svenske gallup
tall. Svenskene har endelig 
innsett den store forskjell 
det er på å avstands-kritisere 
andre lands raseproblemer, 
og det å leve og bo sammen 
med ander rase. For det er 
først da man ser at de frem
mede folkeslagene skiller seg 
klart ifra landets egentlige 
innbyggere - ikke bare i 
farge og utseende, men som 
før nevnt i høyeste grad og
så i mentalitet og personlige 
egenskaper. 

Vår egen rasepolitikk er 
ennå dominert av uvitenhet, 
og vakkert emballert i Lale
trengt demokrati og huma-
nisme. Men humanitære opp
gaver behøver man ikke im
portere fremmede raser for 
å finne. Vi må først vende 
hlikket mot vårt eget folle 

Så lenge det her i N OT~e 
finnes enslige mødre SO"l 
frister tilværelsen i telt of!, 
bakgårdsslum. Så lenge det 
finnes pleiehjem med en 
standard under all kritikk. 
Så lenge det finnes nord
menn som fryser i sine lei
ligheter midt i Oslo. Så len
ge myndighetene ikke kan 
skaffe boliger nok til sitt 
eget folk - og så lenge de 
samme myndigheter bl. a. 

byg' gcs mitt 

~. -j~l=f4:P~g237t= pTI 
vun - net er ska! tryg' ges og ei - es helt og· 

f-rT----~~· J) rar-li J J. aJ 
fritt. Fram, fram til kamp. t,H sei! vi går f{Jr 

ih~\ AI-JQ~l 
folk og ri . ke, fri - e kår. Et Sol-kor;;·teg-ll sklI 

Id. '1 jJ l 
vi • se vern, skal fø - re fram på,- ny. Et , 

•. W r·J)lf ~ F' ~. Id 141 Of II 
Sol- kors-tegn skal vi - se vei'n for bygd og 

2. Bli med fra land, fra bygd og by 
og reis vårt Norge fritt påny. 
Et samlet folk som stevner frem 
for frihet, fred og hjem. 
Vårt land vil vi forsvare 
i handling og i ord. 
Vår fred vil vi bevare, 
på Føreren vi tror. 
Bli med fra land, fra bygd og by 
og reis vårt Norge fritt påny. 
~t solkorstegn skal vise vei'n, 
skal føre fram påny. 
Et solkorstegn skal vise vei'n 
for bygd og by. 

by 

skylder på økonomiske år-~~~ 
saker til slike fundamentale I ' 
skjev,?eter i vårt samfunn. våre egne myndigheter med innflyttende flyktninger. 
- Ma. det være med en .flau I en ydmyk gest, skyver frem' Vi vil ikke ha slum. Vi vil 
sn;ta~ l mu~nen n:an bevIlger og først i køen. - Værsågod, I ikke ha rasestrid. Vi vil ikke 
mIllloner tIl U-hjelp og ~nd- moderne leiligheter _ ferdig ha rasehat - derfor må vi 
re.og ubeslektede !asers mn- møblert! ! arbeide for en rasebevisst-
reIse og ve og vell Norge. Hvis ikke statsmaktene het. 

Vi må få gangsyn nok til innser sitt ansvar overfor 
å se nøden i vårt eget land. det norske folk og setter na- Politiske originaler 
Vi må reagere imot den dik- sjonale oppgaver føre hen-
tatoriske, unasjonale måte synet til fremmede flyktnin- Vi vet ikke om det i noe 
våre skattepenger blir brukt ger, er det naturlig at mange annet land finnes så mange 
på. Det er forsent å reagere i selvoppholdelsesdriftens og politiske originaler som i 
når man selv står i boligkø omtanken for vårt eget folks Norge, Opp gjennom årene 
og med forbitrelse ser de I navn, gjør Norge så lite til- '. har de skutt opp som sopp 
flokker av utlendinger, som trekkende som mulig for de i (forts. SIde 7) 
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• • lHallgeir Horde: 

Da Karl Marx advarte mot russIsk panslaVIsme Vil du vite hvem fienden er? 
Vi har tidligere nevnt at det har lykkes å skaffe økonomisk grunnlag for en fortsatt utgiv-

else av det svenske blad FRIA ORD, som er et s,mt åndehull i den lumre svenske presse- SLIK ØDELEGGE;R MAN NASJONENE 
verden. Imidlertid kommer bladet nå bare en gang i måneden og dets tidligere utgiver og 
redaktør, den over 80 år gamle Rutger Ess en, har trukket seg tilbake. Redaksjonen er 
overtatt av bladets mangeårige medarbeider H. M o II man - P a I m gre n • 

Begrepet «total krig» er av ke filosofen Sun-Tsu, som 
forholdsvis ny dato, men levde omkring 500 år før vår 
dens teori er urgammel. Den tidsregning. Og hans nota
totale krig begynner allerede ter har bevart sin fulle aktu-Fra et av bladets numre i vår gjengir vi her som en prøve i norsk oversettelse en artikkel 

om «Sekulære profeti re og dagens virkelighet.}) før striden med våpen tar alitet helt inn i vårt århund
til, og har da til hensikt å re med all dets kjernefysiske 

Omtrent samtidig som sette fienden ut av stand til og psykologiske massepå
Karl Marx utferdiget sin ap- å gå seirende ut av den kam- virkning. Vi skal her gjen
pen til Europas folk om å pen som kommer, og som nomgå Sun-Tsu punkt for 
reise seg til k~mp mot pan-I man a~ter å styrte ham ut i. punkt og se hvorledes hans 
slavismen, skreven annen Når fIenden således er ned- teorier flittig omsettes i 
stor personlighet, den russis- kjempet, fortsetter den to- praksis i Norge av 1971. 
ke forfatter F. Dostojevskij, tale krig med andre virke-I Da Norge er en vassallstat, 
følgende profeti: midler for å forhindre at han får spillets praksis en sær-

noensinne igjen skal kunne egen karakter, idet formyn-
«Mens vesterlandet fullsten- reise seg mot sine betvinge- dernasjonen jo tillater nord

dig har forva~sket Jesu Kristi re. mennene en viss statlig og\ 
lære så har denne blitt bevart I En av de eldste dokumen- nasjonal pondus forat de ik- I 

i f~llstendig renhet innen den ter om slik total kri~øri~g ~e skal være helt ubrukelige 
(Forts. sid, B) er nedtegnet av den kmesls- l kampen mot formynder

nasjonens ytre fiender. Men 
det må naturligvis aldri over-

O leN i Ise n : stige det nivå at nordmen
nene gjennomskuer sitt vas-

Lønnen som vitenskap ;~~~~~~e~:n.tar igjen med 
l:;) Og formyndernasjonens fi-

• .? ende, som selvfølgelig bare 
Hvor meget er det bhtt løyet om Tyskland. vil Noregs vel, retter aldri 

I angrepet mot nordmennene, 

Karl Marx' grav i London ,med bysten i bakgrunnen. 

I den føsrte verdenskrig ~emlig enorme kull~e~gder men mot den stygge formyn
mobiliserte England profe-l tIl å kremere seks mIllIoner I dernasjonen som holder 
sjonelle skribenter til å dik-llik, o~ tyskerne hadde ?ar~ Norge i sitt jerngrep. Dog 
te løgnhistorier om TYSk-I kull a brenne n::ed. HVIS VI retter utfallene seg alltid 
land. Disse fantasifulle her- regner hundre kIlo kull som mot de faktorer som er til 
rer utpønsket de forferdelig_I tilstrek~elig til en e~kelt f hjelp og styrke for formyn
ste grusemheter ved skrive- ~remasJon - ol? tallet vlrk~r dernasjonen,' såsom landets 
bordet, og snart kunne Eng- Ikke usannsynlIg - da blIr militære potens, dets med

Midt i forrige århundre 
begynte man her og der i Eu
ropa å legge merke til en for
uroligende politisk foreteel
se - den panslavistiske be
vegelse som ble drevet fra 
Tsar-Russland, en bevegelse 
som utviklet seg til et effek
tivt instrument for den rus
siske .imperialisme og makt
utvidelse. En av de første 
som klart og tydelig ble var 
denne trussel østfra og ad
varte mot den var ingen an
nen enn kommunismens sto
re profet Karl Marx. Ar 1851 
skrev han en artikkel i den 
tyske Oderzeitung, og der 
finner man følgende passus: 

«Panslavismen har satt seg 
som mål å tilintetgjøre de ver
dier som er skapt gjennom år
tusnene. Dette mål kan bare opp
nås hvis Tyrkia, Ungarn og en 
del av Tyskland utraderes av 
kartet. For oss (d.v.s. for oss 
vesteuropeere - vår anm.) fin
nes det bare ett alternativ: enten 
underkaster vi oss et slavisk 
trelledømme, eller også må vi 
ødelegge den panslavistiske offen
sivs sentrum, nemlig Russland.» 

Karl Marx var - hvis man 
ser bort fra hans økonomisk
politiske spekulasjoner - en 
skarpsynt iakttager når det 
gjaldt den verednspolitiske 
utvikling. Men sikkerlig var 
han vel den siste som ville 
ha drømt om at han selv 
gjennom sin ideologi hundre 

år senere skulle gi panslavis- land gi verden ferske opplys- totalforbruket 600 {)O~ tonn. lemskap i «angreps»-pakter 
men en ny kraft og forstørre ninger om hvordan tyskerne Tallet er selvfølgelIg· ren og folkets alminnelige tillit 
den til å bli en verdensfare. mishandlet befolkningen i de gjetning fra min. side. Men til «systemet» og dets ledere 
Men Marx ville selvsagt aldri okkuperte områder. Man det kan illustrere hva som etc. 
med sine egne ideer som inn- fikk bl.a. høre at tyske sol- kreves av brennstoff til slike 'Sun-Tsu sier: 
sats ha kunnet frembringe dater moret seg m~d å hu~-I m~ss~kren;teringer. Poenget 1. .n~n 'høyeste kunst består 
dette verdenshistoriske trol- ge hendene av belgIske sma-j er lmldle~tld at kull var man- l a kunne bryte ned fien-
leri. Dertil krevdes person- barn for å ha hendene som I ge~vare l Tyskland under dens motstand uten 
ligheter av annet virke enn suvenirer. k!lgen. D~t var strengt. ra- kamp. Den umiddelbare 
hans eget: - Lenin, Stalin, Efter krigen innrømmet sJoner.t ~ll hus?ppvarmmg, striden på slagmarken er 
Krustsjov. Men. resultatet britene at redselshistoriene f<?r krIgsmdustrIen ~åtte ha nødvendig, men kun den 
ser vi efter 1945: Ikke bare var oppdiktet. De var bare sa meget som mulIg. Hele indirekte krigføring kan 
«Ungarn og en del av Tysk- blitt laget i den edle hensikt den tyske krigsindustrien sikre og befeste seieren. 
land» er strøket av de selv- å skape mest mulig hat til var fullstendig avhengig av M' f tått h . 
stendige staters kart,. men Tyskland, og tilsvarende kull som energikilde, direk- IS. ~rs. umamsn;te, 
endog Polen, Tsjekkoslova- sympati for England. Siden te og indirekte, og forbruket pasIfIstiske. moteretnm-. 
kia, de baltiske stater, Bul- dette lyktes over all forvent-I var kolossalt. Det steg ytter- gekr tOg. mUlIghetl~krt foårdå 

. . l l' d b t å ne e sm vernep l p e 
garia og Romania har lidt nmg, læ:r:,te brItene at det øn- flgeret'llabma!l ekgynll eT 'l mest bisarre forutsetnin-
samme skjebne, mens vårt ner seg a lyve stort når man rems l e ensm av u . 1- b'd t'l' kk 
gamle broderland Finland først skal lyve Jo større tross for at kullproduksjo- ger'd l rar l a sve e 
ennu tillates å leve med en løgnen er, jo lettere blir den nen foregikk under høy- n?l~ mt.le:mheneds ~tvtne ?g 

t dd trykk var det bare såvidt VI Je l a ey e Sl nasJo-
skyggesuverenitet i Kremls ro . '(Forts. side 6) !lal~ ego, og hind!er dem 
skygge. Efter den annen verdens- l a oppfatte SItt eget 

Hva Tyrkia angår - som krig ble det publisert nye lands virkelige interesser. 
Karl Marx i 1851 også regnet historier om tyske grusom- 2. Alt som er godt i landet 
som et sikkert russisk bytte heter. Denne gang hadde ik- til fienden må bringes i 
- kan det minnes om at det- ke tyskerne hugget hendene uorden og ødelegges eller 
te land allerede på hans tid av belgiske barn, men iste- oppløses. 
hadde begynt å spille rollen; den hadde de myrdet seks Gjennom profanering og 
som «Europas syke mann», I millioner jøder i gasskam- latterliggjørelse av nord-
men mirable dictu har Mosk- mer, og derefter brent likene mennenes egne kulturelle 
vas nye panslavisme ennu i krematorier. Dette var de- frembringeiser og en «hi-
ikke lykkes i å nå dette pri- res største forbrytelse i den storieskrivning» som nep-
mære mål for sine egne øst- annen verdenskrig. pe viker tilbake for å kal-
lige erobringsplaner. Tyrkia Jeg mottok nyheten med le Eidsvoll-fedrene for 
lever fremdeles som en su- adskillig skepsis. Selve den noen obskure nazister, 
veren stat og Konstantino- tekniske side av saken fore- opphever nordmennenes 
pel er ikke lagt under kom meg ytterst tvilsom. identitetsfølelse og de ut-
Kremls scepter. Hvor lenge Hvis tyskerne virkelig had- leveres som en viljeløs 
denne frihet kommer til å de drept og kremert seks materie til den prosess 
bestå gjenstår det å se. Det millioner jøder, da måtte de som tyskerne så treffen-
er grunn til å nære sterk nødvendigvis ha brukt en Professor Rassinier, motstandsman-l de kaller «Vermassung». 
tvil på dette punkt. mengde kull. Det kreves nen som ikke kunne tie til løgnen. (Forls. SIde 7) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 25. SEPTEMBER 1971 

Løgnen SOIn vitenskap - - IHeller il~ke - -
I 

(Forts. fra side 5) I gasskammeret. Jeg stirret følgeiser i Polen. Nyheten! (Forts. fra side 1) 
man klarte å dekke det enor- . lenge på bildet, for det virket vakte voldsom oppsikt blant Skodvin som kilde. Hvor
me behov. Kunne tyskerne så kjent. Det minnet om en tyskerne. «Hvordan kan po- efter, i parentes bemerket, 
under slike forhold anvende avlusningsanstalt i Estland.: lakkene forfølge noe som ik- denne samme Skodvin på sin 
et kvantum på kanskje seks I et slikt rum måtte vi vente ke eksisterer?» spurte man side bruker Hubatsch. Altså 
hundre tusen tonn dyrbare mens uniformene ble desin- forundret. «De allierte har en høyst nyttig fremgangs
kull til kremeringer i øst- i fisert for russiske lus. En- jo fortalt at SS utryddet hele. måte når noe skal belyses 
Europa? Og bortsett fra det, gang tok jeg med en blyant- den jødiske befolkning i Po- med kilder. 
kunne jeg stole på de alli-I stump og tegnet en dame på I len. Hvordan kan det da opp- Vel, la gå med at denne 
ertes påstander? Var de i veggen, en meget vakker og· stå jødeforfølgelser der i lan- Hubatsch også har uttalt 
virkeligheten absolutt sann- velskapt dame, en lubben det?» - Det var virkelig et noe som kan tyde på at det 
ferdige? skjønnhet fullstendig fri for stort mysterium. Senere fortsatte en slags krig mel-

Jeg begynte å tvile på det emballasje. Jeg fikk mange kom det melding om masse- lom Norge og Tyskland den 
da jeg knep amerikanerne i lovord for dette mesterverk. flukt av jøder fra Polen til hele tid. Det får stå ved sin 
en . kjempemessig løgn like Bare en ung gutt kom med Tyskland. Mysteriet ble sta- verd på bakgrunn av alt det 
efter krigen. Det var i forbin- innvendinger. Han foreslo at dig større for tyskerne. Var overveldende historiske ma
deIse med bombeangrepene jeg burde gi henne et bast- disse jødene simpelthen teriale som viser det mot
mot MUnchen. Byen var skjørt, et ganske lite bast- gjenoppstått fra skorstenen? satte. Men, eftersom profes
sterkt skadet under heftige skjørt. Men han ble ned- Var det skjedd et mirakel? sor Walter Hubatsch er et 
bombeangrep gjennom flere stemt av forsamlingen med Ikke siden Jesu tid hadde slikt troverdig vitne i legen
år, og den fikk en ekstra overveldende majoritet. man hørt om noe lignende, deforsvarernes øyne, så får 
hard medfart i midten av Jeg tenkte på den sukker- og man gledet seg til å be- man vel tro ham også når 
april 1945, da amerikanske ungen på veggen mens jeg skue miraklene på nært han beretter om andre sider 
krigsforbrytere en vakker studerte bildet i magasinet. hold. ved saken. 
dag - dvs. en SOlskinnsdag Hvorfor virket det værelset Det viste seg at svært man- I «Zeitschrift fUr Ostfor
- kom flyvende i sine su- så kjent? Et sted var det en ge polske jøder var gjenopp- schung», 9. årg. 1960, Hefte 
perfestninger. Krigsforbryt- mørk flekk på veggen, en stått fra de døde. De kom i 2/3 har professor Hubatsch 
erne lot tusenvis av bomber svak mørk flekk eller noen store svermer til Vest-Tysk- skrevet en artikkel om «Dip
regne ned over restene av striper. Det kunne være en land, og det var ti-tusener av lomatische Beziehungen 
MUnchen. Omkring 12 000 gammel blodflekk men det dem. Amerikanerne tok imot Deutschlands zu Skandinavi
mennesker mistet livet. un- kunne også være ~oe annet. en betydelig del av dem i sin en unter dem Schatten des 
der dette angrepet, som ikke Blyantstreker for eksempel? sone, og fordelte dem på for- Zweiten Weltkrieges», en ar
hadde noen militær betyd- Kanskje noe~ av de 82 000 skjellige byer i WUrttemberg tikkei som også er sendt ut 
ning. De likene som ble gra- russiske jødene hadde skre- og Bayern. Til byen Ulm, som særtrykk. Også her mer
vet frem, ble stablet på jern- vet en siste hilsen på veggen? hvor jeg oppholdt meg på ker man dette tyske tvesynet 
banevogner og kjørt til kon- En fryktelig mistanke slo den tiden, kom det mer enn som dagens situasjon nød
sentrasjonsleiren Dachau for plutselig ned i meg. Kanskje tolv hundre. Det var mange vendiggjør. Så vi skal ikke 
å brennes. I tiden som fulg- det var min egen tegning fra barn og gamle blant dem, feste oss ved professorens 
te, rullet' adskillige vogner ifjor? Men nei det var na- og de var alle blitt gasset egne nyttebetraktninger, del
med sin uhyggelige last fra turligvis en absurd tanke. ihjel og kremert av SS. Men vis med Skodvin som kilde. 
MUnchen til Dachau. Mens Det var helt latterlig å tro allikevel gikk de omkring i Vi leser på side 170 i sær
dette foregikk, rykket ameri: det. Noe slikt kunne ikke gatene lys levende som oss trykket bl. a.: 
~anske tropper hurtig frem være mulig. Men jeg fikk al- andre ikke-kremerte: De ~or-
1 ~yd-Tyskland, og en dag likevel ikke fred for den tan- talte at de skulle reIse vIde
kom de til Dachau. Til alt ken. Neste dag lånte jeg en re til Amerika. Bortsett fra 
uhell var en liktransport lupe. Jeg åpnet bladet og det var de meget uvillige til 
nettopp ankommet fra Miin- gransket bildet i sterk for- å gi opplysninger. 

«Denne episode belyste krigs
situasjonen, som lot det gå en 
dyp kløft gjennom de skandina
viske folk. Mens det i slutten 
av juni 1941 med tillatelse av 
Quisling ble stilt opp en norsk 
legion som skulle stilles til dipo
sisjon for Oberkommando des 
Heeres eller Wehrmachtsbefehls
haber in Norwegen, trer samti
dig norske frivillige inn i kana
diske flyverforband. Den tyske 
Armeeoberkommando Norwegen 
avslo av politiske og militære 
grunner å bruke legionen i Nor
ge, den kunne i høyden settes 
inn til veibygging. En anvendel

lige sluttelig overtatt av Waffen
SS. På lignende måte var det i 
Danmark, hvor det sommeren 
1941 meldte seg tallrike frivil
lige til Frikorps Danmark, mens 
det i London i juni 1941 konsti
tuerte dansk råd lot stille opp en 
dansk tropp på engelsk side. 
Kong Haakon måtte i London 
verge seg energisk mot de eng
elske hensikter å gjennomføre fly
angrep mot tyske støttepunkter 
i Norge. Kronprisesse Martha der
imot strebet tilbake til Norge 
med sin mann og de tre barn. 
Dette meldte den tyske sende
mann i Wahington 1. mai 1941 
til det tyske utenriksdeparte
ment. Hun ville også gjerne over
tale sin mann (kronprins Olav) 
til det, skjønt hun fryktet for at 
hans tilbakevenden til Norge vil
le strande på tysk motstand. 
«Herunder lar hun seg ikke», be
retter den tyske sendemann, 
«bare dirigere av dynastiske hen
syn, skjønt hun håper at hennes 
sønn Harald engang igjen vil 
innta den norske trone, men hun 
føler at hun med sine barn må 
dele det norske folks skjebne, 
(uthevet av oss), selvom det vil 
være forbundet med store for
sagelser.»* ) 

* Hemmelig telegram fra den tyske 
sendemann i Washington, Thomsen, 
til statssekretæren i U tenriksdepar
tementet, Washington 1. mai 1941 
(Polit. Archivs des Ausw. Amtes; 
Staatssekretår, Norwegen 1939-43. 
Side 382). 

Dette er ganske andre og 
ansvarsbevisste toner enn 
det man hørte fra politiker
hold og båret av den samme 
ånd som besjelet daværende 
kronprins Olav da han på sin 
side gav uttrykk for ønske 
om å bli hos sitt folk. Og beg
ge deler viser naturligvis at 
Norges statlige krig var av
sluttet. Ellers ville det jo 
vært en slags «landssvik». Og 
det er da vel ikke det disse 
avdankede generalene og de
res trådtrekkere vil beskylde 
vår kongefamilie for? 

se i Finnland var uønsket av hen- Det får da være grenser 
syn til de finsk-skandinaviske I for hva man kan tillate seg 
forbindelser. Så ble disse friyil- også i dette forløyete land. 

chen. Synet av likene gjorde størrelse. Da gjorde hjertet En fransk professor, Paul 
a~erikanerne v?ld.somt ~pp- et hopp i livet på meg. Frem I Rassinier, utga mange år 
hIsset, sannsynlIgvIs fordI ~e under lupen kom min dame, senere en bok hvor han bl.a. 
fleste av de døde var kVIn- min sukkerunge, like smilen- . behandlet spørsmålet om de 
ner. Amerikanerne må ha de vakker og syndig UPå-./ seks millioner jøder som an
trodd at det var myrdede kledt som før. Jeg kjente givelig ble gasset ihjel av 
fanger fra kon~ent.rasjonslei- igjen hver strek. Og der var I tyskerne. Han påviste efter 
ren, for plutselIg gIkk de ber- min egen signatur. Jeg lo undersøkelser som var fore
serke:gang; De s~ormet inn i høyt og lenge. Men så ble jeg tatt, at hele 4112 millioner av 
et kngslazarett 1 nærheten, forbitret. I bladet sto det at disse jøder var blitt gjen
rev sårete ~S-soldater ut av 82000 russiske jøder var funnet i andre land efter kri
sengene, stilte dem opp mot blitt drevet i døden nettopp gen. Dette var i sannhet en 
m~ren utenfor lazaret~et og i det rummet. Når skulle det oppsiktsvekkende nyhet. Det 
skjøt dem. - FotografIer av ha skjedd? Luseanstalten ble var intet mindre enn en ver
li~vo~nene. og innholdet ble bygget senhøstes 1941, og denssensasjon. Men besyn
gjengItt 1 verdenspressen den ble bare brukt av tyske derlig nok ble boken nær
med følg<;mde kommentar: soldater og deres forbunds- mest tiet ihjel, som om den 
Da ~merIkanske tropper feller. Bestandig sto soldater var rammet aven usynlig 
kom til Dachau, fant de Jern- i kø utenfor døren for å bli bannbulle. Selv Simon Wie- dessuten er Eichmann alle_o hypotese, da kan jeg anstille 
ban~vogner fulle av myrde- kvitt russiske lus. Ingen rus- senthal som vanligvis er rede hengt. Det er ikke noe endel interessante spekula-
de Jøder som SS-morderne siske mennesker var noen- flink til å snakke sa ikke et mer å snakke om. sjoner. For det første har 
h~dde J?int ihjel i konsentra- sinne innenfor, der i den ti- ord ,tiltross for 'nærgående * . Vest-Tyskland i såfall betalt 
sJonsleieren. den. Og dessuten, hvorfor spørsmål fra m.a: FOLK OG Det er et faktum at de alli- Israel kjempesummer i er-

Slik kom demokratiet til. transportere 82 000 russiske LAND. Dette virket svært på- erte har løyet meget om statning for mord som ikke 
Syd-Tyskland i en strøm av jøder helt opp til Estland fallende, og bestyrket mis- Tyskland. Men årene har ik- er begått. For det annet har 
blod og løgn. Jeg oppdaget når det angivelig vrimlet av tanken om at Rassinier had- ke vært like barmhjertig mot Israel - fremdeles hypotet
mange løgner i tiden som gasskammere både i Ukrai- de fortalt en ubehagelig alle disse løgner. Mange av isk - krevet erstatning på 
fulgte. En dag leste jeg i et na og Polen? Jeg tenkte som sannhet. dem er allerede falt til jor- uriktig grunnlag. For det 
amerikansk magasin en be- så: De allierte kan ikke ha Jeg forela professor Rassi- den som råtten frukt. Jeg tredje kan det tenkes at gull
retning om tyske grusomhe- så meget å fare med siden de niers påstand for en fanatisk har grunn til å tro på fort- regnet fra Bonn over Israel 
ter i Russland. Et av bildene må fabrikere løgnhistorier. tyskhater i Oslo. Han ble satt nedfall i fremtiden. Det straks vil opphøre. Og for 
viste et stort umøblert værel- Jeg kniper dem i den ene mektig irritert, og erklærte: store spørsmål er og blir: det fjerde kan det bli spørs
se. Det var forsynt med tek- løgnen efter den andre. Spil- Det er en historisk kjenns- Vil historien om tyske gass- mål om tilbakebetaling av 
sten: I dette rumm~t måtte ler de bare med falske kort? gjerning at tyskerne myrdet kammere vise seg å være like erstatningene, ihvertfall del-
82000 russiske jøder avleve- Det var meget som tydet seks millioner jøder. Pro- oppdiktet som historien om vis, hvis det skulle vise seg 
re klærne sine til SS-bandit- på det. Høsten 1946 kom det fessor Rasende eller hva fY-l de belgiske barnehender? at tyske lusekrematorier i 
tene før de ble jaget inn i således melding om jødefor- ren heter er en løgner, og Hvis jeg antar det som en Øst-Europa er blitt utgitt 
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LØRDAG 25. SEPTEMBER 1971 FOLK OG LAND SIDE '7 

i 

- I Fo.. ungdoDlD1en • • 
.. .. I (Forts. fra side. 4) . gen i Stortinget resp ekte· 

Vil du vite • -
(Forts. fra side 5) 

3. Narr de herskende klas· 
ser til forbryterisk fore· 
tagsomhet, under grav de· 
res anseelse og posisjon, 
og prisgi dem derefter til 
deres medborgere i det 
rette øyeblikk. 
Den nærmest ideelle illu· 
strasjon til dette punkt 
må være det apeteater av 
et parlamentarisk demo· 
krati, slik det fremstår i 
all sin latterlighet med 
sine «fde» valg, sine «for· 
skjellige» partier, sine re· 
gjeringskriser, sin «oppo· 
sisjon» og de endeløse 
skandaler. Trass i sin på· 
ståtte foretagsfrihet eller 
«Freedom of enterprise» 
er dette samfunn - polio 
tisk sett - nærmest 
l;tandlingslammet. 

4. Gjør også bruk av sam· 
arbeide med de nedrigste 

for gasskammere til avliv· 
ning av jøder. 

I vår tid vil vi neppe få 
full klarhet i disse spørsmål. 
Men det er i hvert fall inte· 
ressant å spekulere over 
dem. Professor Rassiniers 
sensasjonelle påstand kan 
således gi stoff til adskillige 
refleksjoner, ja den frister 
meg likefrem til et ganske 
kjettersk spørsmål: Kan det 
tenkes at hele historien om 
gasskammere og krematori· 
er rett og slett var et genialt 
påfunn til pengeutpressing i 
hittil ukjent omfang? 

Jeg påstår naturligvis ikke 
at ingen jøder ble drept. Det 
er et faktum at mange jøder 
mistet livet i den annen ver· 
denskrig. Adskillige falt i re· 
gulær kamp på slagmarken. 
Andre ble myrdet av bandit· 
ter i vinnings hensikt. Hjem· 
mefronten i Norge myrdet 
eksempelvis flere norske jø· 
der. Tilsvarende mord kan 
ha funnet sted i andre land. 
Mange jøder hadde en for· 
mue i smykker. Jacob FeId., 
mann var ikke alene om det. 
Fristelsen til å gjøre en god 
fangst kan ha oppstått hos 
motstandsfolk ved tanken 
på at tyskerne ville få skyl· 
den for alle drepte jøder, 
også de meget rike jøder. 
Tragedier il la Skrikerud· 
tjernet kan derfor ha funnet 
sted i mange land. Dessuten 
vet vi at et stort antall jøder 
ble drept under et opprør i 
Polen i 1943. 

Det er derfor hevet over 
tvil at tusener, kanskje ti· 
tusener av jøder mistet livet 
i den annen verdenskrig. Det 
er et faktum som ingen kan 
betvile. Derimot er det grunn 
til å sette et stort spørsmålS· 
tegn ved påstanden om at he· 
le seks millioner ble syste· 
matisk henrettet. Det tallet 
virker usannsynlig i enhver 
henseende. 

Ole Nilsen 

og avskyeligste individer. 'l' sanselIge VIser og lIderlIg av den godt gJødslede Jord· rer Norges grunnlov 
5. Forstyrr med alle midler musikk. bunn. Vi skal ikke nevne opp - at Aftenposten Dagbla. 

den fiendtlige regjerings, ~t våre dagers systema· navn her, men den som blar det og Verdens' Gang er 
virksomhet. tIske bruk av protestsan· litt i samtidshistorien finner like falske og sannhets· 
Adolf Hitler skrev at før ger, pop· og negermusikk dem lett. kvelende som kommu. 
en betydelig mann blir gjør underverker i så må· Også i dag lever og blomst· nist· og arbeideravisene. 
oppdaget av et folk i valg, te, turde være hevet over rer de. Noe parti klarer de 
før slipper en kamel gjen. tvil. aldri å danne fordi de egent· I Alt dette lar seg høre og 
nom et nåleøye. Slik ut· 10. Send ut skjøger som kan lig ikke er handlingsmennes· skal ikke fremkalle protes· 
gjør det parlamentariske fullføre forfallsverket. ker, men det forstår de ikke ter fra vår side. Men det lå· 
prinsipp en garanti for Hva skjØgene i forne ti. selv. De strever med sitt og ter fullstendig meningsløst 
formyndernasjonen mot der kunne utrette i fien. utvikler seg efterhvert til å når han derefter hevder at 
at upassende elementer dens hær, blir nesten ba. bli de reneste politiske kve· «rettsstaten Norge forsvant 
kommer inn i de såkalte gateller mot den moral. rulanter. Men mye godt og den 9. april 1940. Quislings 
folkevalgte organer. Og ske raserende virkning riktig sier de naturligvis - program og de nåværende 
ordningen med 4-årsperi· våre dagers sex og porr innimellom meget vrøvl. maktsyke partiprogrammer 
oder garanterer videre at h f l'kh t t ingen effektive tiltak kan har på de industrialiserte En av disse på de tapte ar or ~ange les egn -: 
treffes eller iverksettes. samfunn. politiske skanser er Bjarne k» For Ikke ~et.tere en~ Yl 
Selv om en regjering 11. Ødelegg alle fiendens tra. Stendahl, som sjelden unn. an se tok QUIslIngs polItIs· 
skulle bli «sittende» over disjoner. later å gi sitt besyv med når ke pr?gramo ~g ~amp nett· 
flere perioder, er den Å holde aven tradisjon det er valg og sådant mere. opp SIkte pa a rade b~t på 
tvunget til å handle ut er i dag jevngodt med å Så har han da også før kom. alt Stend~hl klan~r~r. Sa det 
fra sitt forhold til «oppo. være nazistisk disponert, munevalget sendt ut en var nok Ikk.e QUIslmgs pro· 
sisjonen» og sitt stemme- og selv de som konserva. «Kunngjøring» med sitt «po. gram som gjorde at retts sta-
kveg, slik at dens aktivi. tive skulle være, har ikke litiske testamente». Han sier ten Norge forsyant. Og d~t 
tet allikevel bare vil være tradisjoner lenger bak· at han i dette beviser bl. a. var vel heller Ikke 9. aprIl 
t t d over enn tI' l aO ret 1945. den forsvant, selvom dette 

ese mellom praktisk t . h 1 O '1' k d t N k d 'l't 
t It . t Norsk historie før dette - a VI ar 5 ml Jøs a e· a orge om un er mIl ær 
a m et og nesten noe. de, ansvarsløse, maktsy. okkupasjon lot norsk rett 

6. Forårsak strid og uenig. årstall er praktisk talt ke og korrupte kvinner erstatte av folkeretten. Nei, 
het blant borgerne av det underslått, når unntas og menn i Stortinget den forsvant nok i mai 1945 
fiendtlige land. kapitlene om «klasse· _ hvor evneløse de kom· da «de gode» ledet av parti· 
At nordmennene kan kamp» og «kapitalistisk munale pamper et, og at politikere opprettet sitt de· 
krangle seg imellom, det utbytting». det kommunale selvstyre mokratiske diktatur. 
har de vist gang på gang 12. Vær storslått med tilbud er forsvunnet Det er trist at meningster· 
siden sagatiden. Men at og gaver i den hensikt å - at det under de nåværen· roren i dette land enndog 
de skulle godkjenne en skaffe opplysninger. Spar de forhold er det samme kan få ellers uavhengige og 
styreform som har orga· slett ikke på penger, for om man har «blå» eller partibundne folk som Sten· 
nisert uenighet som prin· slik anvendte penger «rød» regjering, for alle dahl til å lefle med vrøvlet 
sipp, og som setter uenig. bringer rikelige renter. brødpolitikere er like an· fra etterkrigstiden. 
heten i system slik at na· Når en nasjon er splittet svarsløse og korrupte. In· Erling 
sjonen er blitt ført tilba· opp ved hjelp av den tek· 
ke tiltsmåkongeveldet fra nikk som her er beskre· fl k . tt· t 
før slaget i Hafrsfjord, vet, er de løsrevne enkelt· En students re e sJoner over re soppgjore 
det hører med til en av individer et lett bytte for . . . 
historiens selsomme til. fiendens infiltrasjon. Og Fra en ~tudent har VI mot., . I?a følger VI J? den san:me 
dragelser. Det gjør ingen ingen nasjon har i slike tatt følgende: ImJe so~ e.r blItt fulgt I de 
forskjell at småkongene tider unngått å fostre en Etter Hartmanns avslørin· kommUnIstIske l~nd, .der det 
av i dag er klassevis iste· Wennerstrøm, en Profu· ger er jeg blitt ivrig leser av I k?mmer nye hIstOrIebøker 
denfor geografisk fordelt. mo eller en Canaris. På Folk og Land. Derfor har sik· nar nye makthavere overtar. 

lavere plan kalles det kert det følgende vært be· Jfr. sovjetiske historiebøker 
7. Bring ungdommen til før Stal'n med de s bl gjerne for korrupsjon - handlet i dette blad tidlige· I 'om e 

opprør mot de eldre. på høyere plan for forræ. re likevel vil jeg gjerne for. godkjent i Stalintiden. Og 
Vi finner ingen gr'\mn til deri. teile hva dette har betydd for hva tror man f. eks. vil bli 
å kommentere dette meg og min oppfatning av I s~rvert om Dubcek i tsjek· 
punkt i Norge av 1971. 13. Sett spioner ut overalt. «rettsoppgjøret» i Norge et· I klske lærebøker om 5 år? 

8. Ødelegg med alle midler Hva dette innebærer, selv ter siste verdenskrig. Det er Jo, at han var en forræder, 
de fiendtlige stridskref. i vår såkalte «frie» ver· nemlig et helt nytt bilde som noe vi vet er en forvreng· 
ters utrustning, forsynin. den, vet enhver som har har dannet seg i mitt indre ning av sannheten. Vel, ,vi 
ger og deres organisa. prøvd å undersøke om om dette «oppgjøret». skriker opp om Tsjekkoslo· 
sjon. denne friheten i praksis vakia, men det samme skjed· 
Som vassaIlstat har Nor. rakk lenger enn til å gjø· Det som er mest slående er de jo i Norge under det så· 
ge fått tildelt visse lokale, re som man blir bedt om. de tidligere og nåværende kalte «rettsoppgjør». Hvor· 

makthaveres bevisste ned· militære oppdrag som' for hever ikke de samme røs· 
det skal løse innenfor Det burde være enhver dyssing av denne utvilsomt ter seg ihvertfall idag til for· 
rammen av det «sikker· nordman;ts. plikt å se lit~ :~ge~j~~~:~~d~~:~~een :~~ svar for den som led urett i 
hetssystem» som formyn. nøyere pa dls,:;e feno~ener I i nogenlunde i orden må uvii. den tid? Er det fordi de har 
dernasjonen har trukket s~mft~.nne.t. N~r man kjenner kårlig spørre seg selv: «Hva noe å skjule? Er det et ut· 
opp. Det er en del av opp· lItt tIl .vlr~nIngene, er det kan årsaken være?» Etter. slag av feighet eller er andre 
legget at de norske styr· lettere a fa øye på årsaken . O" forklaringer plausible? 
kene bare skal «holde ut og på dem som setter det s~m fa prøver a gJendrIve de I alle tilfelle blir konklu· 
til hjelpen kommer» - hele i scene. De er ofte godt pastander s0!ll er fremsatt~ sjonen at de personer som 
større militær selvsten· kamuflert, men de er slett kan kO~klt;sJonen bare bh I har styrt Norge de siste 26 år 
dighet tiltror man oss alt· ikke usynlige. Det er på tide følgende. ~as~anden kan kun ikke er slike ledere det nor· 
så ikke. at nordmennene ser seg om. ~~d~re r~ktIghet. Mend ht~a ske folk fortjener. 
Formyndernasjonen fore· kring, og sier hØY~ hva de f. I~ks~~s:k~fe~e~:r a~le efå~ Stud. oec. 
gir å ville hjelpe oss. m?t ser - og, om mulIg, at de I servert en helt annen ver. ._ .......... --_ .. _ .... __ ... 
far~r som truer - I vlr· vekker naboen. I sjon av hva som skjedde i 
kelIgheten er det d~n so~ Nordmennene h~r ~gså" Norge under siste verdens. ANNELIESE PAROW 
~rt~ker o.ss som hJel:p .tIII som folk, en ka:up ~ utkJem· krig og rettsoppgjøret etter. TANNINNSETNING 
a SIkre sme egne POSISJO' pe - et slago a sla -: me? på. Altså ikke kun en for. Trondheim 
ner. først må de vakne av sm SVI· vrengning av sannheten, Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade-

9. Lamslå de fiendtlige sol· me. I men det diamentralt motsat· moen kirke - Voldsminde 
daters kampvilje med ---o- te. ___ .. ___ "_"""",, .... # 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 25. SEPTEMBER 1971 

Da Karl Marx - - l' 

(Forts. fra side 5) 
rettroende (russiske) kirken. Fra 
østen kommer det nye ord om 
å gå ut til verden, gå til kamp l 
mot sosialismen og på nytt frelse 
den europeiske menneskehet.» 

TRE DAGER TIL RHINEN 

Slik drømte altså den pan- Den tidligere høyeste polit
sl8:~istiske patriot Dostoje~-I o.ffiser i den tsjekkoslovak
SkIJ om hvorledes den rUSSI- iske forsvarsmakt, general 
ske fromhet skulle tilintet- Sejna, lØp i 1968 over til Ves
gjøre den marxistiske heden- ten. Han har røpet Warsja
dom og materialisme og frel- vapaktens oppmarsjplaner. 
se vesterlandet til en ny 'og Man tar sikte på et fremstøt 
dypere kristendom. Den sto- mot Rhinen i løpet av tre 
re dikteren kjente sitt rus- dager og erobring av Frank
siske folk og ante dets slum- rike i løpet av de neste to. 
rende krefter. Men likevel Det er også planlagt å beset
tok han grundig feil! Sel- te Sveits. Det er allerede, 
somt nok fikk han så sent trykket rasjoneringskort 
som efter første verdenskrig til bruk under okkupasjon 
medhold av ingen ringere av Bundes-Tyskland, S~eits 

teller intet om Norge, men' mens han var taus når det Bundesregjeringen om å løs
vi er vel også med i regne-! gjaldt behandlingen av zio- late den 77-årige Hess, som 
stykket. Skjønt det klarer· nistene i Sovjetsamveldet. nå har sittet fengslet i over 
vel Sovjet alene på null kom- Kennedy måtte love bot og 30 år. Hjelpeorganisasjonen 
rna null. I 1940 sa vi at «we bedring. Han skulle appel- fornyer sin anmodning til de 
trust in England», nå lyder le re til Moskva, sa han. Det ansvarlige om å gjøre en 
det «we trust in USA». Alt I forlyder intet om at rabbi- slutt på den umenneskelige 
tyder på at vi blir like skuf- i neren og hans følge spurte Spandauskandalen før det er 
fet denne gang over «hjel-I senatoren hva han ville gjø- for sent. 
pen». For hva kan et lite· re med rasediskrimineringen 
amerikansk «brannkorps» ,i Israel og Israels røve de ORD FOR DAGEN 
fraktet hit med fly utrette I områder. 
mot de russiske divisjoner 
og flyeskadrer? 

Danmarks ambassadør i 
Paris, Bertelsen, holdt for en 
del år tilbake et foredrag i 

FARLIGE HITlERMEDALJER radio. Han endte med følgen-

* 

* 

enn den geniale tyske tenker og England. Meldingen for- INGEN KRIGSFORBRYTElSE 
Oswald Sp engler , som også 
spådde at Russland skulle 
bli den nyskapende kraft i en nedsølet og forgiftet pla
den fremtid som måtte kom- net. 
me - efter vester landets un- Til slutt - nok en profeti 
dergang. å minnes: Et par årtier før 

Untergang des Abendlan- Marx' og DostOjevskijs for
des - når kommer den til å kynnelser bega en fransk ari
inntreffe? Spengler tenkte stokrat, grev Alexis de To· 
seg at den nåværende vest- cqueville seg over Atlanter
lige sivilisasjon kanskje en- havet for å oppdage og ut
nu har et par århundrer for- forske La democratie en 
an seg. Det var en optimist- Amerique - demokratiet i 
isk beregning, som kanskje Amerika. I hans merkelige 
hadde falt ut på annen måte verk om denne reise finner 
om Spengler hadde fått opp- man de ofte siterte ord om 
leve annen verdenskrig og de to folk, Amerikas og 
dens avskjedssalutt: atom- Russlands, som holder på å 
bombene over Hiroshima og vokse ut av mørket for i sin 
Nagasaki i det forferdelige tid å gripe avgjørende inn i 

Vi har tidligere nevnt Ka
tynmassakren som nå indis
kutabelt er overført Sovjet
samveldet. Riktignok kom 
vi i skade for i innledningen 
å oppgi at det ble drept 
100000 polske offiserer, men 
det fremgikk jo klart av tek
sten at dette var et null for 
meget. Likevel var det na
turligvis forferdelig nok. 
Men var det egentlig en 
krigSforbrytelse? spør en 
innsender i et nasjonalt tysk 
blad. Nei, sier han, for den 
ble begått i fredstid. Sovjet 
var ikke i krig med noen på 
det tidspunkt. 

* 
året 1945. verdens skjebne. Det var om- KANSKJE NOEN 

Atombomben var amerika- kring 1830 denne boken ble 
nernes, den amerikanske tek- skrevet. Tredve år senere trass i alt og innerst inne 
nologiens triumf. Gjennom brøt den amerikanske bor- likevel stoler på Vest-Tysk
den innfriddes president gerkrig ut, den som førte til land? La oss da meddele at 
Roosevelts generøse løfte om at de industrielle nordsta- den nye tyske forsvarsmakts 
en frihetens og fredens frem- tene beseiret det agrare og store problemer nå synes 
tidsverden «uten nød og føydale amerikanske syd. l~st av den sos~al.demokra
frykt». Det er i denne ver- Det var en verdenshistorisk tIske forsv~rsmmlster, Ka
den vi lever i dag og kan kon- avgjørelse, for dermed inn- merat SchmIdt. Ha~ har latt 
statere at kanskje aldri i ledes den industrielle epoken I nedsette e.o. «Harnett-re
menneskehetens historie har ikke bare i USA, men også form-kommIsJon»,. som nå 
nøden vært større og frykten i nesten hele den nordeuro- har fremlagt. en harnettrno
rnere grenseløs enn den idag peiske verden - med stor- dell for langharete ~ekrutter. 
er i nesten alle verdens land. makten Russland sist i rek- I?et skal kunne kjøpes for 

* ken. lItt over 1 krone efter dagens 
Hva denne nød og denne Det kom til å ta nesten 100 kurs .og fyller ~~ter hva det 

frykt bunner i er ikke så år før Tocquevilles profetier 0J?pgl~ «alle mIlItære krav.» 
liketil å uttrykke i enkle ord, skulle gå i oppfyllelse også Sa ,na kan russerne passe 
men la oss si at nøden like for Russlands del. Efter to seg. 
meget er åndelig som fysisk verdenskriger og en forfer
betinget: menneskeheten delig revolusjon lykkedes 

* 

står foran den katastrofale det det russiske velde å nå DET ER SÅ VANSKELIG 
risiko å bli uten både sjele- dets nuværende status som med den politikken, sa nå 
lig og legemlig næring i sitt verdens andre supermakt avdøde I. B. Hjort en gang 
livsopphold, samtidig som ved siden av USA. Av egen efter annen verdenskrig. Det 
en total miljøødeleggelse gri- kraft ville russerne ikke ha var en gammel NS-kampfel
per om seg og forgifter både lykkes å erobre denne stil- le som spurte ham om han 

de ord: 
Et stort oppbud av krimi- «Europas gyldne tid er for

nalpolitifolk beslagla på bi». 
kvegutstillingen i MUnchen Dette var før avkoloniser-
41 farlige tingester. Det drei- ingen var begynt og synlig 
et seg om medaljer med bil- for enhver. Idag ville han 
de av Adolf Hitler på bak- vel ha sluttet med ordene: 
siden. De var innført ulov- «Vestens d.v.s. den hvite 
lig fra Italia og beslaget manns gyldne tid er forbi». 
skkje?-de efter høyeste demo- O.H. 

ratIske ordre. Men nå spør 
det tyske blad som meddeler 
dette om medaljene var blitt 
beslaglagt om de hadde hatt 
bilde av Stalin. Skjønt det 
ville vel være en dårlig salgs
vare, føyer bladet tørt til. 

* 

USA I MILIT Æ.R OPPLØSNING 
OGSÅ? 

BERGEN 
Husrom søkes for min 
datter som skal studere 
ved universitetet i Bergen. 

Bonde Nils Fjeld, 
Fossum, 3700 Skien 

,..,.. ....... -.-... -... -........ .,..-.-.-........... . 
Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 
Karl Johansgt. 23 - IV, tilv. 

Telefon 334900 

Tallet på desertører i de 
amerikanske stridskrefter 
har tiltatt ytterligere de sis-te måneder trass i den for- oI"I ..... ""._""._I01"1 __ "" .. _""._"" .... ""._ioI"I-_ioI"I .. _ ..... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ ... - ............... _......,. • .;0 

minske de kampinnsats i Vi
etnam. Efter oppgaver fra de 
militære myndigheter har 
tallet på desertører nå nådd 
det høyeste tall under annen 
verdenSkrig. Fra juli 1970 til 
april 1971 ble det fastslått 
68449 ulovlige fravær fra de 
amerikanske stridskrefter. 
Dette tall svarer til styrken 
av 4 112 feltdivisjoner. Tallene 
for mai og juni viser ytter
ligere stigning. I de ti måne
der oppgaven gjelder var 
det på 1 000 soldater 62,6 de
sertører, sammenlignet med, 
52,3 det foregående år. Un
der Koreakrigen var tallet 
22,5 pr. tusen, i krigsåret 
1944 var det 63 pr. tusen. Det 
er hæren og marineinfante
riet som er sterkest rammet, 
mens flyvåpnet og marinen 
nesten ikke berøres. 

* 

Månadsbladet 
FRIHUG-

Upolitisk og romsyIit or. 
gan for sunn og nasjonal kul. 
tur, med artiklar om helse
og samfundsspørsmål, spa
nande fylgjetongar, dikt m.m. 
Fritt ordskifte om dei mest 
ulike emne: - Arspris kr. 
40,·. Postgiro for bladpengar 
80821. Prøvenr. mot kr. 2,50 
i frim.· 

Utgjevar: Erling Seim, 
Kinn 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 ~ Sagene 

vår jord, våre hav, våre brøn- ling. Stalin var en skrekk- hadde forandret seg siden FORTSATT SPANDAU. 
ner og den luft vi puster i. innjagende demon i men- dengang. Nei, svarte han, SKANDALE 
En meimeskehet som for- neskeskikkelse, men til og men det er altså så vanske-

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes kon
toret stengt. 

Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forutgå
ende avtale. klarer at Gud er avsatt og med han ville ha mislykkes lig - -. Noe lignende følte Hjelpeorganisasjonen 

har hjemfalt til et fornuftS-I hvis ikke den vesterlandske kanskje senator Edward «Freiheit flir Rudolf Hess» Abonnenmentspriser: 
stridig likhets raseri i men-, sivilisasjons to likbærere, Kennedy, som spiller så iher- har efter å ha gjennomgått Kr. 50,- pr. år, kr. 25,- pr. 
neskerettighetens navn, be" herrene Roosevelt og Chur- dig og frekt på tidens strøm- den offisielle tekst til over- halvår i Skandinavia. Utlandet 
gynner plutselig å oppdage chill hadde stått ham bi ef- ninger og slagord. Kontoret enskomsten om Vest-Berlin, kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt 
at denne menneskehet kan- ter råd og anvisninger av hans i Washington ble nær-I måttet fastslå at Spandau omslag innenlands: Kr. 60,
skje er like verdiløs, like deres zionistiske bakmenn mest stormet aven flokk firemaktsfengsel øyensynlig pr. år, kr. 30,- pr. halvår. 
rettsløs som en gigantiSk og under forbønn og applaus zionister under ledelse av fortsatt skal bestå. Det ser 
horde av parasitter, hvis en- fra en villedet og bedratt rabbiner Kahane. De bebrei- altså ut til at Sovjetsamvel- Bruk postgironr.: 16450 
este evne på lengre sikt er verden, som ikke ante hva det ham at han gikk tilfelts det ikke har til hensikt å Løssalg kr. 2,-
å ødelegge og forkludre sine kampen gjaldt - og som I1 mot rasepolitikken i Sør- efterkomme anmodningen Utgiver AfS FOLK OG LAND 
egne eksistensmuligheter på I fremdeles ikke aner det. Afrika, som han ikke likte, fra de tre vestmakter og fra 1 ___________ _ 
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