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ARENE 1940-45 
I ganske som «de andre» gjor
de på sin måte ved illegal 
kamp og mot Haagerkonven
sjonens okkupasjonsstatut-

AV KAI NORMANN 
ter, som Norge juridisk bin
dende hadde forpliktet seg 
til å overholde hvis det en-

For den yngre generasjon Iles overfor den nye genera- I for den front som efterhvert I gang skulle bli et okkupert 
som vokste opp i efterkrigs- sjon, i den uheldige stilling samlet seg i en «motstands-Iland. 
tiden er årene 1940-45 his- I at de unge ikke med opplever bevegelse» - med front mot I Dersom Vidkun Quisling 
to riske årstall, år som synes Norges situasjon i disse NS og okkupasjonsmakten. hadde vært i live på 85 års
uendelig fjerne fordi de ikke svundne år, at de ikke er vir- Når vi «gamle» NS-folk i dagen, hvis han hadde opp
er medopplevet. Den politis- kelig hundre prosent enga- anledning den nær foreståen- levd at NS-kretsen samlet 
ke situasjon er nu en annen, sjert som vi var ut fra vår de 85 årsdag for Vidkun seg omkring ham i hans oti
og den litteratur som forelig- nasjonale bakgrunn og det I Quislings fødsel ser tilbake um (i Fyrisdal?) og hvis han 
ger om nevnte kapittel av, som hadde hendt og som vi I på våre kampår, er det med hadde holdt en tale, hva ville 
Norgeshistorien er motstrid-Il følte på kroppen. en sår følelse av at fronten han da ha sagt? La meg få 
ende for viktige punkters Nasjonalfølelsen var i de I ,som skilte oss fra den annen lov til å tale i hans sted: 
vedkommende, ja, tildels dager handlingsmotivet for' fraksjon av nasjonale nord- Venner og kampfeller! 
sterkt ensidig og farget av, TO nasjonale fronter i Nor- menn er blitt stående som en Jeg er glad for denne an
synlig fornektelse av de his-I ge, for vårt eget vedkom- barriere innen nasjonen, en ledning til ennu engang å få 
to riske kjennsgjerninger. Vi mende den front som samlet hindring når det gjelder det samle dere trofaste omkring 
«som var med» dengang, vi seg omkring Nasjonal Sam- viktigste av alt: den histor- meg. Vår kamp - som nu 
som sto midt oppe i det hek- ling og dette partis fører iske sannhet, rettferdigheten tilhører historien - var for 
tiske forløp av de historiske Vidkun Quisling, og for den og vår nasjonale ære. Det vil- meg ikke så meget en kamp 
hendelser, vi er - når vi stil- annen parts vedkommende le ha vært en uavtvettelig ' mot ytre fiender, det var en 

18. JULI 1972 

skam for Norge å ha hatt I kamp for å berge det norske 
oppimot 100 000 lands svike- folks sjel i en tid av forvir
re. ring og rotløshet. Jeg så for 

Da disse linjer el' skrevet meg et ideal, min egen drøm 
for leserne av Folk og Land om Norge, så dypt forankret 
behøver jeg ikke i detaljer i mitt innerste vesen at det 
å redegjøre for hvorfor NS I var som tusen fint spundne 
inntok en holdning som nød- tråder bandt meg til landets 
vendiggjorde et samarbeide I ærerike fortid og den ennu i 
med oklmpa::>.jom:nJ.akten på I folket -- ikke minst i bygo8-
Haagerkonvensjonens grunn ne - levende tradisjon. Jeg 
- et samarbeide som et Ok-I var ingen streber, ingen 
kupert lands regjering som maktsyk tyrann, jeg var en 
bekjent er folkerettslig for-! nordmann blant tusener an
pliktet til for å unngå avset- ,dre som elsker landet vårt. 
telse og fremmed militær-I Hvis jeg skulle be om en 
styre. Og til beskyttelse av' fødselsdagsgave - foruten 
sivilbefolkningen! - for å dem jeg alt har fått, ikke 
unngå de repressalier som minst ved den glede trofaste 
en motstandsbevegelse med- hjerter fortsatt gir meg -
fører. Det må være nok å an- da måtte det være at dere 
føre at vi - som bekjent - hvis mulig, mangfoldiggjør 
arbeidet frem mot at Norge og sprer min redegjørelse i 
skulle bli et fritt land igjen, I (Forts. side 7) 

Begunstiger regjeringsdannelsen parti
travere og undermålere 

Ved en regjeringskrise i I else er personvalget begren
Norge er den ordinære frem- set til partiet. 
gangsmåte at Kongen konfe- Det spørres ikke: hvilken 
rerer med Stortingets pre si- nordmann er, uansett parti, 
denskap og med partifører- mest kvalifisert til utenriks
ne, og efter deres råd gir en minister, forsvarsminister, 
mann i oppdrag å danne ny finansminister osv., nei, det 
regjering. Denne søker så i spørres bare: hvilket med
samråd med sin gruppe i lem kan partiet sette som 
Stortinget og sitt partis sen- sjef for det eller det dep arte-

I 
LØSSALG KR. 2,-

På annen side omtales et ku
riøst tilfelle: Minister og 
professor Ragnar Sigvald 
Skancke hadde en tiltale
post, hvor biskop Berggrav 
erkjente seg for å være man
nenfor det viktigste i denne. 

9. APRIL 1940 I SAMTIDS
HISTORIEN 
På side 3 skriver Knut Sollid 
i lederen om dette tema. 

EIVIND SAXLUND 
minner om hjelpen til skade
de frontkjempere. 

GUNNAR FURUSETH 
taler til høyskoleungdom
men på side 3. 

UNGDOMSSIDEN 
har flere bemerkelsesverdi
ge innlegg, bl. a. et svar til 
Olaf Hoaas fra Arius. 

ADVOKAT SVERRE HELLIK
SEN gir på side 5 en skarp 
analyse av «rettsoppgjøret» 
i relasjon til virkelig norsk 
rett. Han fremlegger snaps
hots fra yrkespolitikernes og 
de politiske domstolers av
vi!<elser fra rettsordenen. 

OSCAR AALL 
er på side 5 med sitt syn på 
likvideringer. -

Du ville redde folk og land. 
Du var som morgenrøden 

tralstyre (for Arbeiderparti- ment? . 1------------
i innsatsviljen, ærlig, sann ... 
For det du gikk i døden. 

Du spente viljens bue snor 
til bære eller briste! 
Du var jo drømmeren som tror, 
som kjemper til det siste. 

KAI NORMANN 

ets vedkommende også LO) Sikrer denne fremgangs-
å sette opp en ministerliste. måte riket den dyktigst mu- i Stortinget uten flertall 

lige regjering? Har det ikke blant velgerne. Da blir ute-
Denne regjeringsdannefse undertiden vært utnevnt un· lukkeisen av alle andre par-

foregår i hemmelighet, ingen dermålere? tier enda urimeligere. -
har offentlig ansvar for den. Har et parti flertall i Stor- Disse ord av Johan Scharf
Det har hendt at det i parti-I tinget, er regjeringsdannelse I fenberg kan tiltræs av de 
styret har vært holdt aV-I efter den klassiske parla- nordmenn som ønsker et an
stemning om valget av stats- mentarismens regler en grei i svarlig styre bygget på inn
minister eller av enkelte sak, men da valgordningen I sikt, handlekraft og folke-
statsråder. begunstiger de største par- vett.-

Men omtrent uten unntag- tier, kan et parti få flertall '#',_-.. 
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SIDE 2 

I brennpunktet 

FOLK OG LAND 

Till det tysta ledet 
«Bort gå de, stumma skrida de 
En efter en till skuggornas vårld .. 
Forunderligt stort år ett 

månniskoode 
Drom och saga och skummande 

f!Ode 
V ågor och lågor och stormars kor 
Men hon s;ålv år det skoraste ror.» 

LØRDAG l. JULI 1972 

Fordi Berggrav var -skyldig 
måtte Skaneke frifinnes 

AV A. L. 

I saken mot det gode men
neske, kst. statsråd, profes
sor Ragnar Sigvald Skancke 

den i Oslo.» Retten kan under 
disse omstendigheter ikke finne 
at tiltalte har gjort seg skyldig i 
noe straffbart under denne 
post.» -:-

Sjelden har vel noen ord skade oss. Vi. må gå med Två akta nordiska man bygget på en romanaktig 
fra skriften fått så stor maske bestandI~. Det kan vel båda ledande representante; I 'tiltalebeslutning' for «krigs
tyngde og. utbredel.se som: for høge farao mgen forlan-' i Lindholm-rorelsens, Svensk' forræderi» i Eidsivating lag
«Den s?m Ikke arbeIder skal ge! . Socialistisk Samlings stab mannsretts «landssvikavde- - Som man kan se av 
heller Ikke ete.» I Men det farlIgste av ~lt er (40-50-talet) har ingått i ling», og som i dette tilfelle A!exander Langes gjennom-

Det er formet so~ en leve- vår t.un~e. ~en kan fa oss det tysta ledet: jur.dr. GUN- var iscenesatt med døden gaeise av dødsdommen over 
regel, ment som et Ideal, og opp 1 s~tuasJon~r som fat:- NAR PRAWITZ och major for øye - lød post 10 i tilta- R.S. Skancke, trykt 1953, be-
a~ mange op~fattet som et tIs~ betmger eVIg straff. Sa. SVEN HEDENGREN. len slik: rettet en velorientert og 
slIkt. Andre Igjen resonnerer i h~IS det går så langt.' a~ ~oe åndsnærværende tilhører un-
som om den skulle være al- slIkt truer oss, da rna VI rIve I ungdomens vår tjanst- «Den 16. september 1941 an- der rettssaken - ekspedi-
mengyldig. Følgene er både den ut. gjorde Prawitz på det foster- modet Kirkedepartementet tele- sjonssjef Otto Oliver Thei
komiske og tragikomiske. Hvordan ville det være for l8.ndska NYA DAGLIGT AL- grafisk prestene om under f.k. sen - om den eiendommeli-

Tenk nå etter! Hva ville et menneske aldri å kunne LEHANDA. Hans art. i DEN søndags Gudstjeneste å minnes ge årsak, kanskje, til at 
resultatet bli om denne sen- snakke? Tenk bare på de i SVENSKE FOLKSOCIALIS- de norske sivile som omkom un- ; Skancke ble frifunnet for 
tensen skulle tas bokstave- stakkars valgprofetene som' TEN blev alltid upp~ark- der angrepet på «Richard With» denne posts vedkommende. 
lig? Du verden! . hve!t fjerde år lyver så sa" ~amma?:e - och hans msats og «BARØY». - 3 dager i for- På rettsmøtets annen dag 

Tenk på alle late, arbelds- tamsk godt at de får hele fol- mom GbTEBORGS STIF .. TS- veien var det sendt ordre om 
TIDNING ( å åld h t) eksaminerte lagmann. for for sky og .asosiale personasjer. ket på limpinnen.. p er!ls os.' ikke å minnes ofrene fra unn- tilfellet _ ERIK SOLEM _ 

Skulle Ikke de få ete selv om *. var tIll sto~~ gagn 1 sa.~nm- takstilstanden i Oslo». _, 
de bare ligger på ryggen, vil- - Intet er gavnlIgere for gens och fornuftets tJanst. profe~so~ Skancke. o~ de 
le etterspørselen etter mat skribenten enn en gestus av I Som jurist var Prawitz rak-. I og for seg er jo første' forskJe~lIge poster 1 tIltale
synke katastrofalt. Det ville selverkjennelse, altså en li- nad, som en av de framsta : punktum i denne tiltalepost I be~l~tmn~en. U~d~~ aVhør~t 
skape krise og arbeidsløshet ten synlig helgenhandling nå i Sverige. ! fantastisk' Det var altså et-I ~e. r ren e &OS k '~~d e 
i næringsmiddelindustrien. og da. - Hedengren tillhorde de I ter påtale~yndighetens opp_I s a~t ~~ d t~nc eta d e 
De som mistet arbeidet ville Derfor må jeg slå meg omutliga och mycket dugliga ' fatning straffbart som krigS-ll~n O{ ub 1 1~:~ ene t e~ 
bli uten mat, og kom til syv- selv på munnen: Folk ledes I' svenska militarerna. T.O.m. forræderi at Kirkedeparte- : sep emf er f mto k 

. . o l 'h' l Ilt l b d l't" s· .... f"" t d . mInnes o rene or unn a s-ende og SISt tIl a su te 1 Je. a mer over eve rø po 1 1-1 verlges Jossmgar ors o 'mentet hvis sjef Skancke i t"l t d . O l 
Altså en kollektiv straff som I kernes savl og tomme prat, att Hedengren var en betYd- l: var den' 16' september 194 .. 11 1 SS kan ekn 1 SOt' H dd 

. å k ltf d l' d f" å , '.' anc e svar e: « a e VIlle ramme ogs de us y - som surroga er or uge Ig- an e orm ga. ber prestene å minnes fra,' . t d tt ått. 
dige. Men det siste ville vell het i løsningen av rikets - Deres minne lever åratl" prekestolen norske uskyldi-' Jegk hgJor k' et e, m k eld.Jeg 
f Ot l d dk d bl' h kt t' ' . I no a er Jen meg s y Ig.» or var an s ve ommen- presseren e pro emer. oc a a. ge ofre - kvinner og barn -,- L . E d t 
de, bare være å friske opp Folk fordrar ikke deres mis- S. L u n d e h å Il . som ble drept ved den bri-, 'kk bl ~tm~n~;n. «r e 
gamle erfarit;tger. Huttetu, br?k av . offentlige midler. tiske, ,militært meningSløSelI -= S~~~~~ «'J~». '. 
~or ren elend~g~et! F~r en ~i~m~esI~ternesl st~fe ~n- - og barbariske bomhing' av _ Lagmannen: «Hvem har 

er l,g suppe VI ar rør sam-, ~ ø e:ddra ya ~ 1 va \ Norsk hykleri kvstruteskipene Richard' gjort det?» 
me~. vern gl. er asernme p ... I With og Barøv. Disse og lig-I _ Skancke: «Berggrav». 

Gjør mot andre, hva du fem partIer uten markerte Knut Sollid skrIver 1 et; nende krigsforbrvtel~er mot I L t k å f tt å 
vil andre skal gjøre mot deg, I prinsipper? Vi hadde nær I brev blant annet: I norsk sivil kysttrafikk ble' t"lt ~gm=e~l °T sd a Pt 
heter det. Det rimer ikke I sagt: Uten nasjonal hold- - - «Ellers er det jo å muII'ggj'ort ve' d at norsk- tI a eøPtt d . o k agk~rke,-

d I d t . bit o . t h kl . t h t"ll dL' er m e en nors e Ir es 
me det forannevnie. l' e I n:ngk-.t som. ~a~ Hav e .~ ~\. a. y erIe er 1 an s I fødte. britisk betalte agenter primas biskop Berggrav i 
hele tatt rummerk v :kt kIV en i Sd er . lom dl 4å · t vern gl å- i IDr .verre og verrke. '. lå skjult i hytter Og huler retten ~om vitne 
masse skal - s alle, -I er 1 eng en s emme p' Isse mennes er som m-. langs kvsten og meldte fra,' . 
selvmotsigelser som kan væ- partier med praktisk talt li- nesperret og drepte folk i' til Engl~nd om kvsttrafik-' Berggrav erkjente på lag
re artige å. se litt på. Det he- kelydende pro~rammer? .Li- massevis under okkupasjo-I ken. Og vips var RAF der Og mannen.s spørsmål at .han 
ter seg at Jeg skal vende d~t I t~ kan etter var oppfatmng nen og etterpå '- holder et senket de ver2"eløse ... Med ~ad~e tIlholdt prestene Ikke 
andre kinnet til, om noen. tIl- 'gJøres med de~te komplott, svare. lev~n over fangebe- rette voldte disse og limen- a. mmnes o~rene for unntaks
feldigvis skulle få lyst tIl å denne fagforemng av Yrkes- handlmg 1 Hellas. Selveste de stunide ue'lernin!!er sorg tIlstanden 1 Oslo høsten -41. 
gi meg en snyting - men i politikere, som rir mor NOr-j Gerha~dosen har vært der ne-lOg harme over hele- Nor!2"e. Hans b.egrunnelse for ~ette 
samme stund heter det også, ges rygg, før konsekvensene de for a undersøke forhol- Ikke få mintes Henrik Ib- kunne Ikke høre~ fra tIlhø
at vi har plikt til å verge av vanstyret melder seg for dene. Han som var toppan- sens dikt om Terje Vigen _ rerplassene. ReplIkkene her-
Konge og fedreland med vå- alvor. Enden er kanskje I svarlig i siste instans, for de . lom artet seg nærmest som 
pen i hånd. Ja, ja, det er nær? Er deres skjønne da-! mange henrettelser i Norge * en privat samtale mellom bi-
meget rart her i verden! I ger i Aranjuez slutt? Men så jetter 1945.» Annet punktum i tiltale- skopen og lagmannen, og 

J?et. heter seg jo o.gså, at har de jo hildringen Bryssel post 10 _: ordren til preste-Ilagman~en så ikke videre 
hVIS Jeg lar meg frIste av da. - ne om ikke å minnes ofl'~ne overbeVIst ut. 
noe, begjærer noe, eksempel-I * min gode venn Hulting, sa fot· unnta'kstilstanden i Oslo Det kan altså slåes fast 
vis for mye brennevin eller - En mer positiv reak- han: «Ingen skal komma och I (Vi2"IW Hansteen oe- Wick- ved Berggravs eget prov at 
min nestes hustru eller dat- sjon, ville bli færre kjedelige I· beratta fOr mig at det ar strøm) er do~ av skarnere det var denne som hadde 
ter, skal jeg for å unnslippe I søndagsprekener. Våre stor- synd och hor om jag tar en natur, menneskelig og nasjo- sendt ut ordren om ikke å 
evig straff, hugge av meg ar-, tingsmenn ville bli forsikti- sun eller tittar på vackre nalt sett. ' minnes arbeiderlederne Vig
men ,eller rive ut mitt øye. gere med hva de sa, og der- flickor. Jag fOr min del tvc- For post U's vedkommen- go Hansteen og Wickstrøms 
Min tunge og mine føtter I med få bedre tid til nyttig ar- ker mycket om båda delar- de formulerte Eidsivatings henrettelse! Derimot hadde 
skal jeg kaste for ulvene. Det beid. nal Skulle det vara hor om. landssvikavdeling dommen Skancke erkjent å ha sendt 
er harde vilkår dette. Tenk på alle sladr.etanter jag vander mig efter en! slik som nedenfor. Den er ni- ut den i tiltalepost 10's før-

Ettersom vi bare har to - og onkler. Det ville være vacker kvinna. Ar det omo-! kant Og finnes i Hfilveste- ste punktum omhandlede 
armer, ben, føtter, ører og en fryktelig katastrofe for raI att satta varde på det rettsutdraget bind I side 90: ordre ornat de tallrike nor-
øyne, er det neimen ikke me- dem om de ikke kunne snak- som ar vackert? Det ar ju "ske, sivile, uskyldige ofre 
get å gå på. Med henblikk på 1 ke om sin neste. Det ,ville Herran Gud som har lagat i - «Det er ikke riktig at tiltal- ved kystruteskipene Richard 
armene, kan det jo tenkes at være nesten umoralsk å ta. ordning fruentimmeren åt te som det står i tiltalebeslutnin- Withs og Barøy's undergang 
vi slipper unna med en fin- fra et menneske den eneste II oss, och då Vil. Han att vi gen nr. 10 tre dager i forveien I skulle minnes i kirkene. -
ger ad gangen. Men det rek-I glede i livet. Ja da! skola tvcka om dom. Men hadde sendt ordre om ikke å I Så hadde ikke biskop 
ker ikke langt det heller. Det Men det merkelige er, at dom sabla skvallertanterna minnes ofrene for unntakstilstan- Berggrav vært mannen for 
samme kan vi si om føttene. all denne straff og elendig- kunne Han .iu hålla lite bat- det alvorlige annet punktum 
Når det gjelder øynene, er het ville ikke hjelpe det tre efter. Kan handa jag I i tiltalepost 10, så hadde vel 
det enda verre. Der finnes dugg. Samme hva som hend- skulle bedja Honom om att att det ar många underliga Skancke for disse handlin
det ingen prutningsmonn. te og hender vil vi ha lyst til tukta min karing lite mera. djur i Herrans hage? Tank ger, som han var tiltalt for, 
For å slippe straff må vi sen- både det ene og andre like- Hon ar svår om dagen. Du bara på oss två! I blitt dømt etter den av dom-
ke våre øyne for alt som kan vel. Da jeg nevnte dette for G.K. - har du inte upptackt Hilsen G.K. (Forts. lide 6) 
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LØRDAG 1. JULI 1972 - FOLK OG LAND SIDE 3 

FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODDMELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

................................................ 

9. april 1940 
I radioen 9. april 1972 ble det spilt en plate hvor Arnulf 

Øverland leste et av sine dikt. Jeg merket meg bl. a. at 
han sa: 

GUNNAR FURUSETH: 

Til høysl~oleungdommen 
Folk rystes ikke særlig der siste verdenskrig Al Ca-

kulturelt lenger - - I pone-betegnelsen «angiveri» 
- Hvor mange la for ek-' på vitneplikten, som ifølge 

sempel særlig merke til ra- sakens natur jo er en plikt
rnaskrikene fra vår vestlige' og æreshandling, uansett for 
verdens øverste, nylig avdø- eksempel okkupasjon (At 
de politisjef Edgar Hoover? . vitner under spesielle ,for
- Om at hvis du og jeg ikke hold må beskyttes mot hevn, 
våger å hjelpe politiet bedre, er en sak for seg). 
og røktt;l vår vitneplikt, altså I - Ja, så mangt kan brem
røkte den ærlig, så ville vi se på min lyst til å vitne, og 
komme til å måtte «drukne i av slike grunner vet alle at 

«Vi eiet ikke sverd» et forbrytelsenes flamme· negative løgner om medmen-
«Vi hadde ikke skjold» hav!» nesker ofte har meget store 

- - - sjanser for å bli «tingleste» 
Jeg tenkte da at kanskje Øverland ikke var uten skyld Hewins _ Norsk radio oktober som sannhe~er. på torve.ne. 

i at disse sakene ikke var forhånden. 1971' 20 o fl f b t l Dette særs vlktlge lovkapItel Denne gang om Littlejohns . Yo ere or ry eser l' bl' d d d tO d I bladet «Folkets Frihet» i Kirkenes i 1934 var nuværende . i Norge 1971 enn 1970 _ _ Ir me an re or s aen e 
bok oin kollaborasJonen I 1ft· I der svært uvirksomt - slik statsminister Trygve Bratteli redaktør. Den 21. juli det år - Hva s ags orren mng . ' 

stod det en artikkel i bladet under overskriften «Givakt». I forrige nummer bragte av vår velferd er nå dette at. selv «kultlverte» folk kan 
vi med det danske BER- pro anno? _ Aa, vi er flinke I fnstes alld~les over evne -

Den omhandlet rekruttene i Finnmark og deres offiserer. LINGSKE TIDENDE som til å fortie at vår materielle . - Aa SkItt:. Det slo.mper 
Der stod det: «Disse offiserer er rent privat sjelden anner· hove~~ilde en omtale aven i velferdspolitikk i høy grad. gjennom alle tIder at tllmed 
ledes enn andre mennesker. Når de skal agere militære n?, bntl~k bok om kollabora- i gjør oss for bortskjemte og' konger, s~ats- og ed~vorne 
uten s jan s e t i l å kom mei kri g, er det forså· sJonen l ~e tysk-okkupert~ moralsk feige til å erkjenne I rettsmyndIgheter . fmgrer 
vidt forståelig at de ofte løper løpsk når de bys leilighet land. Me~mgen v~r senere a tingene ærlig og til bunns, med den slags tyverI. For ek-

ko~me tllbake tll en egen _ at vi i høy grad lager driv- sempel v~d sug~ererende 
til å slå ned på de fattigste av sine egne landsmenn.» fyldIgere omtale

o 
av denne hus for komplekser, misunn- «rettsoppgjør» for abortlede 

I bladet «Arbeiderungdommen» for 18. mai 1935 skriver bok, og det har na lykkes oss else og aktiv avind med an- oppmer~somheten fra.an~re 
Bratteli: «Sørg for at offiserskoblet får syn for at vi ikke å få Ralph Hewins til å skri- dre ord god fyring ~nder for- e.gne svm, -:- for er; ~ slI~e 
betrakter deres oppstyltede gebærder som noe annet enn ve en artikkelserie om den bryteisenes heksegryte på tIlfelle a~ltld lettpavlrkehg 

britiske kollegas bok. Serien korsveiene. folkemenmg. Ja, det har 
det det er: «En primitiv overlevning fra en gammel tid, starter i første nummer over _ _ _ l hendt de har pyntet seg med 
en folkefiendtlig og demoraliserende utvekst som det nor· sommerferien og vil by på . «I formildende hensikt»: -
ske folk vil leve friere og lettere ved å bli fullstendig kvitt». meget av interesse for våre - En kan blI ødelagt ~v Og bak dem kommer da all-

I «Dagbladet» nr. 21 1972 skriver en G.F. om redaktør lesere. . fal~ke rykter, sa Albert ~m-I tid, kronisk i verdenshisto
stem, og en behøver vel Ikke rien ca. 90 % av alle de som 

Olav Brunvand: «I sin ungdom var han en rødglødende o h It t'l h f o k'ø ' ga e l am or a s J nne, så overbevisende faste i fis-
sosialist på AUF's venstre fløy. Han var militærnekter og det - Materielle tyverier fra ken har dosert Kultur for 
fikk 24 dager på vann og brød.» Til ,Folk og Lands lesere deg kan jo bli for rene små- oss. - Gud nåde dem som 

I «Farmand» for 15. november 1969 skriver Anders Med forrige nummer av naskerier tit regne sammen- nå vil forstyrre idyllene og 
Lange om Willy Brandt, fordi professor Johan Vogt hadde avisen fulgte en postgiro- lignet med hva tyverier fra kle prestekjolen av Belsebub 

blankett til Hjelpeorganisa- ditt rulleblad - ditt livs rul- og drive røvere ut av Temp
skrevet en panegyrisk artikkel om Brandt i nr. 44 samme sjonen for krigsskadede leblads aktivaside - kan be- let! _ Nå er de desperate, av 
år. Lange skrev bl. a.: «Willy Brandt deltok i 30·årene sam· frontkjempere og falnes et- ty av tap av aktelse (Som vel begrunnede komplekser. 
men med AUF på moene. AUF og de andre venstreradi· terlatte. kjent. pleier ~likt å foregå Jeg tenker ikke først og 
kaIe bar et merke på jakkeoppslaget ved siden av de røde Vår organisasjon har hit- v~d m~sm~glmg av løgner fremst på Francis Bull, Hans 
flagg og hammeren. Deres intense agitasjon gikk ut på til kunnet glede seg over, pa paSSIvasIden). Heiberg eller ... , og slett 

mange bidrag og tilskudd I '- penne enkle form for ikke på deg, du minste Peer 
at soldatene skulle kaste sine våpen, eventuelt brekke ge- fra bladets lesere. Senest i tyven har fr~mtvunget straf- Gynt! 
værene og gjøre opprør mot offiserene. Willy Brandt del· desember 1971 kom det inn felovens kapItel om ærekren- - Nei du ser ut til å være 
tok ivrig i dette ødeleggelsesarbeide, som bar slike for· tallrike bidrag. keIser eller injurier. til for å' juges full: - Ikke 
ferdelige frukter 9. april 1940. Vi har fotografier av slike Vi er dypt takknemlige -:- Men - akkurat her har «vi» gjort oss til sånne 
gjenger hvor han er sikret plass for fremtidens SANN. for disse tilskudd, og vi vet skjønner forbryterne at de ærekrenke re og justismorde-

at de er kommet til nytte og I er godt assurerte. For det re - «for ikke å bli avslørte 
FERDIGE historieskrivning. Det burde Johan Vogt ha at takknemligheten blant de' er så mangslungne forhold som 'strengt nøytrale' Gros-
husket på før han skrev sin artikkel.» skadede er stor over denne som bremser på vitners vilje serere i Sjømannsgraver og 

I «Aftenposten» skrives redaksjonelt i anledning av ut· utstrakte vennehånd. til å hjelpe denne slags be- Medaljer Post Mortem på et 
delingen av fredsprisen til herr Brandt: «Willy Brandt Behovet for hjelp er fort- stjålne ofre: rommelig Englandsk krigs
bodde mange år blant oss. Og selv om vi egentlig visste at satt stort. Vi tør ikke påstå - For eksempel kan ær,e- marked, diltende trofast i 

at vi tilnærmelsesvis har kre?~eren væ~e sosialt eller rompa på Gullkalven» - -
han kom fra et fremmed land, betraktet vi ham som en kunnet oppspore og dekke. polItlsk mektlg, eller være _ Vi er demokratisk kul-
go dno r s kst ats bor g er.» Dette skriver altså et det foreliggende behov; men I rik, eper inneha høy titel, - tiverte og ingen skrekk-øgler 
presumtivt forsvarsvennlig blad og som ofte har beklaget noe har vi greid, ikke minst I og sl~kt suggere.rer sterkere på jorden, vi kan se oss til 
seg over dem som bar billede av det brukne gevær på jak. takket være dette blads lese- enn Jeg helst VII være ved, bunns i øynene i speilet -» 

re og venner. og så fristes jeg over evne - Det er jo ikke bare Peer 
keoppslaget. I den senere tid er perso- til å tie om tyveladden, ja Gynt som lider av hårsåre ta-

Nå kan man bare tilslutt nevne at også Nygaardsvold ner med psykiske skader kanskje sogar til medhold og, buer akkurat her og pynter 
hånte «sabelraslerne», og karer som Einar Gerhardsen, kommet til. Slike skader I smisk! I på og forfalsker både bereg
Nils Hønsvald, Martin Tranmæl og Oskar Torp fikk feng- som det her er tale om, slår - <?g for ek~empel heftet ningsgrunnlag og «tall» un
selsstraffer for antimilitær agitasjon. gjerne ut en tid etter at be-I myndIghetene l London un- derveis i sin samfunnsrøk-

Den 7 juni 1971 la formannen i Krigsdeltakerforbundet' givenhetene fant sted. Dette I terbudsjetteringer, - som 
• o •• o _ i gjelder for krigsskadede.. . I mater sin «komputer» slik 

en krans pa krIgsmmnesmerket pa Akershus festnmg. Han i rent generelt. For våre krigs- : fo~sIkre . at . de mnkomne at det dog ikke blir avslørt 
sa bl. a. om de falne at «de var ofrene for det brukne. skadede kommer tilleggsbe-I mIdler VII blI fo~valtet med, en fusker, - en klart feig-
geværs politikk». Ilastningen som følge av be-I omta~ke og at hJelpen kom-I hets sinnslidende blant an-

. . . '. mer til dem som mest tren- . ' . 
Dette Jeg her har referert trenger mgen kommentarer. I haundldmgedn. etter krtlgend: h ger det. På forhånd takk! net fmed kromskd sadIsme 

KNUT SOLLID n er Isse oms en Ig e-, O l 7' . 1972 over or overvun ne som 
ter er det at vi igjen appel- s o, . Jum. skarpt frem stikkende symp-

q.,o~"<N:N:N:N>-.~o-.o.o.o~"<?o<:"<7'<",""",?Q-.o-.o>.o.o~"<?o<:>.O'<:~"""'~O-O..c>.o'O" . .o ler er til bladets lesere om I Med vennlig hilsen tom. - Med sykdommen sta-I FOLK OG LAND - Dette for å underrette våre lesere l støtte og hjelp. Vi har en Hjelpeorganisasjonen for dig forverret ifølge sirkel-
om at vi fra og med dette nummer - som vanlig tar sterk følelse av at vi ikke krigsskadede frontkjempere gangens lov om smitte, ved 
sommerferie til midten av august. Vel møtt igjen. - kommer til å bli skuffet den-log falnes etterlatte at dere, Psykiatere og Psyko-
~~~~ ne gangen heller. Og vi kan Eivind Saxlund (Forts. side 7) 
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SIDE 4 

FOR UNGDOMMEN 
Bed.: Erik Bune Hansen 

Men nye slekter fødesl der korp og daude gol 
og nye heimar reiser seg all gruset, 
og borni spring pil tun att og tindrar i sol 
og nye bjørker syng sin song kring huset. 

FOLK OG LAND LØRDAG 1. JULI 1972 

Nasjonal stormønstring i Pinsen: 
150 deltagere på europeisk samlingskongress i Malmo 

Forsvar for Wallace 

Etter initiativ fra Nysven- med. Kort sagt viste også 
ska Rørelsen kom omkring denne aksjon at den korpo-
150 nasjonalister i pinsehel- I rative nasjonalisme er frem
gen sammen til en arbeids-I tidens alternativ. Denne før
og utvekslingskongress i ' ste dag ble så avsluttet med 
Malmø. Representert var I I taler og selSkapelig samvær 
Movimiento Sociale Italiano, I i restaurantlokalene til en 
Deutschsoziale Bewegung, kampfelle i byen. (Som i pa
Aktion Neue Rechte, Nasjo- rentes bemerket er blitt et 

helligste amerikanske ver- den amerikanske u-hjelps nal Ungdomsfylking og selv- kjent «nyfascistisk» tilholds-
dier -» karakter. Den amerikanske følgelig _ i rik monn - sted i Malmø). 

Wallace 

Om rasis~en: . maktelite vet nfl:turligvis vertskapet Nysvenska Rørel- Annen stevnedag startet 
. -. «Det tjener mgen hen- bedre; de vet !lt u-hjelpen er sen. La oss innledningsvis, med et arebidsseminar hvor 

sIk~ a underslå at 'Yallace ~r I helt nødvendIg for . å opp-. slå fast uten forbehold: For vi konkret diskuterte hvor
raSIst, og at han l den na- !ettho.ld~ ~e amerIk~nske deltagerne fra NUF var det dan et fruktbart samarbeide 
være~d~ valgkamp ~r frekk I ImperIalIstiske målsettmger. I en opplevelse å delta i ar- mellom europeiske korpora
nok til a prøve å skjule det- Men de se!verer .argumente~ beidsseminar, diskutere, tister og nasjonalister burde 
te -» . ne for u-hjelpen mnpakket l ,knytte personlige kontakter organiseres. Utveksling av 

.Og om amerIkansk U-I a~le slags fraser ?m «huma-I og lytte til taler av represen- litteratur, utveksling av ta-
hjelp: . . mtet», «generøsItet», «an- I tanter for bevegelser som al- lere, en fast etablert korres-

- «D~t er rIktig at ~al-I svar» osv. Poenget er bare i lerede har en reell maktposi- pondanse, en årlig europeisk 
lace e~ Imot uteD;landshJel- at Wallace ogs~ ~er rep::e-I sjon i sine hjemland, og som kongress ble her nevnt som 
pen u:lfra de: æ:lI~e syn at· senterer et :ealIstIs~ og I~- står for et fasttømret, over- viktige samarbeidsfremmen
det VI har VII VI Ik. ke dele I ke-hyklersk mnslag l amerI- bevisende nasjonalistisk hel- de faktorer. Lodadio Enzo 
~ed andre. Dette er in;tidler- kan~k POlit,ikk, -» hetssyn. fra MSI understreket at 
tid en helt gal oppfatmng av TIltredes. Under første kongressdag hans parti som den mektig-

Instinkter og feilslutninger 
- Et svar til Olav Hoaas -

ble gjennomført vellykkede ste nasjonale bevegelse i 
aksjoner i Malmøs gater. I Vest-Europa, hadde et spesi
«Mannen i gata» står utvil- I elt ansvar for sine kampfel
somt i praktiske saker på. ler utenom Italia. 
~inje med den nye nasjonal-I Senere samme dag ble der 
Isme. Han ~lar som regel b~- I avholdt et stort samlings
re forakt tilovers for par:tI- møte hvor samtlige repre-

I Dagbladet har en 28 år Tilsvaret fra Olav Hoaas i Jeg vil avgrense begrepet I pampene, og studentmaOls- senterte organisasjoner had
gammel student - «som po- på min kritikk av hans syns- til å gjelde drivkraften som men er ham enda mer frem- de en taler fremme. Per Eng-
litisk sett befinner seg i n~r- måter (i bl. a. «Tilbake til er knyttet til de animalske dahl, Nysvenska Rørelsens 
heten av SUF -», lagt Inn naturen»), viser at kritikken sider ved vår art. Det sær- leder, tok i en kraftig tale 
et, fra den kanten, uventet. er berettiget: Hans slutnin- pregede ved det animalske uenighet om begreper? Slik det svenske samfunn opp til 
forsv~r ~or Wallace. Han har, ger fra dyreverdenen til menneske er det irrasjonelle. Hoaas har anvendt sitt men- ,skarp analyse; Han t:rakk" " 
tydel~gvls opp~age~ at wal-,. menneskets spesielle verden, Med irrasjonell kan vi for-, neskebilde .i sine etterhv~rt opp den utvikling som har 
lace, l mo~setmn~ til de fle~- som heter samfunn, er for stå alle de nedarvede, stam-I mange skrIfter, mene~ ~eg foregått etter krigen: I 1945 
t~ andre l amerIk~nsk pOlI-! vidtgående. Hans analyse av mehistorisk erhvervede og I ikke det. Hans determmlst- stod Sverige med ett sterkt 
tikk, prater vanlIge fol~s: våre eksisterende samfunn gjennom seleksjon festnede iske menneskesyn får ham forsvar, en stabil økonomi, 
sak. Wallace, som er blItt i dermed delvis ukorrekte, og drift strukturer hos dyr og til å dra slutninger som man et relativt harmonisk sam
kalt både fascist og ras~st,' hans tilsvarende samfunns-: menneske. Selv om spørsmå- ! må være uenig i. Et eksem- funn. I dag ser man et sys
representerer det;t yanlIge modell ikke tilfredsstillende. : let om en fri vilje som Hoaas I pel ble nevnt i min forrige tem som på alle områder er 
mann. Det ~r tydelIgVIS dette I Utgangspunktet for et-I riktig påpeker er et umulig artikkel, dette kan lett for- i full oppløsning. Dithen har 
som har sjarmert .vår stu- hvert politisk eller annet: problem, kan vi fastslå at I fleres. Selv om man godtar demokratiets ideologi-tvillin
dent. Ihvertfall SkrIver. ha~ i livssyn er dets oppfatning av l' dette vårt irrasjonelle, in-I at den hvite - og deD; ~le ger, liberalismen og marxis
om Wall~ce's forhold til YI- menneskenaturen. Hoaas har stinktive driftsliv ikke kan I og sorte - rase har VIktige men, bragt landet gjennom 
etnam-krIgen - «Det er rIk- et meget greitt syn på denne: påvirkes eller rettere sagt, arvebestemte ulikheter, som sine storstilte eksperimen
t!g.at :Wa~lace er fo.r en hard «De menneskelige instinkter forandres gjennom vårt «ra-[ ødelegges ved blanding, vir-' ter, basert på falske ideer 
lInje .1 Vletnam-kr.lgen. Den er således ikke bare de ani- sjonelle» tankeliv. Men som ker hele Hoaas' propaganda om likhet og miljø. Sverige 
amerIkanske arbeIderklasse malske instinkter men også I liberalismens og marxis- mot «fremmedfolk» (hva er som demokratiets avantgar
trenger ikke mat, men ~elv- tilbøyeligheter so{u vi kunne mens samfunn er et bevis nu egentlig det?) og h~ns løs- I de burde dermed være et av
respekt, og som arbelder- sammenfatte under beteg- på: Menneskets ~rvebestem- ningsforslag, .temmel~g over-, l' skrekkende eksempel for det 
~lassens tolke:: har Wallace nelsen «menneskeånden» .. te egenart kan l høy grad I drevne. I «TIlbake til natu- (Forts. side 8) 
mtet annet å .gJøre enn å for- (Hans artikkel i «Folk og forkrøbles, med katastrofale I' ren» har Hoaas satt opp 8 
svare AmerIkas ære hv?r Land» nr. 9). Her er det san- følger. I nasjonalistiske menneske-
den er truet. En beklagelIg, nelig ikke meget tilbake av I motsetning (?) til dyrene rettigheter. 6 av disse er di-I T Ivan? 
men forståelig utvikling, fenomenet menneske, Hoaas har også mennesket en mer, rekte opptatt med proble- .. enel:" • 
som har. som fo.rutse.tning i tar like godt alt i ett jafs. Og eller mindre utviklet rasjo-: met «fremmedfolk». Er ikke Det sovjetiske forsyars ho
d.en amerIkan~ke mt~llIgent- : hvordan? Jo, ved hjelp av nell side. Denne gjør oss til det nokså unødvendig i en· vedorgan - ~rasnaJa Zvez
Slas !orræderI mot .sm egen i begrepet «instinkt». Alt fra det vi er på godt og ondt, og nasjon hvor toppen 0,35 % da (Røde ~tJ.erne) b~røm
arbeIderklasse (og l ~amme· fødeinntak og parring, til re-I bare den muliggjør en vei av befolkningen kan henreg- ~er de sovJet~ske. marme?f
ånde~rag: F?rræderI mot! ligiøs tilbedelse og vitenska-I ut av den krise Europa og nes til mennesker av andre fiserers navigermgsdyktIg
det VIetnameSIske folk). Men: pelig erkjennelse, er han i I Norden nu er inne i, bare raser (Bortsett fra samene). het. Bakgr';lllnen er. et flåte
det som står !ast er at ~al- ! den lykkelige stilling at han I den muliggjør en nasjonalis- Kort sagt k~n man som re- besøk r~ssiske. ~arme-enhe
lace og hans lIke startet ikke kan forklare ut fra den sam-I tisk revolusjon på alle om- gel være emg et stykke på ter avla l Oslo Ifjor høst. Da 
Vietnam-krigen. -» me drivkraft, «instinktene» .. råder. Selvfølgelig foregår et vei i de fleste av de hoaasske ikke losen dukket opp til av-

Om Wallace's skattere- Jeg finner et begrep, som intimt samspill mellom det synspunkter, men hans etter I talt ti~, navigerte russerne 
form-forslag, skriver han -1 skulle dekke såvidt forskjel- rasjonelle og irrasjonelle min mening drastiske over-I opp fJor~en alene. IfØlg~ 
«Nå er det på tide at de be- lige menneskelige aktivite- I menneske, muligens er de driveIser og ekstreme kon- i «Røde Stjerne». hadde off 1-
taler skatt som har råd til ter alt for utflytende til at irrasjonelle drivkrefter pri- klusjoner gjør at man ikke serene ombord l lederfartøy
det, og at skattebyrden tas det kan forklare noe som mærfaktoren i dette sam- er villig til å identifisere seg et «~remjasjtsjij» forutsett 
vekk fra vanlige folk. Nå må helst. Hvordan forklarer så spill. med det h~lhetssyn som mulIgheten av mangle~de 
Rockefeller og Dupont og Hoaas sitt altomfattende be-I Hvorfor så denne lange fremtrer gJennom hans los og foretatt «o~h~ggellge 
General Motors skattelegges, grep? Jeg håper jeg tar feil, diskusjon? Hvis Hoaas har skrifter. Og .skjevhete~e her forbere~elser»! VI tVIler des
og det så det svir, sier Wal- men jeg har dessverre ikke lyst til å betrakte såvel føde- kan uten tVIl spores tIlbake sverre Ikke. Det er vel de 
lace ,og alle forstår hvorle- funnet noen egentlig defini- inntak som forskning, so.m til det bilde han har ~;~ m~n- sa~ID:e forberedelser ~om 
des den amerikanske makt- sjon av hva han legger i resultat av den samme drIv- nesket som et enSIdIg m- I blIr gjort hver gang ~usslske 
elite må reagere på en slik «instinkt», i noen av hans I kra~t, hva har så det å b~tY.1 stinktvesen. . ,! l1:-båter dukker opp l norske 
bespottelig omgang med de skrifter. Er Ikke det hele en skmn- ArlUs fjorder?! 
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LØRDAG 1. JULI 1972 FOLK OG LAND SIDE 5 

ADVOKAT SVERRE HELLIKSEN: OSCAR AALL: 

Norsk landssvikoppgjør Rov- og justisIllord 

- Politisk Høyesterett 

forhenværendes avgjørelse Som illustrerende eksemp- f. eks. dømme dem som tok 
14/5 1945 om bl.a. frihet for ler til belysning av vårt retts- livet av ekteparet Feldmann 
Norge 8/5 1945 og de blod- vesens nivå er det yderst in- måtte man også dømme dem 
tørstige Londonanordning- teressant hva A.L. og G.K. som tok livet av Quisling, 
ers legalitet, og gjelder som har bragt frem i serien «Ok- Skancke m. fl. 
både alliert påbud og norsk kupasjonstidens I:ik~iderin-I . ~ 
vedtak og tilsvarende i avta- gen>. Ganske særlIg mteres- Så forskJellIge de to kate
lene med England og USA. I se knytter det seg til de ni gorier er i det ytre, har de 
Før de forhenværende opp_l rene rovmord. Akseptert den samme psykologiske 
ga sine stillinger desember! som de så å si er av det nor- bakgrunn: En opp agitert fol-
1940 overholdt også de' ske rettsapparat, viser de kestemning - et vidt ut
norsk lov som andre norske klart arten av det rettsvesen bredt massehysteri, mot fø
dommere og som vedtatt av vi h~dde etter krigen: og i rerideen ~g for d.et finansi
Norge i Haag-anordningene en VISS forstand ennå har:. elle handlIngsmotIv. Hos de 
av 1907 i Norsk Lovtidende tegn til omvendelse er nem-I bestemmende instanser fin-
1910, side 436, noten. Jfr. s. lig ikke å spore.. n~s det ikke antydning til na-
500 om Artikel 43 der påbyr Noen strafferettslIg reak-· sJonalfølelse. D.v.s.: Rov
norsk lov for både tysk ok- sjon overfor disse ni makab- morderne fra Kongsvinger-

I kupasjon av Norge før 8/5 re finansoperasjoner er det kanten og fra Skrikerud-
Oppgjøret skriver seg fra det motsatte, men av norsk 1945 og alliert okkupasjon vel ingen som gidder bry seg tjernet har samme rett til å 

et møte 14. mai 1945 av for- eksilregjering ble fortiet. De av Norge etter 8. mai 1945. med. Det ville jo også være bli hørt med at de handlet 
henværende høyesteretts- ble først offentliggjor~ i j~- Nettopp det påbud som var meningsløst å straffe disse, av nasjonale og juridisk res
dommere, altså et falsk Høy- nuar 1950 ved at utennksmI- de forhenværendes årsak til rovmord begått under okku- . pektable grunner - som et
esterett, som tilsa seg både nister Lange utga «Overens- sin oppsigelse at okkupan- pasjonstidens opphetede at- terkrigstidens justismordere 
lovgivningsrett og ansettel- komster Med Fremmede Sta- ten for meget' sviktet norsk mo sfære når man ikke straf- . har til å bli hørt med dette 
sesrett og allikevel ble god- ter 1940-45», hvor man på lov hvoretter de selv helt fer de justismord som ble argument. 
tatt av andre norske juris- side 139 ff. kan lese «Avtaler illegalt opphevet norsk lov begått etterpå. Skulle man I At de enkelte tilfeller i den 
ter. De forhenværende hadde 16 mai 1944 med Storbritan- til fordel for Londonanord- I siste kategori ble fiffet opp 
selv oppsagt sine stillinger nia, U.S~ og S~v~etsa~veldet ningene om like til døds- med en del juridiske ?ikke-
ca. 4112 år før, i desember om SIvIl admmistrasJon og straff for bare medlemskap. oppsigelse i desember 1940 darer som mangler I den 
1940, ble legalt avsatt og er- jurisdik~jon i nor~ke områ- Det ulovlige «Høyesterett» siden så meget var ukjent første - endrer ikk~ noe 
stattet med et nytt norsk der befrIdd av. allierte styr· har merkelig nok selv doku- for dem eller glemt. Norske: v~~ sakep. «~ed .. en ratsup
Høyesterett av okkupanten. ker». Men allIkevel nekter mentarisk fremstillet det u- aviser hadde nemlig om som-' gJorelse I vanlIg forstand ... 
Dette legale nye Høyesterett dommerne gjenopptagelse trolige møtet sitt 14. mai -45 meren gitt aktive detaljer" har det in~en ting at gora» 
ble så etter møtet arrestert av dommer, basert på de for· iRettstidende 1945, ny side således Aftenposten og Ar· i - for å SItere Det Interna
og straffet, skjønt de ved sin henværendes rettsløsheter. 1 til 10 etter side 64. Hensik- beiderbladet 14/6·40, Den sjonale Rettskontors betenk
a~settelse. patriotisk. hadde I Alliertavtalene s. 1~8-14~ ten va; derved å kunne straf- første: «Hele landet er OkkU-I' ning~ 
hmdret okkupanten I å an-! er Kongens bemyndIgelse I i fe sine politiske motstandere pert og dette okkuperte Nor- * 
sette tyske jurister som· London til eksil utenriksmi-: i «Nasjonal Samling» som ge befinner seg altså ikke, For dem som har trodd at 
norsk Høyesterett! I nister Trygve Lie om å un- forrædere ifølge straffelov- lenger i krig med Tyskland», Heimefronten representerte 

Dette til trots for at vår I dertegne avtalene med USA. ens § 86 «under en Krig Den annen: «Kongen og re- noe nasjonalt kan det ha vir
store jurist, professor, dr., Side 152 vedtaes i avtalen hvori Norge deltager». Der- gjeringen er ikke lenger i ket overraskende at dens le
juris Jon Skeie skrev, at der-! med Sovjet, at overenskom· for bestemtes krigsvarighet landet og kan derfor ikke deIse mannjamt har gått inn 
som landssviksanordningen ! sten «trer i kraft straks ved til 8/5-45 ved norsk uriktig utøve myndighet innen lan-. for fullt medlemsskap i EF. 
15. desember 1944 ble gjen- underskrivningen 16/5-44», påstand om krigsdeltagelse dets grenseområde». Dagbla· Men når man først har gjen
nomført, ville det bli «den således side 150 av «det høy- fra London. De forhenvær- det allerede 10/6-40: «Den nomskuet dette dekknavn 
største rettsløshet i Norges este ansvar og den høyeste ende må antaes også å ha knappe meldingen fra den ·«Heimefronten» - og gjort 
historie». Og det ble det ved myndighet (OkkUpasjonsbe-1 vært uvitende om Ruges tele- norske overkommando i seg klart at det egentlig er 
at de forhenværende illegalt stemmeise) for den øverst-, gram 8/6-40 til Stockholm at Tromsø gjør sterkere inn-. en eufemistisk betegnelse 
også tilla seg retten til å an- komman~erende» (pun.kt .1).! «Kongen og regjeringen har trykk på norske enn stormel-, for «Finansfronten», og vide
sette seg selv som Høyeste- Senere VII norsk regJenng forlatt landet og befalt meg ding fra krigsfrontene». re funnet frem til den hem
rett og å innføre helt nytt bli underrettet om å gjen· å innstille fiendtlighetene». Med straffeskyld og døds-, melige kode bak Retts- og 
rettssystem, nemlig ved å be- oppta ansvaret for den sivile Det betyr mer enn krigsslutt, dom ble av de forhenværen- Kamuflasjeoppgjøret, er det
stemme at de ulovlige Lon- administrasjon (punkt 2). nemlig opphør av fiendska· des illegale «Høyesterett» te ikke så overraskende: I 
donsanordninger var leg~l «Ut~e~nelse? av d~ n?~ske pet. 9/6-40 telegraferte tysk startet opp som første dO~ første omgang er antag~lig 
norsk rett, at Norg~s krI~ a~mImstratIve <;>g J.udislelle overkommando til Ruge, at etter møtet 14/5-45 mot ReI' medlemsskap en økonomIsk 
med Tyskland varte tIl 8. n:aI tJenestegrener VII blI foretatt I «også Tyskland innstillet fi· dar Haaland, skjønt norsk fordel. Det mener ihvertfall 
1945 og at Norge da var frItt, av de kompetente norske I endtlighetene. Der forelå føl- alminnelig borgerlig straffe- tilhengerne. Og de kan vel 
fordi de forhenværende var myndigheter i samsvar med gelig gjensidig overens- lov ikke kjente dødsstraff og . saktens ha rett i det. 
uvitende .om Alliertavtalene norsk lov» (punkt 5). komst, ingen norsk tapt § 86 var betinget av «en Krig, I Og dermed er deres stand
av 16. mal 1944, der bestemte I Dette er helt motsatt av de krig. Og ingen av de to par- hvori Norge deltager», der punkt gitt. De vil ha penger. 

Stortinget - pen sal med millionrulling for å sikre representantene 
livsvarig underhold og kos! Karikatur fra Leirfalls humre-bok. 

ter, Norge og Tyskland, kun- var innstillet 10/6·40, før Og de vil ha dem hurtig. De
ne rokke denne kontrakt dommen og enndog ca. 6 må· res hOldning under okkupa
uten ved å fremsette ny neder før Haaland meldte sjanen, under det efterfølg
krigserklæring og det er på' seg som passivt medlem av ende kamuflasjeoppgjør og 
det rene at den situasjon' NS og hirden. Dette var idag, er i grunntrekk den 
ikke foreligger. I Trondheim dødsdomsårsak, skjønt de samme: Alt og alle skal 
10/6-40 ble vedtatt «samtlige allierte seierherrer ved dom sprelle etter pengenes grime
norske stridskrefters kapitu- i Niirnberg nektet forslag skaft. Dette er åpenbart me
lasjon», og tysk okkupasjon om dom på tyske medlem- re enn en praktisk livshold
av Norge fortsatte av hensyn mers blotte medlemsskap i I ning. Det er en religiøs over
til felles interesse overfor det pOlitiske parti «D.N.S.- bevisning! 
muligheter for senere van- A.P.» Retten i Niirnberg an- Under «Rettsoppgjøret» 
,sker i Nord-Norge. Om en- så straffe skyld betinget av førte dette credo til ~t man 
keltheter av falske avtaler og straffbare handlinger. Det påla NS-folk mulkt og er· 
kopier og fortielser gir ad- gjorde også norsk Stortings· statning trass i at NS hele 
vokat Sverre Hartmann i sin proposisjon nr. 83 (1951): tiden motarbeidet både tys-
1971 utgitte bok «Søkelys på «Ingen skal straffes for en ke konfiskasjoner og alliert-
1940» nærmere detaljer som handling eller forsømmelse inspirert sabotasje overfor 
statsansatt stipendiat i his- som ikke var straffbar etter norsk eiendom. 
torie. Den bør leses. nasjonal eller internasjonal «God tro» bak disse erstat· 

De forhenværende må ha I lov på den tid den ble be- ningskrav kan bare aksepte-
vært meget passive etter sin. (Forts. side 8) (FortJ. Jid, 6) 
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SIDE & f'OLK OG LAND LØRDAG 1. JULI 1972 

Rov- og justismordere Diskusjonen om ny retning 
AV ØYSTEIN ULV 

(Forts. fra side 5) I Etter krigen ble vi kidnap-
res hos de av «rettsoppgjø- pet og plyndret. Vi så våre Lytt nu du lutende sanger: tolkning av det nasjonale' Vi har mot til en verdensan-
rets» folk som kan påvise venner og partifeller drept Ungdommens glade falanger spørsmål gjør venstreradika- skueise. 
svakt utviklete åndsevner. av Nygaardsvold-bandens forbi ditt vindu de drager! lismen seg til håndlanger for d" 11 h 

Men ved å tvinge NS-folk kamuflasjeagenter, som var de herskende imperialismer 2) Det tra ISJone e øyre 
til a' stifte gJ'eld - kanskJ'e blitt behørig kledd i stats- vil overlate den politiske ut-

d k d k Nye vinder begynner å - i atomsperreavtalens og vikling til den «naturlige 
mot høye renter - oppnåd- a vo at- og ommer apper ruske opp i europeisk poli- Bresnjev-doktrinens tegn. prosess», til den «organiske 
de man at ~e ble nødt til å o~ utstyrt me.d enerett t~l ~ tikk. Grupper som kaller seg Mot disse fordrer vi: Solida- vekst». 
være med 1 dansen rundt stille spørsmal. Men I?JalI- nasjonalrevolusjonære eller ritet med undertrykte. I sær- Vi derimot vil forandring 
gullkalven. I tet v~r en ~el. av N.asJ.on~1 radikalnasjonalistiske vok- deleshet aktiv solidaritet her og nå. I morgen er de~ 

* S.amlmgs prmslpp: VI pa var ser frem. Andre ser seg som med Øst-Europas befrielses- allerede for sent. I stedet for 
. En berusende folkestem-I SId. e har .helt og. aldel.es av- nasJ' onaleuropeere, nykon- . nasJ' onalismer . l . 

d k t l d «ro og orden» - revo uSJo-mng - et alment massehys- statt fra ~ me v~r .e 1. en- servative og sosialnasjonal- 6) Samfunnspolitisk tror nær utålmodighet. 
teri - kan til en vis~ g~ad n~ sørgelIge ':ltvlklmg 1 ret- ister. Meget kan skille dem: venstrefolkene at roten til 
unnskylde en ung Jyplmg m?g av s~adlg m~re vold. Ordine Nuevo i Italia, Akti- all ondskap er den private 3) Det gamle høyre skjel
med pengehunger og trang: Va.r hol?nm~ og vare krav on Widerstand i Vest-Tysk- eiendomsrett, opphevelsen ver for ungdoms revolten 
til å føle seg «barsk» og M~n-I hVIler pa lOgISk. under?ygge- i land, National Front i Stor-I av denne vil løse alle prob- «?led langt hån? Vi si.e: ja 
dig' - selvom man naturlIg-! te argumenter, Ikke pa mas-. britannia Ordre Nouveau i ·lemer. Vårt alternativ til den tIl den nødvendIge polltIske 
vis 'må være glad over at teo- I kinpistoler eller andre vå-: Frankrik~ _ alle disse er terroristiske statskapitalis- generasjonskonflikt. Vi til
logiske studier vanligvis fi- pen. . ! muligens ikke så lette å brin- me er en samtidig frihetlig hører en g~nerasjon som sø-
nansieres på annen måte~ Men denslags I?Idler, pluss ge på en fellesnevner. Men og solidarisk økonomi med,' ker nye ~al. 

Enn ved rov~ord. ~ltsa. det m~ssehysten n;an hadde noe vesentlig har de felles: vekt på produsentenes selv- 4) I sm aktelse for «det 
Massehystenet er Ikke en ~lart a sk~pe ved a mate en De søker som representan- ,stendige organisering. Streng; værende» henger ~et gamle 

så god unnskyldning for eld- tilstrekkelIg ~tor del av fol- ter for den unlre generasjon' kontroll med overnasjonale høyre fast ~ed de gItte ~tate.r 
re praktiserende jurister. ket med - 1 beste fall - en annen vei enn de gamle I konserner. lOg er kun mteressert 1 reVI
De har sin faglige samvittig- halvsa~nheter, nettopp det- høyre- og venstreretninger: 7) Venstremenneskene på- S~O? av grenser. (F. eks. re
het og sin juridiske logikk å te, og mtet a~net, var norsk En ny ide om fedrelandet beroper seg arbeiderklassen' VISJon av grensene som deler 
ta hensyn til, og en folke- retts~esens hjemmel for det. forbundet med europeisk som revolusjonært subjekt; opp Tyskland).. . 
stemning kan egentlig hver- de gjorde og det de frem de- i nasjonalisme. Frihetsbeviss- men praktiserer umyndig- . Den progresslv~ nasJ.ona~
ken erstatte den ene eller les opprettholder. te, radikale, kritiske, offen- gjøreise av arbeiderne gjen- Isme. har so~ malset~mg a 
den andre. Dessverre var det Oscar Aall sive og med revOltisjo.nært. nom en intellektuell funk-1oPPI:eve var! kontm~nts 
akkurat dette som i stor ut- pågangsmot føler de seg for-I sjonærkaste. «KlemstaatereI», og arb~Ider 
strekning s~jedde. . pliktet overfor en rasjonell I Vi derimot vender oss til i ~or et s~mordnet og sohdar-

Men da VIlle det naturlIg- Til høyskoleungdommen politikk med relevans for ytende mennesker i alle Isk NaSjon Europa. 
vis også være dypt urettfer- . den teknologiske tidsalder. sjikt. Vi tror det er realist- 5) ?et ~amle .h~yre har 
dig å straffe okkupasjonsti- (Forts fra mle 3). Mot de gamle politiske grup- isk å kjempe for en allianse sto~ tiltro til tradlsJo~elt au-
dens makabre f~n~nsopera- log~r, uten et. kvekk'.J a me~ peringer reiser de fundamen- mellom arbeidere og bøn- t?ntære strukturer 1 stats-
sjoner uten ogsa a straffe smlsk lar pasIenten fa eks~I- . tale anklager: der, soldater og intellektuel- lIvet, ma~te~ som ?evare~ 
etterkrigstidens tilsvarende bere seg allevegne. med Sltt I . le, middelstore næringsdriv- fC?r ener g~s tIlbake tIl tradl-
juridiske, når begge er like styggedomshypnotiserende ende studenter og skoleele- sJonelle elIter. 
ulovlige og spiret opp som skrik «Nazi!», - kombinert Den gaml~ venstretankes ver.' Vi unge nasjonalister står 
giftblomster av den samme med håpløst forelskede eng-I fIasko: 8) Avvisningen av prin- for et radikalt og dynamisk 
massesuggesjon. Om dette er lesanger om kultur og «for- l) Den marxistiske filoso- sippene autoritet og hierarki. statJssystem. Eliter gir seg 
det sikkert alminnelig, offi- mildende hensikt» dagen fi - mer eller mindre ekte er en utopi venstresiden har ikke til kjenne gjennom å 
siell enighet. lang. - Aa å,yasient.en sk~l avkom av 19. hundretallets fra den spekulative idealist- kreve privilegier, men gjen-

Allikevel er det av største være så kultivert, sa kult~- spekulativt, tyske idealisme. iske filosofi. nom ytelser for samfunnet. 
verdi for hele samfunnet at vert, bare dere eksperter VII - er på viktige områder ak-I Mot dette setter vi en kon- 6) Antagoismene i det mo
disse, av rettsvesenet god- fortie sykdommen og unn- terutseilt. (F. eks. ideen om' kret utopi: Direkte funger- derne samfunn forsøker det 
kjente rov- og andre mord, late foreskrevet sykebehand- mennesket som ensidig pro- ende og virkende herredøm- tradisjonelle høyre å tilslø-
blir gjort kjent. ~et ~r nem-Iling. - - I dukt av miljøet, ~k~istensen. me fra folket og over folket. I re med fell.ess~aps.appelle.r 
lig ytterst skadelIg, bade for .. av et urkommu~IstIsk sam-I 9) Mens det Nye Venstre og har~o~IsenngsideologI-
den enkelte og for samfun- - «NeI, neI! - Jeg sugge- funn, «overbygnmgens» av-: bekjemper den moderne tek- er, uten a VIlle forandre noe 
net, dersom visse institusjo- rerer I?eg ikke bort, - sånn! hengighet av «basis».) Mo- I nologi med slagord som ~å de eksisterende. ut?yt
ner aktes høyere og har me- - Og Jeg knebler og utstøter derne arvelære og adferds-! «teknokrati», «krigsforsk- tmgsforhold. Det solIdanske 
re tillit enn de fortjener. ingen som serverer skarp forskning har i mellomtiden I ning» og «teknikk er utbyt- folkefellesskap er vår kon-

* ,lut (- hm .. til den rett.e si- korrigert dette menneskebil- i ting av naturen», må vi ikke kre~e u.topi til avløsning for 
• den!) Men lkke s~al sanne det. Derfor er en ny opplys- glemme at teknikk og viden- kapItalIsmen. . 

Det gar nu e~ bølge av i som dere k~nne SIkte meg ningstid påkrevet! skap er symbolene på det . 7) Det gamle høyres kn-
vold ~ver verden. I N~rd-Ir-I for -: - ~t Jeg drukner bar- 2) Marx' kategoriske dog- unge oppadstrebende Euro- tIkk mot det samfunnet det 
land, .1 ve~t-Tyskla.nd, 1 Syd-I na mme ~ en - en ~e~tal mer (f. eks. om klassekam- pa. ~lar væ~t e~ del av, .har stått 
Amer~ka, 1 Nær-OrIen~en. ~g forurensmngsflom! Tl stIlle! pen) har i de aktuelle stater 10) Mens venstreradikal- 1 konSpIraSjOnsteorIens tegn. 
he~ I:Je~me som almmnelI;g - Dere er verre enn Sverre degenerert til ferniss-ideolo- erne forkaster ytelses-orien- (Hva tidligere jødene og fri
krImmalItet: Man tar seg tIl ~artma~nL.- m~d deres na- gier for de herskende funk- tering og konkurranse i bl.a. murerne var, er idag de in
rett~. .. . • zI-grove msmuasJoner!» - sjonærsjikt. Mot byråkrate- økonomi og utdannelse, vil tellektuelle og studentene). 

VI kan ImIdlertid toe vare - - - nes Establishment fordrer vi ha nasjonen som y tel ses- Vår kritikk t.ar derimot ut-
hender. - Ikke ens oss, du Peer, vi: Frihet og selvbestemmel- fellesskap. gangspunkt 1 en struktur-

- ikke bry deg om «Drey- se for Europas folk! analyse.. 
fus'enes» uartikulerte ankla- 3) Marx' utopi om opphev- 8) Det .gamle høyre er antI-

Berggrav - Skancke ger, - du vet, - når virke- elsen av arbeidsdelingen i Den gamle høyretankes teknologIsk og lengter etter 
(Forts. fra side 2) lige fattigfolk blir «kultiver- den kommunistiske fremtid fiasko agrare strukturer. Vi ser i 

stolene med åpne øyne fan- te», da er det ingen som slår har vist seg som romantisk l) Det gamle høyre unngår det tek~iske og industri~lle 
tastisk misbrukte - og i dem. blendverk. Vi vil måtte ska- teori og nøyer seg i stedet fremskntt Europas særlIge 
motsetning til de ulovlige - - - o. pe fremtiden med den mo- med «hOldninger», «følelse», sjanse. (?) Den ka.tastr.o~ale 
landssvikanordninger - gyl- - Men, - sa skJønner du derne industri. (?) «pragmatisme» og tradisjon. I· ødeleggelse av lIVSmIljøet 
dige krigsforrederibestem- I vel også at du må til ~ed 4) Venstre radikalismen ig- i Dets intellektfiendtlighet be- kan vi bare I?øte. med det; 
meIse i straffelovens på langt h~rd.ere Omskolermg, norerer det nasjonale spørs-,I svarer vi med viljen til rasjo- n:oderne tekmkk, Ikke ved a . 
handlingstiden gjeldende. a! du rna tIl med langt grun- mål teoretisk og praktisk. På nell, kritisk analyse og viden- ga mot den. (?) 
§ 86. I dt Il gt erNe Gt rUnnleggf· endet ~kekn- grunnlag av vitenskapelige. skapelig begrunnet politikk. 

Nu måtte Skancke bli å. a aurvern,. or a.l e I analyser slår vi fast: Frihet-! 
frifinne for post ti. - I en kultur skal ~a under 1 for- ! lig nasjonalisme betyr frem- S·-O-K-R-O-N-E-R----------------' 

Ellers hadde man jo måt- bflrYdtberØslkaps mdterIfetrelrlekntde I skritt. Den tiener til å soli- pr. stk. betales for "Vår Fører», "Hirdboken», og 
tet anlegge landssviksak mot o . ger, me «n e e. u;· darisere og aktivisere et mo- ,,1. februar 1942». 
Berggrav. - Slikt gjør man I ell FeIghet» som grav skrIft '1 derne samfunn. Henvendelse Folk og Lands eksp. 
ikke! Gunnar Furuseth 5) Gjennom denne feil-I. ______________________ -! 

ø.u_ 
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LØRDAG l. JULI 1972 

Fedrelandet foran business! I 
I striden om tilslutning eller ikke til EEC her i landet har vi sett 

den ene store patrioten efter den annen troppe opp til forsvar for at 
man i den hellige fortjenestes navn ofrer Norges selvstendighet. Det 
vrimler av skibsredere, direktører og likesinnede som maler fanden på 
veggen hvis ikke pengene skal klirre enda mere i storkapitalens penge
kister. I Danmark ser det imidlertid ut til at det finnes iallfall en rett
ferdig, idet faktisk en skibsreder, Ole Lauritzen, skriver dette om Roma
unionen i «Berlingske Tidende»: 

I 
«Konservatisme og national· tionalt - mange gav deres 

, følelse . l liv for ikke at blive indlem-
Der var engang, da ver-I met i et stort Europa. Man 

den var enklere end i dag.' anså kongehuset for et sym
Socialister og kommunister bol på noget ganske særligt, 
sang «Internationale», mens noget, som var værd at hæge 
de konservative og øvrige, om. De konservative var den
borgerlige var nationale og gang et parti, hvor virkelig 
sang «Der er et yndigt land». I fædrelandssindede, som sag-

Nu er rollerne byttet om. I de: «vi danske» - følte sig 
De «venstreorienterede» Vill hjemme. 'I 
bevare dansk suverænitet i Engang troede de konser
forhold til Fællesmarkedet, vatives medlemmer på, at vi 
mens de konservative går; havde et godt lille land, hvor ~ 
forrest" i kampen for at kom- få «havde for meget og færre: 
me ind bag toldmurene. for lidt», hvor uddannelsen, f 

Vi havde engang et konser- de sociale forhold og forhol
vativt parti, som forsvarets I det mellem mennesker skab
personel altid støttede sig te en menneskeværdig tilvæ
til, forsvaret var dengang na- reIse. 

Årene 1940-45 
Hvad hører vi i dag fra le

derne af det engang natio
nale parti? Ikke ord som -

ffortJ. fra ride 1) «hvad udad tabes skal indad 
rettsreferatet fra «Straffe- vindes», ikke tale om vor 
sak mot Abraham Vidkun nationale egenart. Nej, «vi 
Quisling.» I min forklaring I har ikke råd til at holde os I 
for rikets høyeste rett vil de-I uden fo~ EFs toldm~re», 
re finne den historiske sann- «vore sOClale forhold er Ikke I 
het som så mange forskere bedre end Sydeuropas» og 
ved nitid arbeide leter efter «vore uddannelser og eksa
idag - med større eller min- miner er ikke bedre end and
dre hell fordi så mange er res». Vi er et lidet fattigt 
forutinntatt mot meg og be- land, som ikke kan stå alene. 
nytter, ikke min redegjørel- Vi skal ikke søge. selv at 
se, men kilder som ærlig hi- s~abe modsty~ker, VIse hvad I 
sto risk forskning bør for- VI kan gøre, VI skal glemme, 
kaste. Historiens kvern ma- _at der engang var en Dalga.s, I 
ler langsomt. Men en dag vil en Bernstorff, en Grundtvig 
man ha råd til - og lyst til, og en A.P. Møller. Vi skal 
- å se sannheten i øynene. I glemme, at der aldrig blev 
Det blir oppreisningens dag skabt så meget som efter vor 
for oss. tabte krig i 1864: Andelsbe-

La meg tilslutt sitere Håva- vægelsen, de store banker, 
mål: fabrikker og rederier. Ud-

fordringen udenfor EF er 
Døyr fe, for risikabel. . 
døyr frendar, De konservatives egne ord 
døyr sjølv det same. om <mærdemokrati» skal 

FOLK OG LAND SIDE 7 

Eg veit ~itt gemmes bort i et hjørne, be-
som aldrI døyr, slutningerne skal tages i I titlenytnzng tit var artikket om professor, minister Skancke i Eidsivating, bringer vi overfor hans siste brev 

~~~~~'I~~~~'~-----------------------------------stolene skal følge Europa-
. De gamle nordmenn satte I domstolenes afgørelser, mili- «Tyskland forteller» I teratur, klassisk som moder-I gelser, sult og nød. Franz 

SItt eftermæle høyt. tært skal vi følge Europas I ne, har Max Tau en enestå- Werfel forteller om SS-trop-
e .. interesser, og embedsmæn- Den Norske Bokklubben ende bakgrunn for å velge penes første angrep på jøde-

Kai Normann 

dene skal følge Fællesskab- har nettopp utgitt en bok ut perlene i tysk diktning». ne etter Anschluss.» -
; ets linie for at sikre sig ind- som heter «Tyskland fortel-/ Hva slags «perler» han har Det er vanskelig å forstå 

',. flydeIse og forfremmelse. Og ler». Redigeringen av boken valgt ut får man et lite inn- at dette kan være en perle 
. Folketinget skal glemme er blitt overlatt til den ge-l trykk av når man leser at i tysk diktning. Men det er, 

'I Grundloven og lave love -. sjeftige flyktningen Max Tau. I noen av novellene beskriver kanskje et ledd i Max Tau's 
, følgelove - som respekterer I I bokklubbens brosjyre he-I «det gamle» Tysklands un- arbeid - «for at vi yngre 

EFs ønsker.» I ter det bl.a.: «Med sitt første-I dergang. - «Landet knuges skal forstå og sette pris på 
E.N. hånds kjennskap til tysk lit- under nazisme og jødeforføl-, hverandre over landegrense

ne -»? 

HJELP OSS Å HJELPE! 
Send ditt bidrag - stort 
eller lite til 

Hjelpeorganisasjonen for 
krigsskadede 
frontkjempere 
Postboks 1407 Vika - Oslo 1 
Postgirokonto 18070 

GOD SOMMER 
Ungdomssiden ønsker alle lesere i inn- og utland en 
god og solfylt sommer. Vi er tilbake i midten av august. 
På gjensyn! 

Nasjonal Ungdomsfylking ønsker alle kampfeller, ven
ner og sympatisører over hele Norden - God Ferie! 

* 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 
Karl Johansgt. 23 - IV, tilv. 

Telefon 334900 
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SIDE 8 

:Nasjonal -
(Forts. fra side 4) 

øvrige Europa som naivt føl-. _..ltJ~?:? 
ger etter i samme spor. Opp 
mot dette holdt Per Engdahl 
korporatismens alternativ: 
Bare den viser vei bort fra 

FOLK OG LAND LØRDAG 1. JULI 1972 

de ga.mle fiaskosysteme~, i FLEST JØDER I USA strekning dirigere ameri- I LETLAND SYSTEMATISK I pæren bak komfyren var 
over dIkt~tu~ og demokrati, I I USA bor det flere jøder· kansk utenrikspolitikk, noe RUSSIFISERT utbrent, henvendte seg til de 
ove! .kapItal~sme og stats- enn i noe annet land i ver- man lett kan se av den mili-I Lettland blir, som forøvrig' autoriserte fagfolkene for å 
s?slallsme star det korpora- den. Av den amerikansk-jø- tære, økonomiske og diplo-, de andre baltiske stater, sys- få den skiftet ut, var det selv
tIve samfunn. diske årbok for 1971 frem- matiske støtte man alltid gir: tematisk russifisert. Lette-. følgelig ingen vanskeligheter 

Videre talte representan- går det at tallet på alle jø- Israel. Men så er da også I nes andel av den samlede' med det. Det kom straks en 
ter fra de tyske, og italien- der i verden anslåes til 13,9 president Nixons rådgiver, befolkning i denne sovjet- i mann, som ordnet det hele 
ske organisasjoner. En sær- millioner. Av disse bor 5,8 som hans forgjengeres, en iske østersjørepublikk har' i løpet av null komma null 
lig opplevelse var nestfor- millioner i USA, 2,6 milli 0- jøde, i dette tilfelle Kissin- gått tilbake fra 62 % i 1959 - det tok faktisk lengre tid 
mannen i MSI's ungdoms- ner i Sovjetsamveldet og 2,5 ger, eller «Jøden i kjelleren» I til bare 57 % i 1970. I hoved-. å skrive ut regningen, som 
front, Lodadio Enzo, en av millioner i Israel. Den jød- som han kalles i USA. Det staden Riga utgjorde lettene l' beløp seg til kr. 47,40. 
partiets kommende unge iske andel av befolkningen i er han og ikke utenriks de- da bare knappe 40 %. Av de Og her er regningen i sine 
menn. I nærmere en time USA har i løpet av de siste partementet som bestemmer 1500 ansatte i det lettiske in- veltalende enkeltheter: 
trollbandt han forsamlingen 50 år gått tilbake fra 3,7 til USA's utenrikspolitikk. Som nenriksministerium er, efter 
gjennom en krystallklart 3 %, mens denne mindre- alle forstår er dette livsfar- hva det hevdes, bare 300 let- 1 lyspære 40 W .. kr. 2,50 
opplagt og gnistrende utfø.rt tallsgruppes økonomiske llig og kan føre ikke bare ter. I kringkastingen blir 2/3

1 

Arbeidspenger (1 t.)) 32,00 
tale. Han understreket den innflytelse er øket bet yde- USA men også dets for- av ordsendingen besørget på Adm.tillegg '" J.. » 5,00 
korporative nasjonalismes lig. Og gruppen holder sam-l bundsfeller i NATO direkte russisk. Og protesterer noen kr. 39,50 
oppgave som anti-komrrtu- men og kan derfor i stor ut- ut i en ny verdenskrig. mot alt dette, så gjøres det li Merverdiavgift '.. » 7,90 
nistisk kampfront i en tid da kort prosess, for da er de Sum kr. 47,40 
det er blitt mote å lefle med «nasjonalister». 
de røde. Denne kamp kan * Vi gratulerer og kan bare 
ikke føres av det såkalte de- No .. sk landssviksoppgjø.. istemme et «Heia Norge»! 
mokrati fordi dette har inne- GLEDELIG STØTTE FOR 

* bygget styremekanismer (Forts. fra ride 5) i krigsopphør burde i Norge BRATTELI/WILLOCH 
som automatisk fører det i gått». Jfr. Haaganordningen 'etter 7., 9. og 10. juni 1940 Telegrambyrået Det nye ....................................................... ...... 
retning kaos - kommuniS-11907 i Norsk Lovtidende vært at alle NS straks var Kina har sendt ut en meld-
mens forgård. Demokratiet. 1910 s. 487 Artikkel 4 om blitt løslatt fra fengslene. ing som vel vil glede tvilling- MAT FIS K T I L BYS 
skryter av sin frihet, men vi krig~fanger:' «De skal' be. Hartmann skriver side 65 partiene Arbeiderpartiet/ Ferskfisk, Torsk iset pr. kg kr. 2.90 
ser daglig demonstrert hva. handles med menneskevenn.' punkt 4, om tysk ordre 11: Høyre, mens den nok kan I Ditto saltet· »»» 5,
man mener med frihet: Er: lighet». Det gjorde britene· juni 1940 til norsk overkom- vekke bekymring hos de I Fersk Torskefilet med 
de millioner av ~rbeidsl~se i med tyske krigsfanger. Send-: mandorepresentant, at slike langhårete maoister. Det he- skinn " » .• » 6,-
og utenlandsarbeldende Ita-: te dem snarest hjem. Norge fanger skulle løslates men ter nemlig i meldingen at· Ditto saltet »" »10,-
li~nere fri? Er den. kommu- f hadde ingen krigsfanger, I det ble de ikke. ' «Danmark, Storbritannia, Ir- J Rogn fersk »» » 3,-
mstterror som dnvermot. men allierte krigsfanger i I K Hkh dd f land og Norges adgang til Ditto sukkersaltet for 
MSI et utslag av demokrati-I Norge etter 7/6.40, som had- N ong d~\;nH a e ~ Fellesmarkedet er et nytt' kaviar D» » 4,
ets frihet? Praktiserer den· de vært tyske fengselsfolk i .orge v~/9 \910 aag.a~t~t· skritt på veien til å gjøre de i Torsketunger, ferske D» » 3,
ensrettede og hetsende Norge og hadde øvet tysk- ~~n/~e4~e. k' k 01, u af e europeiske land til en mot-I Ditto saltet lO D » 4,50 
kringkasting også denne fri- tillatt tortur for å få sann- Eid l . r~n~ka~.~nXd r~ vekt mot USA og Sovjetuni- Torskehoder, kjaker 
het? Demokratiets frihet er. heten om forbrytelse av nor- .nf an. smo dat l ml· onen». Blir de fire landene fersk »» » 1,50 
frihet for systemets tilhen· i ske fanger ble fengslet og nlsb r.adsJtonsrda ed' s?m samd' nå medlemmer er dette et Ditto saltet »» ,. 2,-

d t t t l't ' ar el e me «e naværen e t'lt k tt t S k gere, e s o a l ære vesen. dødsdømt. Konsekvensen av kth (kk t ) l a re e mot supermak- unmager av Tors 
skjules under et tykt lag av I rna avere» o upan ene tenes innflytelse i Europa, saltet .... » 3,-
vakre lover og regler. Korpo-I . . o . . og hadde oppretthol?t «ro særlig mot USA, heter det i Tørfisktorsk til lute· 
ratismen er i stand til å om- Jet-despotIet. Var sohdantet og orden», som «fortjent av den kinesiske erklæringen. fisk »» »10,-
danne dette blindgatesam-' me~ Øst~Europa~ be~rielses- fedrelandet». Men int~t hjalp Men I;va så med de norske Alle priser inkl. 
funnet i frihetlig retning for- 'nasJ.onallsmer rna bh en ~a- m~t norsok borgerkngsmen- EEC-tIl~en~eres propaganda: fob. pluss moms emballasje 
di den tar utgangspunkt i en turl?g de~ av den korporatIve tahtet, sao Kongen advarte om at VI rna være med i EEC I 
korrekt oppfatning av den n~sJonallsmens grunnhold- 24~12-40 pany: «Det som kan- av hensyn til det ameri- Skriv eller ring 
menneskelige natur. Den mo- mng. I skje smerter meg mest av kansk-dominerte NATO? En-I 
derne korporative nasjonal-! Men våre fiender sitter ik. alt: er den uovæI?n~de ~orger. ten må da Mao eller Willoch/ i GOTFRED AN~ELSEN 
isme er ingen kopi av Mus- ke bare i Moskva. Imperial. ~rlg som na pa~a~ hJel1!m~ Bratteli være langt ute på' 8363 Tangstad I Lofoten 
solinis fascisme, selv om den ismens annet hovedkvarter l No.rge» (s?m tIdllgere l hl~ jordet. I Telefon 2109 d. 
vedstår seg sin tilknytning er Washington og Wall stonen). DIsse utsagn er l . " 1" ......................................................... . 

til en tradisjon som også inn- Street. Den snik.kolonisering S.ommerfeldts bok av 1947, HEMMELIGHETEN BAK 
befatter fascismen. Alle sto· av Vest.Europa som foregår SIde 38 og 40,om «Kong Haa- VELSTANDS.«AUKEN» 
re reisninger med en radikal under dollarens faner, må kon VII Taler», godtatt av Kunsten her i livet er tyde- I FOLK OG LAND 
samfunns omforming som slås tilbake. Denne kamp må Kongen. Men. nors~e dom- ligvis å få manøvrert seg i 
siktepunkt, har begynt som få sin parallell gjennom ka- mere trosse.l . bevI~er ~ra den posisjon at man selv 
diktatur. Det betyr ikke at pitalismens omforming til Kong~, AdmmlstrasJonsr~d, kan skrive ut sine regninger 
morgendagens korporatiske korporatisme på det innen- Stortmg, Haagerko~vensJo- - iallfall hvis man virkelig 
Italia - og Europa - vil ta riksøkonomiske område. nen~ Professor SkeIe, som vil få en standsmessig andel 
i bruk diktaturets spesielle I' På stevnets tredje og siste o~sa skrev at Lo?donanord- av den så meget omtalte vel. 
virkemidler. dag tok man opp spørsmål nmgene var ulovllge, og flere standsauken. I 

Taleren fra Nasjonal Ung-· som arbeidsformer og st ra- andre norske og utenlandsk.e Da en herværende hus
domsfylking tok sitt ut- tegi, og en resolusjon ble forfattere. I henhold tIl mor, som oppdaget at lys
gangspunkt i at Europa til vedtatt. Denne vil vi senere Grunnlovens § .49: «Folket 
tross for sitt mangfold av, bringe. udøver de~ 10vglVe?de M~gt 't#.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.,...".,..,..,..,..,..,..,..,.,....,..,..,..,., 
nasjoner har grunnleggende I Det mest positive inntrykk ved Storthmget» rna Sto:t~n
felles interesser. Det er fra Malmøkongressen i år _ get opph~ve don;mene .bIlhg
grunnlaget for at Malmø- hvor NUF for første gang hetsmessIg: ogsa fordI Lon
kongressen finner sted. Det- : tok del - var det dominer- donanordmngene stred mot 
te interessefellesskap lar oss ende ungdommelige innslag. I Grt .. § 97 .. og st~fl. § 3 som 
se at kommunismen ikke ba- Et generasjonsskifte har ulovhg tIlbakevIrkende. In
re er en innenrikspolitisk fi- funnet sted i den organiserte I gen Gr~nnlovsbestemme~se 
ende, men i like høy grad en korporative nasjonalisme. I ble gyldIg vedtatt av Stortm
utenrikspolitisk. Demokrate. Etterkrigstidens særlig van- get e~t~r G;rl. § 112, nødrett 
nes verbale anti·kommunis. skelige arbeidsforhold er forela Ikke: . 

ALT I MALING OG 
TAPETSERING 

utføres av selvarbeidende 
mester, også sprøytemaling I 
av driftsbygninger, bølgeblikk 
og lignende - Mrk.: D_en 
lengste erfaring i sprøytema
!ing. - For hån d s p ris! 

Arne Lillehagen 

Kierschowsgt. 5, Oslo 4 
Telefon 377696 

Boks 3214 -- Sagene 

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 aVfale. 

Abonnementspriser 1972: 
Kr. 60,-- pr. år, kr. 30,-- pr. 
halvår i Skandinavia. Utlandet 
kr: 35,-- pr. halvår. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 70,-
pr. år, kr. 35,-- pr. halvår. 

Bruk postgironr.: 16450 
Løssalg kr. 2,-

Utgiver AlS FOLK OG LAND 
me må erstattes med kon., over. Fremtiden tilhører oss. Oslo, 7. Jum 1972. 
kret felles aksjon mot Sov· Mjølnir Sverre Helliksen 

7160 Bjugn - Tlf. Trondheim 27669 
I Viking Boktrykkeri, Oslo 

.,,, ..... ,, ••••• , •• #######,..,#####.... ------------
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