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ALARIK: 

EF - EN KJEMPESVINDEL 
Påtvunget Europa av den internasjonale storfinans 

Bak iscenesettelsen av Den! feste sine posisjoner i Euro-
2. verdenskrig sto en inter-I' pa. 
nasjonal sammensvergelse, 
som fant at dens langsiktige I Europa berøves sin 
planer ville bli forstyrret' verdenshandel 

blir gjerne kalt General Pre
ference Scheme, og det er 
ting som tyder på at ameri
kanerne her ser seg selv som 
den viktigste - om ikke og
så den eneste - deltagende 
industrinasjon. 

dersom det oppsto et poli- At det siste 'Storfinansen 
tisk, økonomisk og militært ønsker er sterkt og uavhen
,samlet Europa. Kimen til et gig Europa, fikk man en ty
slikt Europa ble derfor til-I delig påminnelse om da det Med de europeiske nasjo- , 
intetgjort i verdenskrigens' amerikanske utenriæsdepar- ner borte fra spillebordet, . 
flammehav. Tragisk nok del-j tementet gjorde det klart at vil USA ha frie hender. til å 
tok flere europetske nasjo- USA ikke ville finne seg i gjøre samtlige impliserte u
ner selv i dette ødeleggelSes-1 spesielle handelsavtaler mel- land fullstendig økonomisk 
verk. 10m EF-land og underutvik- avhengige av seg. Derefter 

Idag forteller den samme lede stater i Afrika, Asia el- vil USA være alene om å dis
internasjonale sammensver-Iler Vest-India. Det ble truet ponere de samme områder 
gelse oss at hensikten med med at et hvilket som helst som markeder for sitt enor- En «privatmann» i 
EF nettopp er å smi Europas u-land, som innlot seg på me produksjonsoverskudd. særklasse. 
nasjoner til en politisk, øko- slike overenskomster, ville Det fremgår tydelig av denne I En ytterligere bekreftelse 
nomisk og militær enhet, bli nektet adgang til den sammenheng at hele EF- på at hele Ef-prosjektet pa
som skal bli den 3. makt- handelsblokken amerikaner- prosjektet bare er et ledd i re er et æanlUflert ameri
faktor i verdenspolitikken. I ne selv var i ferd med å den internasjonale penge- kansk fremstøt, fikk man i 
Dette utsagn er det reneste lansere. Den nye blokken maktens ambisjoner. (Forts. side 6) 
vås. Selvsagt er man idag~-----------------------------------__ 
like lite interessert. i at det' HALLGEIR HORDE: 
oppstår en europeIsk sepa- . 

:=~æ~~! Grenseløs svart terror i USA 
mener å ha full kontroll over 
det hele. 

Det avgjørende moment 
Amerikanske kvinne~ skal trenes opp i å «akseptere voldtekt» 

bak denne plutselige velvil- Alt h t . t mk' d 1 d' kr" . jen overfor europeiske sam- ys ene o . rmg el ovene om « IS Immermg». Den myrdede amerikanske 
lingsbestrebelser er at ame- «stakka:r:,s» farvede l USA be- Det synes gans~e k.lart at NS-lederen, Lincoln Rock
rikanerne ved sin forfeilede bynner a anta helt absurde I ~e~ ekstremt. anti-hVIte po- well, uttalte en gang at i den 
utenriæspolitikk i efterkrigs- former. De sva::te terrorban- IItIkken som nu .forfølges av kommende rasekrigen ville 
årene har mistet «taket» på denes. m~rderler. og vold- det :t;>erverterte l~beral-d~m~- en manns «uniform» være 
Europa De har tapt den tektsgJernmger kjenner åP-

1 
kratIske US-regimet, VII fa identisk med hans hudfarve, 

kalde k~igen mot venstrera- enbart ingen grenser lenger, I katastrofale følger for det og i dagens USA nærmer 
dikalismen og forsøker på og takket være den støtte og i amerikanske samfunn. Iføl- man. seg tydelig nok ~ette 
denne måten å skape en ny beskyttelse de sva:r:te får av i ge et m~lem aven svart stadIum med stormskrItt. 
europeisk «bevissthet» før TV, press~ og radI? er det «eksekUSJons-gruppe», som 
hele det amerikansk-dom. i- mange hVIte som Ikke e~-I kaller seg «De ~au Mau»! «Krise-senter for voldtekt» 
nerte NATO går fullstendig gang våger. å sette seg til kan man l?are blI opptatt .1 Brutale voldtekter blir be
i oppløsning. Noen virkelig motverge mot ~)Vergrepene I banden ~VIS man ha:r tatt hOi gått nesten hver eneste natt, 
«europeisk» makt blir det av frykt for å blI rammet av vet av mmst EN hVit mann. og det midt på gaten i den 
aldri tale om, .for i et EF- ',.. - '-'. "", ameriæanske hovedstaden. 
Europa vil hele industripo- " \ For å imøtekomme dette 
tensialet være fullt og helt i problemet har man oppret-
hendene på den internasjo- tet et «Krise-senter for vold-
nale pengemakten i USA. tekt», som har vakt hele døg-
Typisk nok har man og:så net. Hit kan ofrene ringe for 
valgt Bruxelles som mar- å få «øyeblikkelig råd om 
keds-hovedstad, for i Belgia hvordan de skal forhold.e seg 
er hver eneste større indu- og avfinne seg med situasjo-
stribedrift amerikansk-eiet. nem> (! ). 

Når man tar i betraktning Slike «tiltak» må virke som 
at samtlige vest-europeiske 'den reneste hån mot de be-
nasjoner i større eller min- folkningsgrupper som ram-
dregrad er innviklet i slike mes av overgrepene, og det 
organisasjoner som Det in- sier seg selv at slike tilstan-
ternasjonale valutafond og der i lengden bare vil utløse 
Verdensbanken, som i sin militant reaksjon hos de hvi-
tur begge blir kontrollert av te. Og bedre blir det ikke av 
de store Wall Street-bankene at de farvede voldsutøvere 

INSTITUTT FO} 
SAMTIDSHISTORl 

LØSSALG KR. 2,-

Den anti-amerikanske ten
densen som efter hvert har 
begynt å gjøre seg gjeldende 
i Vest-Tyskland, er egentlig 
like logisk og naturlig som 
den anti-russiske, skriver 
vår medarbeider «Fidus» i 
en interessant artikkel på 
side 4. 

PÅ MIDTOPPSLAGET 
for øvrig har vi idag et inn
legg om Kirkens venstrevri, 
som har vokst til litt av et 
problem både her hjemme 
og i verden ellers. Forfat
teren hevder at denne ten
densen fører til avkristning 
og tomme gudshus (side 5). 

Nordiska Rikspartiet kommer 
allikevel ikke til å delta i 
det svenske riksdagsvalget 
til høsten, noe som har ført 
til stor skuffelse i nasjonale 
kretser over hele Norden. 
Herom på side 4. 

RALPH HEWINS er ute igjen, 
denne gang med det første 
avsnitt i en artikkelserie un
der tittelen «Hvem var de 
«gode nordmenn?». Det bil
det vi her får av «seierher
rene» og deres «kamp)) gjør 
det lettere å forstå hvorfor 
de av alle sine krefter mot
setter seg at den virkelige 
historien om visse - ikke 
uvesentlig - sider ved Nor
ges «krig» skal komme ut på 
byen. 

Dagens utenrikskronikk «I 
brennpunktet» tar for seg 
Sovjet-Samveldets såkalte 
«kollektive lederskap», som 
i disse dager må vike plas
sen for den nye røde regen
ten, kamerat Bresjnevs ene
velde. (side 2). 

og finanskonglomeratene, - når de en sjelden gang, 
skjønner man lett at EF ikke og nærmest for skams skyld Ellers er det en masse inter-
er noe uttrykk for en <<natur- blir trukket for retten _ essant småstoff som vanlig. 
Hg tilnærmelse mellom Eu- mottar dommer, som ifølge 
ropas fOlkeslag», men tvert bladet «Straight talk!» nær-
imot en manøver h~orved mest må fortone seg som en for at offeret ikke engang 
den internasjonale penge- oppmuntring til fortsatte ut- tør anmelde forholdet av 
makten søker å bortforklare: En selvbesudlende holdning hos de hvite og en oppagitert fanatisme skeieiser. Dessuten vet de at frykt for repressalier. 
at den egentlig bare vil be-I hos de svarte har ført til helt uholdbare tilstander i USA. det er omkring 50 % sjanse (ForIJ. sid, 6) 
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SIDE 2 

I brennpunktet: 

FOLK OG LAND LØRDAG 2. JUNI 1973 

Vaktskifte 
i Folk og Land 

Jøde stopper Guiness-filmen 
Sir Alec Guiness: «Et eksempel på diktatur!>, 

Fra og med neste nummer Den i Folk og Land tid: over at Hitler blir fremstilt 
av vil Odd Isachsen overta' 
som ansvarlig redaktør i ligere nevnte filmen, «Hitlers på en ganske sympatisk må· 

ti siste dager» med Sir Alec te - han trekker derfor 
~OL~ ?G LA~~, idet redak- Guiness i hovedrollen, har i straks filmens historiske rik
ør • e so.m e .er mere enn England møtt på vansker av. tighet i tvil. At fremstillin-

Slutt med /<det kollektl·ve leder- 15 ars Vlrk.e, ~ bladet har, ikke uvanlig art. Sjefen for I gen blir godtatt av histori
" fl~n,!et det nktIg og ~ødven- et av de største kinoselskap- : keren Hugh Trevor-Robert, 

dlg a overlate roret til yngre I ene, Impressario Bernhard: overbeviser selvsagt ikke 
skap» i SOV]· etsamveIdet krefter. . . Delfont, har nektet å distri-: film-diktatoren. Den myten 

Isac~sen er mgen uk~ent I buere filmen. Delfont, som: hans rasefrender har bygd 
Bresjnev er nå ubestridelig enehersker efter å ha puffet mann l blad.ets redaksJ?n,. er jøde, har kontroll over 265 I opp omkring Hitler gjennom 

selvom -han Ikke har tra.dt av de 1500 kinoer i Stor- film-industrien - både bak 
Kossygin og Podgorny tilside. så meget frem for offentlIg- britannia. . og foran kameraet, både før, 

heten. H~n har fulgt bladet Filmen mangler helhet og under og etter krigen, må 
trof~st gjennom en lang ~ek- passer ikke for vårt pub li- selvsagt bevares. Her er det 
k~ ~r og har medar?el~et i kum, mener Delfont. Dess- ikke bare snakk om prestisje 
flIttIg under forskjellige uten er han sterkt sjokkert og faren for ubehagelige hi-

~.4!;Jt.;" ~ 

"·fiI.,,,,,'" 

Fra «Der T agesspiegeb> i Berlin henter vi denne billedkommentaren, 
som bladet hadde forsynt med teksten: «De garanterer Europas sikker
het». 

pseudonymer. Han har en storiske korrigeringer men 
god utdannelse. ~g fører en Mens Vesten driver sin også snakk om mengder av 
lerttsPemnn:tt~agmhettldisfug;oOmg hvae~ «avspenningspolitikk» pro- kroner og øre utbetalt i form 
e b al VI tI D t 'd rf klamerer sovJ·etideologene aven kanskje ikke fortjent av a anser. e er e or k . t t . t'·l t t 
med stor tillit og tro på skjerpelse av klassekampen. ngsers a m~gI s a en 
fremtiden vi overlater roret Bresjnevs marskalker rasler Isr~el f~a skattebetalende 
. h h d med atomsablen og den sov- GOJImer l Rest-Tyskland. l ans en er. . . 

Det er vel også en styrke jettiske krigsmarine på ver- . SIr Alec Gumess kara~te-
for bladet visa vis en bre- denshavene utbygges i raskt nserer Delfonts bes~utnmg 
dere offentlighet at de faste tempo. So:vjetdiplo.matene som et ekse~pel på dlkt.at~r 
medlemmer av den fremtidi- forsøker å SIkre Sta1ms ero- - noe det. JO g~ske nktlg 
ge redaksjon ikke selv er be- b:inger i Euro~a og Asia. 015- ~r. Et menmgsdiktatur som 
lastet med noe medlemskap sa folkerettslIg, samtIdIg lkke b?rde kunne. overraske 
i Nasjonal Samling med ef- som de arbeider for å smul- ~oen 1 den vestlIge verden 
terfølgende politisk domfel- dre opp NATO. . ldag, hvor f~lk J?ed en.ster~ 
lelse. De er unge nasjonalis- HertIl kommer da Sovjets følelsesmessIg tIlkn;vtmng tIl 
ter . som imidlertid også har frykt for et sterkt Kina i Isr~el okkuper~r Sjefs-stole
sa~s for dette at fremtiden ryggen på Sovjetsamveldet, ne. l de fleste f!lmselskaper, 
må bygges på den historiske en frykt s~m etter~kuddene aVIser, TV-staSjoner og tele-
sannhet og ikke på legender v~d Ussun O? spesI.e~t efter gram-byråer. ~an. man no~n 

Dagspressen har bragt mel- ling. Han har tjent atten år og' toptt nasjonalt skryt. Nlxons nye Kma-polItIkk har gang få en ObjektIV fremstil-
ding om de endringer som i partiet, syv år i hæren, og Sammen med redaktør utviklet seg til det reneste. ling av hva som førte til, og 
har skjedd i det sovjetiske ni år i statsforvaltningen. Melsom trer også redaktør innringningskompleks. Bare i hva som hendte .un~er den 
føringsskikt. Det ble med- I Han har alltid vært appara- Alexander Lange tilbake fra hvis Bresjnev ubestridelig annen verden~kng l en s~ 
delt at Bresjnevs nære for- tets mann, som fungerte lyd- den umiddelbare tilknytning kan kontrollere sitt østeuro- ensrettet .medIa-verden? . ~1 
bundsfelle i den røde hær, løst og effektivt der hvor til bladets redaksjon men peiske forfelt kan han kon- mene.r neI - dette er ~llttIl 
forsvarsministeren, mars- partiet anbragte ham. Noen begge to vil naturligvi~ fort- sentrere seg om ~ina og' det SISte av mange bevls på 
kalk Gretschko, var rykket I ideolog av typen Lenin er satt skrive i bladet og bistå gjenopprette verdenskom- det. 

SKATTESKRUE MED 
(VENSTRE-) VRI? 

inn som medlem av POlit-I han ikke, heller ikke noen den nye redaksjon på beste munismens enhet under sin, 
byrået. Det ble anstillet for- terrorist som Stalin, eller måte. Bresjnevs ledelse - en en
skjellig;e betraktt;inger i d~n I n?en pragmatiker s~m Krut- Det håper vi også våre het som brast efter Stalins 
anlednmg, bare Ikke de nk- sJov. Han er det typIske pro- mange trofaste lesere vil gjø- død. 
tige. Det som skjedde var dukt av partiapparatet - re og spesielt vil vi ved den- Rett skal imidlertid være Ifølge det danske bladet 
dette at det nå er def.initivt den perfekte middelmådig- ne anledning legge dem på rett .. På ett punkt .a~ski1ler MINUT brukte profess?r 
slutt med det kollektive le- het. hjertet hva der er anført i BreSjnev seg POSltIVt fra Heller og hans medarbeId
derskap i Sovjetunionen. Allerede i flere år nå har den siste leder under den nå- Stalin. Hans vei til eneherre-I ere nesten to år, ol? de skrev 
Bresjnev har nå endelig og utviklingen henimot oppløs- værende redaksjon. dømmet har ikke ført gjen- 300 memoranda, mnen ~et 
avgjort fortrengt sine med- ningen av det kollektive le- nom et hav av blod. Den nye l'lYkkedeS dem å overbeVlse 
regenter, statsminister Kos- derskap avtegnet seg og alle- ,-...---------------------- Stalin går på gummisåler , president Kennedy om at en 
sygin og statspresident Pod- rede efter den 24. partidag regler likeoverfor dem som parfymert, diplomatisk og nedsettelse av skattene både 
gorny fra første benk. Der- i april 1971 skrev. tidsskrif- ,skader det sosialistiske sam- skreddersydd. Han konfer- ville føre til økonomisk 
med er i virkeligheten en tet «Kommunist» at «Den fund, dets normer og prin- erer med Nixon og Kissinger vekst og til større inntek
lang kamp forbi, idet Kos- kollektive ledelse har aldri sipper. Man husker kanskje i Kreml, bader sammen med ter for statskassen. 
sygin og Podgorny tenner- vært noe mål i og for seg også begrepet «Bresjnev- Brandt i Svartehavet og av- Bladet spør videre hvor 
skjærend~ måtte. akseptere for vårt parti». . ~oktrinen», som he~det S?V- legger besøk i øst og' vest. mange år det mon ville ta 
den nye tmgenes tIlstand for Hva er det så den Ikke- Jetsamveldets rett tIl å gnpe Hans makttrang er mere før et slikt forslag slo igjen
ikke å bli satt utenfor polit-~ommunistiske verden står inn for å opprettholde de russisk-nasjonalistisk enn nom her hjemme men kan 
byrået de også. overfor når det gjelder den- kommunistiske diktaturer i egentlig verdensrevolusjo- desverre ikke be'kjentgjøre 

Som generalsekretær i ne nye russiske enehersker, satelittstatene. Fra Stalin nær. Han mangler Stalins svaret da trykkeriet ikke 
sentralkomiteen for det mannen med de buskede øy- har Bresjnev også overtatt politiske format, hans gjen- hadde' nuller nok. 
kommunistiske parti regjer- enbryn? folkefrontstrategien for å Inomførte sluhet, men også 
er Bresjnev partiet og parti- Under Bresjnev har Sov- sikre den innerikspolitiske georgierens beregnende gru-
et regjerer igjen folket. Det jetsamveldet slått inn på konsolidering også utenriks- somhet. Selv er Bresjnev STAKKARS FOLK! 
er ikke lenger tale om noe, veien til en nys1ialinistisk politisk. Dette skjer under kaukasier. I dagens Norge har vi to 
«kollektivt ledetskap. Stalin I restaurasjon. Det er slutt stikkordet «Konferanse for Men Bresjnev tør være li- hovedgrupp~r . ~v menta!t 
er hans forbilde, men han er I med Krutsjovs tale ornat sikkerhet og samarbeide i ke farlig som en Stalin. Han i drenerte mdlvlder, hVIS 
ikke i besiddeise av hverken I proletariatet i Sovjetunionen I Europa». Formålet er å bry- råder jo tross alt over po- åndsliv neppe står til å red
Stalins format eller hans I nå har oppfylt sin historiske I te gjennom motstandernes tensialet til en verdensmakt, de. 
grusomme hensynsløshet. misjon, som Krutsjov sa enhetsfront på det svakeste som fortsatt er innstilt på Den 1. gruppen utgjøres 

Bresjnev er 67 år gammel det, mens han proklamerte! sted: i Tyskland, å splitte ekspansjon, og som kan til- av alle dem som ikke kan 
og gikk inn i partiet i 1931, Sovjetsamveldet som «hele' motstandernes krefter, og late seg å tvinge frem løs- høre at Kringkastingen er 
25 år gammel. Han har folkets stat». Nå heter det at om mulig å trykke nabosta- ninger med vold og makt venstrevridd. 
brukt lenger tid enn noen verket til det proletære dik- tene til sitt røde bryst i en hvor andre og svakere mak- Den 2. og kanskje mest 
annen partifører efter Sta-Itatur fortsetter og at man I kommunistisk omfavnelse -- ter må søke efter kompro- I håpløse gruppen, er de som 
lins død påå manøvrere seg ikke gir avkall på å anvende noe Brandt østpolitikk jo misser. synes den er høyrevridd. 
frem i en avgjort lederstil-nødvendige tvangsforholds- har åpnet veien for. . Politieus. (- Lucifer) 
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FOLKOG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Redaksjonssekretær: 
ERIK RUNE HANSEN 

På fallrepet 
Det må være dette blads avtroppende redaksjon tillatt 

å si noen ord på fallrepet til leserne. Ja, vi føler det efter 
nær seksten års arbeide med bladet faktisk som en plikt 
nå da vi trer tilbake, å be våre lesende følgesvender gjen. 
nom flere eller færre ord om en gunstbevisning - hvis 
de da skulle føle en viss takknemligret over den innsats 
vi har maktet å gjøre - og det håper vi jo på. Vi gjør 
dette så meget lettere fordi det ikke er på egne vegne vi 
ber om no, men på bladets. 

Som det tør være alment kjent, så har dette blad aldri 
hatt noen driftskapital. Vi har måttet leve fra hånd til 
munn, vi har måttet betale alt kontant, og vi har ikke hatt 
det å trøste oss til som nesten alle andre slike foretagen
der har: nødvendige annonseinntekter. Likevel har vi 
altså slitt oss gjennom mere enn 20 år med regelmessig 
utgivelse. Vi tror også vi tør si at arbeidet har båret 
visse frukter. Vi har klart å bryte ned noe av den fordøm
melsens mur som møtte ikke bare bladet, men de fleste 
rakryggede NS-folk, efter 1945. Og vi tror nok vi gjennom 
alle disse år har klart å legge frem en historisk dokumen· 
tasjon som ingen fremtidig historiker med respekt for 
seg selv og for den historiske sannhet kan komme forbi. 

Det har ingenlunde vært noen lett bør å bære frem for 
dem som arbeidet med bladet. I.tillegg til dette å hanskes 
med de daglige problemer, har i de senere år også kom
met bekymringen for bladets fremtid når den tid kom at 
det ble nødvendig med et skifte i den redaksjonelle ledelse. 
Vi så svart på det mange ganger. Meri heldigvis har den 
side av saken nå kunnet finne en heldig løsning. Det har 
efter hvert stått frem en nasjonal ungdom med evne og 
vilje til å føre de nasjonale tanker videre. En ungdom 
som ikke selv har hatt noe med Nasjonal Samling å gjøre, 
men som har satt seg inn i saker og ting og som forstår 
at fremtiden bare kan bygges på fast historisk grunn. 
Den står nå rede til å føre dette blad videre, og den nye 
ledelse kan selvsagt gjøre regning på all mulig hjelp fra 
oss som hittil har arbeidet med FOLK OG LAND. 

Men, her kommer vi da til den appell vi nå intrengende 
retter til alle dette blads lesere uten unntagelse, og vi hå
per da også på at hver eneste en vil være lydhør og ikke 
skyve det fra seg. 

La de unge som nå overtar få en lettere start enn vi 
selv fikk det i sin tid! Spar dem for de aller verste økono
miske bekymringer og gi FOLK OG LAND det bladet ret
telig burde hatt fra første stund: et driftsfond å gripe til 
i nødens stund. 

Den bønn vi retter til hver eneste en av bladets lesere, 
og som vi håper de vil oppfylle endog med glede, er da: 
Hver eneste leser - og da regner vi faktisk også med dem 
som kjøper bladet i løssalg _. innbetaler til FOLK OG 
LAND kr. 100,- innert 1. juli. Om de skaffer pengene til
veie selv eller samler dem inn hos andre er selvsagt den 
enkeltes privatsak. Og er det nø en som foretrekker isteden 
å skaffe oss to nye abonnenter med iallfall halvårsabon
nement betalt, så aksepterer vi det også. Det skulle ikke 
være uoverkommelig for noen å klare dette og for bladets 
fremtid betyr det alt. Det er selvsagt, overflødig å si at 
hvis det er noen som har lyst og anledning til å yde mere 
til et slikt driftsfond, så blir det mottatt med stor og 
dyp glede. 

FOLK OG LAND 

«LITTERATUR. 
HISTORISK» HEKSEJAKT 
ANNO 1973. 

SIDE 3 

Et godt råd 
«Enkelte - altfor få --.:.... norske I 1892 gav Herbert Spen· lom forskjellige sauearter :....

skribenter har i de siste årene gitt cer, den engelske filosofen, skjer en krysning mellom in· 
ut bøker som dokumenterer at en følgende råd til den japan. divider som er svært ulik 
god del av det norske borgerskapet ske statsmann, baron Kene- hverandre, blir resultatet 
ikke bare sympatiserte med fascis-I ko Kentaro: temaet var rase- dårlig, særlig i annen genera
men, men viste holdninger, normer, blanding. I sjon. Man får en uberegne
synsmåter av fascistisk ideologisk I «I forbindelse med Deres' lig blanding av forSkjellige 
støpning, Men det meste av dette, siste spørsmål, angående trekk og særegenheter eller 
ligger fremdeles overdekket. Det er . blandingsekteskap mellom det man kunne kalle en kao· 
ikke kjent av alt folket, særlig ikke I utlendinger og japanere, l tisk konstitusjon. Og det 
de yngste. Nils-Aage Sørgaard har i I som De sier «at våre viten-I samme skjer med mennes· 
denne boken satt seg fore å av-· skapsmenn og politikere for' ker- eurasiatene i India og 
dekke facistisk,e nedfellinger i norsk I tiden går meget sterkt inn halvkastene i Amerika viser 
skjønnlitteratur i mellomkrigstiden. for», og som De sier «er et I dette. 
Sørgaard setter søkelyset på fire av de vanskeligste proble- Den fysiologiske konklu
diktere som samtidig var presse- mer», så er mitt svar - når sjon man kan trekke av den
folk. Han identifiserer et helt bat- jeg skal være fornuftig - at • ne erfaring, synes å være den 
teri. av fascistiske drag - faktisk det ikke er noe problem i' at en hvilken som helst av 
en fascistisk grunnholdning - hos det hele tatt. Det bør u:ttryk- artene i naturen i løpet av 
dem i syn på mennesker og ver- kelig forbys. generasjoner gjennomgår en 
den . .. » Dette spørsmål har egent- viss grad av legemlig tilpas

Med denne bombastiske unn- li:g ikke noe med sosial filo- ning til sitt spesielle levesett, 
skyldning har kommunistforlaget sofi å gjøre. Det er et biolo- og at enhver annen art til
Ny Dag utgitt hoken «Fire forfat- gisk spørsmål. Det finnes til- passer seg på. samme måte. 
tere og norsk fascisme» aven lit- I strekkelig med beviser for, Konsekvensen er at hvis 
terær medarbeider i «Dagbladet»,: både fra blanding av men- De blander konstitusjonene 
Nils-Aage Sørgaard. Verdenshistori- , neskeraser og krysning av til to vidt forskjellige arter, 
en gir ofte eksempler på hvordan' dyr, at når de forskjellige som hver for seg er blitt til
små menn tappert går til angrep på rasene eller artene som krys- passet to helt forskjellige 
større menn etter at disse er døde ses, bare avviker en liten levemåter, sa får De en kon
og ikke kan forsvare seg, og etter grad fra hverandre, så er det I stitusjon som ikke er tilpas
beste evne forsøker å lemleste dis- uunngåelig at resultatet i set noen av de to førstnevnte 
ses etterlevninger i den forfengelige lengden blir dårlig. -en konstitUSjon altså, som 
hensikt å gjøre disse like små som Når det - la oss si mel- ikke vil funksjonere tilfreds-
seg selv. Etter siste krig har denne stillende, fordi den ikke er 
plebeiiske forlystelse nådd uante \ utrustet til å møte noen av 
høyder - eller lavmål, og av hen- BLACK POWER MOT ! omstendighetene. 
syn til «folket» og «ungdommen» I HVIT AVMAKT I Så for enhver pris, forby 
har opphavsmannen til dette litte- Den sortegeriljahøvding derfor på det bestemteste 
raturhistoriske oppgulpet forsøkt å. og terrorist Stokely Ca:rmi-, blandingsekteskap mellom 
yde sitt til «saka».' .' I chael har for kort tid siden l japanere og utlendinger.» 

De forfattere han behandler er holdt en panegyrisk tale for I 
Sven Elvestad, Trygve Gulbranssen, 1200 blaok power-disipler, og DER ALLE SKULLE FA 
Finn Halvorsen og Øvre Richter gjenstand for all hans lov- ETTER BEHOV 
Frich, og ved spesielt å ta for seg prisning var selvfølgelig en Har De hørt denne vitsen: 
en bok av hver forfatter og å sette annen «berømt» jungelbro- «Hva ville skje dersom 
innholdet av denne inn i en ramme der, Mark Essex, som tidlig- kommunistene overtok mak
fastlagt i de uunngåelige innled- ere i år har skutt ned seks ten i Sahara»? 
ningskapitlene «Hva er fascisme?» personer fra bakhold. «Vi «De første 50 årene ville 
og «Den norske fascismen» forsø- bør studere broder Mark det ikke skje noen verdens 
ker han å brennemerke hver av Essexs aksjoner og lære av ting, dernest ville det bli 
disse fire etter beste evne. ham», understreket Carmi- mangel på sand». 

Jeg skal ikke gå i detaljer om I chael. Vi har ikke hørt om En typisk undergrunns
«dissekeringen»; den som måtte ha, noen aksjonering mot sist- vits, som trives spesielt godt 
interesse av «progressiv» litteratur-I nevnte for hans åpenbare i okkuperte undertrykte 
analyse anno 1973 kan selv ta den I oppfordring til å begå ulov- land. Den stammer da også 
i øyensyn. Det er kanskje noen som lige handlinger. naturlig nok fra Øst-Europa. 
savner Knut Hamsuns navn blant Derimot har vi hørt om Men er den egentlig så grovt 
ofrene, men her viser denne lille den 45 årige David Norgard, fortegnet og overdrevet som 
~ann t.ross al~ at han har sans for som i sorgens fortvilelse den først gir inntrykk av? 
dImenSjOner l enkelte klare øye- over at en nigger hadde slått Husk at kommunistenes 
blikk. Hamsun er for stor til at ihjel hans datter, tok til gjen- første bedrift efter maktov
«folket» og «ungdommen» kan «ad- mæle med geværet og knallet ertageisen i Rus:sland var å 
vares» mot ham. Men den lille voldsmannen ned. Han ble I gjøre Ukraina, Europas kom
mann må dog rettferdiggjøre at han selvsagt anklaget for drap kammer, til et sted hvor 
er cand. philol., så Hamsun er blitt I men dette ble senere' forand~ man sultet ihjel. Og dette 
omtalt og utskjelt, om ikke så inn- ret til mord av «first degree» med korndyrkning har de 
gående som de fire. efter at en gjeng med «soul heller ikke siden kunnet få 

Hele affæren vi~er ty?~lig at brothers» fra University ordentlig skikk på. . 
heks.eforføl~elsenes ud enna Ikke er Christine troppet opp og for- <?g hvordan er det i dagens 
forbI .her ~ landet, og man kan, langte «rettferdighet». Så ChIle, nu da kommunistene 
kanskje . sktmt~ konture.ne, av et idag sitter herr Norgard i har over:tatt? Jo, man har 
bokbal l det fjerne. HVIS venstre- fengsel mens tusenvis av hvi- nettopp Innført matrasjone
forvridde blir tråkket på tærne, te kvinner blir offer for sam- ring. Og på Castros Cuba er 
kaller man det for McCarthyisme me traktement som hans selv sukkeret, cubanernes 
O? hy. ler Op? slik at hylet får oekko- datter. «Rettferdigheten i hovednæring, rasjonert. 
vIrknmger 1 Akersgaten og pa Ma- Amerika 'sover ikke den er --'--
rienlyst .. Men når heksejegere ?å død og begravet»,' skriver FORRIGE NUMMER AV 
venstresIden kaster seg over nasJo- vår amerikanske kilde FOLK OG LAND 
nalsinnede «avvikere» som er for- . ble for en stor del av tek-
svarsløse i dagens samfunn, reageres niske årsaker satt med min-

• det ikke på de to nevnte steder. De, av dem har brakt Norges navn len- dre typer enn vanlig. Vi hå
VI håper på at våre mange le~ere . og venner ikke vil er jo «fascister», og da så! Og er' ger ut i verden enn alle «progres- per at ingen av leserne fikk 

skuffe oss nå. på fallrepet, og så SIer VI da takk for oss og de døde «fascister» er det jo enda I sive» norske litterater til sammen. ekstra lesebesværav den 
<~God vakt» til dem som skal overta. i mindre å bråke om, selv om noen Tor Hovbakkengrunn. 
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SIDE 4 FOLK OG LAND 

FOR UNGDOMMEN 
HM.: Eril~ Bun'; Hansen 

Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, 
og borni spring på tun att og tindrar i sol 
og nye bjørker syng sin song kring huset. 

lndelig 
klaustrofobi 

betale unge lovbryteres bø· den er når det gjelder den 
ter? Utrolig, men likevel stadig økende tendens til 
sant! Så innesnødd er våre bruk av berusende og vane· 
sosiale myndigheter, at de I dannende medikamenter er 
tror en narkotikamisbruker skremmende. 

, under 16 år ikke har godt av 
~<KYden», en av Norge~ å få straff! Ved valget mel· Hvis ikke de sosiale myn· 

far1!-gste desperado~, e~ I lom fengsels.straff og bøter" digheter snart innrømmer 
~k!,lvende stund pa frIfot som begge deler er ment som. hvor tragisk feil det var å 
IgJen. Han er 1!å ~tterlyst en avskrekkende kur, velger: innføre «forstå seg ihjel». 
over hele Skandmavla. «Ky., sosiale myndigheter å fjerne i mentaliteten og innfører 
dem? - som lyder det bor·. dette vanskelige valg fra de, god, gammeldags straff for 
gerlige navn, K;nut Johanne· I «stakkars» unge. Man beta· I forbrytelser, vil en stor del 
s~n - har v~d flere .vel for· Iler likegodt boten for dem I av vårt lands fremtid snart 
tJ~nte anledmnger stiftet be· _ penger har de nok av - måtte bygges på skuldrene 
kJentskap med norske fengs. I det er det vi skattebe~alere til mimrende vrak. 

LØRDAG 2. JUNI 1973 

Fra nasjonalistisk synspunkt: 

Anti-amerikanisme like logisk som 

anti-kommunisme 
Betraktninger omkring den voksende anti·amerikanisme . 

i Vest·Tyskland 

Av vår utsendte medarbeider Fidus. 

Året 1954 - onkel Sam og kamerat Ivan rekker hevrandre hendene 
over et sønderslått Europa, som - utrolig nok - i stor grad selv deltok 
i feiringen av sin egen likvidering. 

~er. Han er bl. a. dømt ~o!, I som sørger for!. Bygg og bruk arbeidsleirer 
a ha stukket ~ed en politI. Selvsagt kan mye sies om - lær lovbryterne disiplin, 
mann med kmv. En re~ke denne praksis. Vi vet at for selvrespekt og at det å ar· 
nye straffbare forhold gJor· mange harde misbrukere beide ikke er noe man dør 
de, at ~an nå no.rmalt skulle vil ikke en straff hjelpe i av! Dette har de adskillig 
sont sm straff IOna krets· alle fall. Men her er det bedre av enn å ligge å leke 
fengsel. Men med <~Kyde!l» snakk om helt unge mennes. selvmedlidende gråtekoner Borgerlige po1itiker~ som «dum som et esel», og går 
og norsk rettspraksIs er m· ker _ nybegynnere, som sy. på sofaen til en eller annen Strauss og. Barzel har I :vest- over til uttrykket «dum som 
tet lenger normalt. . nes dette er spennende eller psykolog med venstre.skjegg Tyskland Jamrer me?- Jevn~ en amerikansk film»). Det 

Fø~ste gang «~yd~n» g~or. som er fortvilet over skole og hornbriller. Og la oss alle mel~omrom overan~l-amerI- er jo helt klart at denne 
de SItt navn VIrkelIg kJent og hjem. _ Disse må ikke be gudene om hjelp imot de kanismen, som særlIg l?lant yankee-kloakken i tysk fjern
landet over var for ett år dulles med! Disse må man feberrier vårt samfunn lider ungdommen har tiltatt syn og radio må ha en øde
siden. Under en rettssak. i ikke la psykologene få lov, under i denne venstre.influ. sterkt. de~i~te år. Uten vi- leggende virkning på vanlige 
Drammen spaserte han rolig til å ødelegge! Disse må ensaen, slik at vi atter en dere Identifiseres den med menneskers tenkeevne og 
,?t av salen og forsvant - straffes og skremmes vekk gang kan se med stolthet på anarkisme, kommunisme og følelsesliv. Den alene bere~ 
mgen passet fangen mens fra noen videre befatning hva som er skapt i dette annen styggedom. Samme to- tiger en bred nasjonal anti· 
retten hadde spisepause! med stoffet! Utviklingen slik samfunn av nordmenn! ner kjenner vi jo fra norske amerikanisme. 

Og nå da - etter å ha her· høyrekretser; demokratiets De amerikanske militæ're 
jet over hele Østlandet - og frihetens høye beskytter enheter i Forbundsrepublik-
har han altså klart å rømme Likevel ikke NRP deltagelse i 73 valget USA må for Guds skyld ikke ken er negativum nummer 
fra konsekvensene IgJen. • • kritiseres. Og selvfølgelig må to. I tyske byer hvor frihet-
Nei, da, ikke rømme - des· «Mot feighet og dumhet kjemper selv Gudene forgjeves» man være enig i at marxis- ens korstogfarere har sine 
peradoen og knivstikkeren tenes anti-amerikanisme er kaserner i nærheten, våger 
hadde velferdsperm og møt. Vårens tristeste budskap perspektivløs og hyklersk., knapt befolkningen seg på 
te ganske enkelt ikke opp på den politiske front kom- De vil jo bare erstatte dollar· 'gaten etter mørkets frem-
når denne var slutt! Jo, De mer fra Sverige. Forventnin- materialismen med en enda brudd. Kriminaliteten, sær-
leste riktig - selv fanger gene var store i forbindelse motbydeligere form for rna-I Hg blant de farvede «krige-
med «Kydens» bakgrunn får med det svenske valg, alt terialisme. re» er uhyggelig høy; ran og 
velferdsperm i dagens libe· tydet på at det nasjonalso- Men etter lengre tids opp- voldtekter hører praktisk 
rale «tante»·Norge. At en sialistiske Nordiska Rikspar- hold i Vest-Tyskland må un- talt til dagens - og nattens 
slik gest neppe er noe bidrag tiet ville delta, som det før- dertegnede slå fast at for en - orden i kasernebyene. 
til det øvrige samfunns «vel· ste NS-parti etter 1945. Men europeisk nasjonalist er anti· Disse forsvarsstyrkene har 
ferd» skulle det være unød· dessverre - på tross av amerikanisme like logisk og så Washington i tyve år 
vendig å påpeke. ; NRP-Iedelsens inntrengende nødvendig som anti·kommu· brukt som middel til en di-

Det er ennå en ting ved oppfordringer skulle det vise nisme. Den kolonistatus Eu- rekte økonomisk utplynd-
denne saken som bidrar til seg å mangle noen hundre ropa ble påtvunget (takket ring av det tyske folk. Dol-
å understreke den åndelige stemmer på de 1500 partiet være USA) etter siste krig' laren er hele tiden blitt holdt 
klaustrofobi våre rettslærde trengte på underskriftsliste- demonstreres særlig tydelig oppe i en kurs av fire mark, 
må ha påført seg under kne· ne da fristen utløp den 30. nettopp i Willy Brandts for- mens den i virkeligheten al· 
fallet for liberalister og ven· april i år.' krøblede Ny-Tyskland. dri har vært mer verdt enn 
streforvridde. Under retts· I Men NRP-ledelsen påpe- G. A. Oredsson, lederen for Nor- Få steder får vi det bedre to og en halv mark. Med 
saken skrøt, «Kyden» av at ker at anstrengelsene ikke diska Rikspartiet får tidligst regi- demonstrert enn i de offent- ! denne merkverdige valuta 
han hadde gjemt unna tyve· I har vært forgjeves. Vervin- strert partiet til neste år. lige meningsmonopoler: Ved har yankeene kjØpt opp fa-
gods for 10000 kroner! Tenk gen vil fortsette og nå med siden av den venstreradikale· brikker, stålverker, grunn-
å gi en knivstikkende de spe· . tanke på innregistrering i snart notarius publicus har propaganda domineres vest-I stykker og hoteller i stor 
rado som «Kyden» den tillit 1974. Skuffelsen er likevel bekreftet antallet. Likevel er; tyske fjernsyn av amerikan- i stil. • Marshallhjelpen, som 
som en såkalt velferdsperm vanskelig å skjule. NRP- det tydelig at den hets de ske filmprodukter i en grad gode demokrater vanligvis 
innebærer, mens 10000 kro· ledelsen er overrasket over fleste nasjonale idag har. og aven kvalitet som over-; fremstiller som en sann guds 
ner ligger å venter på å bli. at så mange registrerte parti- føling med, har klart å går forholdene selv i gamle gave, var i virkeligheten før· 
brukt! Kan vi godta at så I medlemmer er uteblitt med' skremme mange fra å gi sin Nmge. Etter å ha opplevet I ste trinn i denne økonomis. 
utpreget naive folk sitter sin egen underskrift. Og som underskrift. Det er også gan- en del av disse fantastiske I ke kolonialismen. 
med ansvaret for samfun· man sier i ekstra-utgaven av ske frustrerende å se en na- kunstverkene, lurer man ba- Under siste såkalte valuta
nets opprettholdelse av lov Nordisk Kamp: «Mot feig- sjonal svensk avis som «Fria re på hvem som sitter og krise tapte det tyske folk 
og orden? het og dumhet kjemper selv Ord», nekte å ta inn annon- velger ut programmene i ny- 10 milliard,er mark til dollar-

Men vi har fler eksempel Gudene forgjeves». ser fra Nordiska Riksparti- tyske masse-media. De «an- spekulantene, dvs. først og 
på sinnsforvirret rettsprak· Rikspartiet har under un- et! Dette har naturlig nok svarlige» må enten være fremst til amerikanske stor
sis enn bare tilfellet «Ky. derskriftskampanjen gang blitt fulgt opp aven stor hjerneskadet eller sadister. banker. Dette blir så utlignet 
den». Visste De f. eks. at De på gang gjentatt sin forsik- del av den «demokratiske» I (Jeg kunne ha lyst til å fore- gjennom høyere priser og 
som skattebetaler er med å ring om å brenne listene så . (ForlS. SIde 6) slå at man for fremtiden (Forts. side 7) 
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LØRDAG 2. JUNI 1973 FOLK OG LAND SIDE 5 

JENS: 

1 HISTORIENS L VS: 

Hvem var de «gode nordmenn»? Fluen 1 øyet 
En dansk bedømmelse av Glistrup-bevegelsen 

I Rent bortsett fra at forhol- mulig at det innenfor frem

AV RALPH ijEWINS 

I. 

føring av dødsstraff» (Ger-I Nitti tusen nordmenn som' dene i de andre nordiske skrittspartiets rekker finnes 
hardsen) - trass i den I arbeidet for Wehrmacht for . land naturligvis i hØY grad en kjerne av klarhjernede og 
kjennsgjerning at 82 av dets god lønn og forskjellige for-I interesserer dette blads le- målbevisste menn som er 
150 medlemmer hadde stemt deler 8. mai 1945 (Gerhard-I sere, så har jo den danske samfunnsoppgavene voksne. 
for avsettelse av ~ongen i sen) - omkring 200 000 un- i Glistrup-bevegelse fått sin Men uansett om Glistrup-

Helt opp til de siste tre år 1940. der okkupasjonen - dukket pedant i Norge: Anders Lan- bevegelsen er stemningsbå-
var det alminnelig aksepter- Stortingets presidentskap, opp som «gode nordmenn». ges nye parti, som vi tidlige- ret eller nyskapende, forbi
te svar på spørsmålet i over- ledet av dets vicepresident Aftenposten, som sir ku- re har omtalt her i bladet. gående eller varig, vil den 
skriften hjemme og uten- Magnus Nilssen av Arbeider- lerte Quislings Fritt Folk for Vår danske' medarbeider ganske gitt sette merkeskjell 
lands: Alle som ved slutten partiet samarbeidet med Ad- fortjenestens skyld i ap. ril Jens' bedømmelse av Glist-I i ~år politiske historie. Ja, 
av den tyske okkupasjon ministrasjonsrådet under 1940, og så trykket Deutsche rup-bevegelsen bør derfor skJellet er der allerede. U
endte som motstander av forhandlingene med tysker- Zeitung in Norwegen for gQd, kunne påregneekstra inter- gjenkallelig. 
ministerpresident Vidkun ne i 1940 om å opprette et fortjeneste inntil natten til I esse. 
Quisling 'Og Nasjonal Sam- .Riksråd. Representanter for 7. mai 1945, red~et sitt «go- D.et har blitt gjentattJnntil Nådestøtet. 
ling. I Den norske BankfQrening, de» ry~te ve~ a tegne seg I beVIsstløshet at GlIstrup Men .det som mest burde 

Det innbefattet den pasi-' Norges Handelsstandsfor- for et bIdrag pa den ub etyde- I «bare» er en døgnflue som forurollge våre ennu «sitten
fistregistrering som ignorer-, bund, Norges Industrifor- lige sum av omkring 100 000 kan viftes vekk innen neste I1 de» politikere innenfot de 4 
te omkring 30 kraftige ad- bund, Norges Rederforbund, kroner til å gjenopprette valg. De gamle partiers pa- såkalt store partier - og 
varsler om en forestående Norges BQndelag, LO og fak- aviser som hadde vært ska- nikkslagne politikere prøver! SF - er ikke så meget selve 
tysk invasjon og først be- i tisk .storparten ~v de gjen- delidende under okkupasjo- yed ?-enne flotte uttalelse å, Glistrup som hans fremtre
Qrdret delvis mobilisering' værende ledere 1 norsk of- nen. mnbille seg selv og andre at; den, SQm det oppbrudd han 
gjennom posten med frem-, fentlig liv deltok i drøftel- De 8-9000 «Tyskerbarn» så snart «fluen» er kommet, er uttrykk fQr, for bortsett 
møte tre dager efter at fien- sene. Som Hitler sa spøken- (Gerhardsen) ble tatt opp i: ut av øyet, vil man inne på fra Fremskrittspartiets kor
den hadde ankommet - en I de: «Terboven hadde mot- det norske samfunn. Bare Christiansborg kunne fort- tere eller lengre levetid, vil 
regjering SQm så overga Oslo tatt ikke mindre enn 23 lis- de franske horer som Qpe- sette spillet som hittil i de- vi i de kommende år bli 
og Syd-Norge uten organi- ter over ministre v~~ den rerte i bordellet i Dronning- mokratiets hellige navn. vitne til de gamle partiram-
sert motstand, satte avgårde ene eller annen .1eI!Ighet. ensgate ~g således reddet mers oppløsning. Om visse 
østover og tre dager senere Norge kunne tydelIgvIS for- norske kVInner fra tysk opp- Fremskrittspartiet har satt småpartier får en sjanse er i 
forsøkte å sette opp et emi- s~~ hele Europa med re- merkso~~t, ble straf!et .for merkeskjell. .. den store sammenheng uten 
grantregime i Sverige - de gJermger.» å ha statt 1 forhold tIl flen- Nu er det for tIdhg å ut- egentlig interesse, men det 
samme folk som gjemte seg Ikk~ et stenk klebet seg, den. peres kontanter, s~ak- tale seg om Glis~rup-bevegel- er f. eks. mulig at Rettsstats
i Gudbrandsdalen i fjorten ~ed dIsse menns karakter 5,' ~arslIge smykker og fattIgs-, sen på lengre: SIkt, for selv partiet og andre nye parti
dage og søkte asyl på et bri- ar senere. . , l~ge rødrev-pelsverk ble ~on- om man al~rI skal Qvervur- dannelser for en tid vil være 
tisk krigsskip ved Molde, De 2000 forretmngsmenn fiskert av den tapre HJem- dere betydnmgen aven stem- i stand til å samle en del av 
hvorefter de gjemte seg i som dannetTysk-Norsk~an- mefron~. I ningsbølge, må man for ~et de velgere som for enhver 
ødemarken i Troms i ytter- delskammer drakk og spIste De kJente medlemmer av første fastslå at «stemnm-I pris ikke ønsker å vende til
ligere fem uker mens de for- med tyskerne og skapte seg Hjemmefronten som myrdet gen» bygger på såre hånd-' bake til de gamle forbitte 
søkte å slutte en avtale via formu,er, f'Orble anonyme det velstående~jødiske ekte- faste realiteter, som· med. båser, eller som utelukkende 
Sverige med Tyskland, inntil efter krigen. Deres arkive:r par, Jacob og Rachel Feld- kjen!lsgjerJ?-ingenes ubØIl!l-! s~emmer utradisj<;>~elt for å 
de ble slept avsted til Eng- forsvant gankse enkelt. TIl mann mens de eskorterte hørlIge lOgIkk krever en tIl- gl de døende polItIske par
land på et annet britisk Sver~ge? .og de forble i for- dem til «sikkerhet» i Sveri-, bunnsgående lø;sning, og for tier nådestøtet. 
krigsskip. retnmgslIvet. (Forts. side 8) I det annet kan det jo være 

Levebrødspolitikerne og 
folkestyret. 

Innbefattet var også høyes
terettsjustitiarius Paal Berg, 
biskop Eivind Berggrav, po
litimester Kristian Welhaven 
og andre notabiliteter som 
etablerte Administrasj onsrå
det for de okkuperte områ

Kirkens venstrevri styrker avkristningen 
AV DR. E. R. FIELDS 

der i strid med konstitusjon- Efterfølgende artikkel er hentet 
en, monarken og stortings- fra det amerikanske bladet «Straight 
presidenten under tyske au- I talk» og er i første rekke myntet 
spisier - menn som tillot! på forholdene i USA, men da de 
at tyskerne kalte dem «re- I samme tendenser også g;ør seg 
gJering», etablerte en «gren- sterkt g;eldende her h;emme, tror 
sevakb> under Wehrmacht- vi innholdet likeledes vil interessere 
auspisier og reparerte fly- en stor del av våre lesere. 
plasser for Luftwaffe på Bar

Den kommende politiske 
utvikling i Danmark blir 
neppe stående ved Retstats
partiet eller de nuværende 
politiske nydanneiser, men 
skal folkestyret reddes, er 
det nødvendig å reformere 
vårt politiske liv fra grun
nen av og å erstatte de sam
menspiste dus-venner og le
vebrødspolitikere med dyk
tige og rettsindige menn som 
har innsikt og som tør ta 
et ansvar. Det er jo ikke 

I minst det so:r;n det' har skor
tet på i mange år innenfor 
de utdøende 10 %-partier 
og det engang store sosial-
demokrati. 

dufoss, Skaanland og Lade, Flere av de største kristne 
samt utbygget eksport av kirkesamfunnene har nylig 
krigsmateriell, slik som fer- meldt om en sterk nedgang 
ro-silicium for tysk våpen- i medlemstall og økonomisk 
industri. De holdt også jern- støtte. Associated Press brag-
banene og andre offentlige te en oversikt over 9 av lan- Jl~!!II'JL, 
tjenester gående og ga der- dets største protestantiske 'il 
med Okkupasjonsmakten kirkesamfunn og fant at de 
maksimum av lettelser. tilsammen hadde mistet 

Formynder-diktatur eller 
folkestyre? 

Statsminister Nygaards- 226750 medlemmer i 1972. 
vold mottok borgerdådsme- Samtidig hadde den frivillige 
daljen og høyesterettsjustiti- økonomiske støtten avtatt 
arius Storkors Iw St. Olav, med 47 mill. dollar. 
to av de høyeste utmerkel- To av de største protestan
ser til disposisjon for Kon- tiske tidsskriftene var også 
gen! blitt rammet av alvorlige 

Stortinget valgt i 1935 inntektstap. Det gjalt «Pres
trådte sammen igjen 26 da- byterian Life» og «United 
ger i juni-september 1945 og Church Herald», som for å 
«blant annet vedtok lover kunne holde det gående had
om stortingsvalg og kommu- de sett seg nødt til å slå seg 
nevalg, om ordningen av det sammen til ett tidsskrift 
kommunale styre og om inn- ved navn «A. D. 1972». 

Her i kongeriket er ikke venstrekreftenes infiltras;onsvirksomhet hverken En av klikken har nylig -
ny eller uk;ent - ikke engang på kirkelig grunn. På dette bildet fra noe ubetenksomt - kalt 
;ubelsommeren 1945 ser vi biskop F;eldbu i full gang med å velsigne: Fremskrittspartiets tilhenge
sovjetfanen inne i Nidarosdomen. re for idioter. Hvor «idiote-

ne» så kom fra opplyste den 
Slik har også den katoLske som gikk regelmessig til vrede mann ikke, men man 

kirke blitt rammet aven messe mot 71 % i 1963. Et kan heller ikke forlange all
sviktende støtte. To katolske enda viktigere moment var I verden aven talsmann for 
sosiologer fikk derfor i opp- at av alle katolikker mellom en tapt sak. 
drag å undersøke i hvilken 120 og 29 år gikk bare 46 % Når foreløpig 26 % av den 
grad problemet også gjorde til messe idag mot 76 % tid-, danske velgerbefolkning skif
seg gjeldende i verdens 'Stør- ligere, altså et meget alvor-I ter politisk ståsted, skyldes 
ste religioner for øvrig. De lig frafall nettopp hos den det ikke minst erkjennelsen 
kunne fastslå at av katolik- aldersgruppen som skulle I av at vårt nuværende pseu-
kene var det idag bare 55 % (Forts. side 7) (Forts. side 7) 
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SIDE 6 

EF -'en kjempesvindel-

FOLK OG LAND 

Grenseløs svart terror ---
LØRDAG 2. JUNI 1973 

I konsekvenser, særlig i et 
land med så brennbare raseI problemer som USA. Det 

(Forts. fra side 1) tredje metoden er å angripe' hviler derfor et stort anisvar 
Hvite kvinner i neger- om kvelden og natten i av- i på dem som spekulerer i de 
kasjotter. sidesliggende og folketomme' amerikanske samfunnspro-

Også ellers er «Kvinnenes gater, hvor de så fullbyrder I blemer og fyrer opp under 
frigjøring» fullt ut satt i sine ~llgje~ger på ste!iet: rase~onfl~kten med enstrøm 
kraft i «The land of the free», eller 1 nærl1ggend~ garasJer, av slike fIlmer. 
særlig i Chattanooga,hvor portE:r eller sanenngsmodne 
negerdommeren Bennie Har- bygnmger. 
ris bestemte at en hvit kvin- Anti.hvite hetsfilmer likevel ikke -ne - overensstemmende 
med hennes «like rettighe- ~ak dette kolossal~ opp- (Forts. fra side 4) 
ter» skulle kastes i den sam- symg av svart vold. l. USA Samtl'dig' fInner man den tradisJonel-, svenske pressen. 
me ventecelle so~ m~nne?e. le, såkalte frie presse og ra-I har avisen Nordisk Kamp 
(Det hører med tll hlstonen d' å ed anl' åte I igJ'en opplevd å bli boikottet 
t k . ft 'k' 10, som p s v 19 m i 

a 'vInnen. e er amerl an- unnlater å omtale forholdet· av typograf-forbundet. 
ske regler Ikke engang var for ikke å «forurolige almen- Høsten 1972 klarte NRP å 

: fange, men bare a~v~ntet r~- heten» som det gjerne heter. bryte boikotten og trykte sin 
. sultatet 'av en slvilrettsl~g I tillegg blir det amerikan- avis i 12000 eksemplarer. 
sak mellom. seg og sm ske marked for tiden over- Nye manuskripter ble inn

Hvis alt går efter planen, skal det nye fellesmarkeds-Europe fremtre. mann.) Men l den aktuelle I svømmet aven ny type fil- levert til trykning, men på. 
otlJtrent slik som på dette bildet: ensrettet, vestvendt og amerikanisert celle' sa~t .det allerede en: mer med en overdreven ne-I tross av trykkeri-ledelsens 
i tanker, ord og gjerninger. Dermed tror man seg .. å ha «restaurert» det. svart . knr~l1nell fan~e, som gervennlig tendens. I positive innstilling kunne 
mer og mer bedrøvelige NATO, som ellers ville være aven meget tvil-' f.yeb~lkk~lg S~!ed tll :and- Den røde tråden i dem alle man intet gjøre mot typo
som militær verdi for USA. ~~g l t~k nem 19 over enne er enkel og grei. Den dreier graf-forb~dets tolknin~ av 

lmme ens ga;ve. seg om å oppagitere det «demokratl» og trykkefnhet. 
(Forts. fra side 1) Iden uunngåelige overvekten Men det g~kk bra deru:e I svarte publikum til et almin- Det er altså ingen liten mot
et intervju med George Ball fra Tyskland, nu som en ny bganl ghen t-hkvlnnens anskknk. nelig hat mot alle hvite. I gang Nordiska Rikspartiet 
i Londonavisen «Evening generasjon vokser opp og e ør, ~nnes mann om disse filmene er det alltid har vært nødt til å døyve i 
Standard». Ball var ~der- blir klar over sin styrke. I styrtend~ tl~'ls:nen m~d de svarte som er «heltene» den senere tid. Alt dette har 
sekretær i det amerikanske Kan det være mulig at noen an re Iseværen e, og de «gode», mens alle hvite selvsagt også· virket inn på 
utenriksdepartementet un- man i visse kretser frykter o~ hun ble reddet .. Men det er «skurker» som helst blir' den planlagte kampanje for 
der Kennedy og har i mange for at ;ryskiand nok en gang, I VIste. s~g :\:e~ie. l~ke v'ar drept innen' filmen slutter. registreringen av partiet. 
år vært en fremtredende re- men på en langt snedigere noe I.SO er e e, .ommer Typiske for denne arten fil- Nordiska Rikspartiets 
presentant for finansfyrste- måte, vil forsøke seg med~arns. ~adde fl~re lIgn~~?-e mer er «Slaugh,ter», «Ham- kamp har vært en ensom 
ne i Wall Street. Han har I et opprør mot den interna- ISPoslsJoner ,P samvI. 19- mer» og andre, der neger- kamp. Til tross for de mange 
ingen offisiell stilling hver-I sjonale storfinans? ~eten, ~g ;å s:! n:dt t:l ~. helten, som nærmest er en svenske nasjonale bevegelser 
ken i den amerikanske re- l egge sm arv e omp s. : supermann, til slutt havner har man liten eller ingen 
gjering eller i det diPloma-! Verdensherredømme ~åneder i~~ V~ldtektf~~SØ~. til kØYS med en naken, hvit støtte fått i kampen for de 
tiske korps, men er bare en, som mål. enere m. an ogs re - kvinne efter at han først har nasjonale verdier og det nor-
«privatmann med interesse I Det vil efter dette neppe ke seg fra SItt do.mmer~mbe- gjort ende på alle hvite diske folks fremtid. En sør
for internasjonal økonomi», loverraske noen at. Georg de på g~ ~v s~tt utvllsom- mannfolk i filmen. Og det gelig, men særlig i Norge vel-
iSom det heter. Balls advokatforretmng Og-I me rna IDIS ru . fremheves gjerne som et kjent «Troll, vær deg selv 

Denne «finanshobbyisten» så har tillatelse til å sende tegn på sUksess at man kan nok»-mentalitet har preget 
skrøt til «Evening Standard» to representanter til Bilder_Me~om 7~d~gk~O prosent skaffe seg (eller tiltvinge den nasjonale fløy. Man kan 
og hevdet at da han hadde' berggruppens sammenkom- aven.v0 ~ en .som ram- seg} en hvit sengekamerat. fristes til å kalle det smålig
snakket med tre fremståen- ster. (Bilderberggruppen er, mer hVIte kVInner I USA for- I filmen «Melinda» spar- het, da de forskjelliges opp
de medlemmer av den fran- en organisasjon som arran-. øyes a~ ::eg~e. D~op:rer~r, ker negerhelten Lockhart si- fatninger og tolkninger av 
ske regjering, var det ikke gerer hemmelige møter på gjerne I ~ er, same - ne hvite ofre i skrittet og hvordan man best gjør nytte 
et eneste medlem av Pompi- topp-planet for betydnings. lemmene I tur og orden kan lar dem ligge sprellende av! av den felles nasjonale platt
dou-regimet som lenger ville fulle politikere, jurister, avis- ~Orgå s.eg ~oidoffere~tm~ smerte på bakken en stund,! form ikke burde kunne.split
motsette seg at England kom eiere og andre mektige i e øVTlge o er va. før han gir dem en kule i; te et lands nasjonale red
med i EF. Og noen få dager sentrum eller til venstre for refc::t~rb~!lOrr;lalt;~ ak den I pannen. Mens alt dette vises ningsmenn i dets skjebne-
efter at Ball var reist hjem sentrum. Det er alt sammen vo· lr a vor 19 ves- I på lerretet, hyler og tramper time. 
igjen, kom Pompidou med folk man vet støtter-tanken tet dve:Jlag hO~ e~ers t~uet, det farvede pUblikum i Etk- Nordiska RikJspartiet had
en offisiell uttalelse i fransk om een verdens-regjering.) I me '. ø e~ . VIS . un v ger statisk fryd. Det kan ikke I de sin partiliste klar. 200 000 
fjernsyn, der han gjorde det I det amerikanske justis- å gå ~11 polltlet. TIl slutt, før være noen tvil om at den sta- valglister er allerede bestilt 
klart at hans regjering støt- departementets register over ~e s:ker av, forsyner ban- dige fremvisningen av slike I og betalt gjennom riksskat
tet eD: snarlig engeLsk inn- utenlandske agenter står. em åmme~e ~;g ~om re- filmer for et lettpåvirkelig, teverket. Det er ikke lenger 
treden i EF. Balls advokatfirma oppført ge ogs bl!led o ere s petn- pUblikum vil få praktiske' noen tvil om at det vil· bli 

Denne Ball, som man el- som agent i Amerika (tenk ger, a;rm an sur og even u- NRP som kommer til å re-
lers ikke har hørt stort om, det!) for EF, for det Euro-. elle rmge~. presentere gjennombruddet 
er for øvrig ofte på besøk i peiske kull- og stålfellesskap I I de tIlfeller der volds- for de nasjonale ideer i Nor- " 
Europa, hvor han holder seg og for det Europeiske atom- mennene opererer på egen den. Det strømmer stadig 
i nær kontakt med de for-' energifellesskapet Euratom. hånd, går de som oftest frem inn virksomhets-rapporter 
skjellige regjeringssjefene. Det skulle for øvrig også P~ en av tre ~åter. De k:m fra. alle deler av Sverige. 
Samtidig blir han rett som være interessant å vite hvil- kJ~re opp på SIden av hVIte RAG-kommandoen i mellom-
det er, men på en diskret ken forbindelse den alle- kVInner, som spase~er på ga- Sverige førte an i en propa-
måte, konsultert av Henry I stedsnærværende herr Ball ten .. hO'p~e ut og tvmge h~n- ganda-turne den 7. april. De 
Kissinger, selveste jokeren i har med OECD, som er I ne Inn l bIlen og derefter kJø- demokratiske avisene fulgte 
bak president Nixbn. Det er «agenturet» i Europa for det rer avsted. En ann~n frem- opp med billedreportasje og 
slett ikke dårlig for en «pri- såkalte General Preference' gangsmåte er å UtgI s:g for bred omtale. 
vatmann». Scherne vi nevnte innled- reparatør, bud eller llgnen- I Norrlands-regimentene 

ningsvis. de, og. således sk~~fe seg ad- er NRP's soldatavis «Framåt 
Redsel for germanerne? Men vi har likevel tilstrek- gang tIl hennes leIlIghet. Den March», blitt spredd - noe 

Offisielt inntar George Ball kelig med opplysninger til å _ .. __ .. _--.......... ---.. --.. ·1 avisen «Vasternorrlands Al-
en anti-kommunistisk hold- kunne fastslå at denne «pri- maktfaktor, vil den interna-I lehanda», fant å måtte gjøre 
ning, men i en uttalelse til vatmannen» deltar på aller sjonale storfinans komme et det svenske folk oppmerk-
«Evening Standard» kom høyeste plan i en overn.aÆ!jo- langt skritt nærmere sitt en- ! som på. 
han i skade for å si noe som nal klikk av konspiratører delige mål: en verdens-regje- Den 17. mars ble det i en. 
kunne tyde på at det også og maktstrebere, som i EF ring kontrollert av den selv. Klimaks i nesten samtlige antihvite artikkel i avisen «Vb, ad· 
er andre grunner til at han vil rydde av veien de siste Det er viktig at man også I hetsfilmer er scener som dette, der vart imot NRP - advarselen 
- eller hans oppdragsgivere rester av europeisk politisk I tar dette moment med i be-I den svarte helten går til sengs med ble spredd videre igjennom 
- vil ha England inn i EF. uavhengighet. Ved således å traktningen når man Skall en hvit kvinne efter først å ha avisen «Nya Norrland» og 

- Det er nødvendig, ut- sjalte ut Europa som selv- treffe sin avgjørelse: for el- gjort ende på alle «onde» hvite «Folket». Det er ingen tvil 
talte han, - for å motvirke stendig militær og ideologisk ler mot. menn i filmen. om at man tar NRP alvorlig 
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LØRDAG 2. JUNI 1973 FOLK OG LAND 

Anti- skarpeste nasjonale og aris
tokratisk-konservative iakt-

SIDE 7 

tagere at dette samfunn kun- • 
(Forts. frtt side 5) ikke lenger nok til å dekke alDe .. ikan- ne utvikle seg til den ster- t,enesten 

Kirke'ns venstrevri - --
. ,.,. . . Irlands eget behov. Siden. keste repres~ntant for vår, ' 

sikre kirkens fremtidige be- 1965, har antallet på dem ISlDe _ epokes farllgste SYkdom:,' har !o~tsatt endel eksempla-
søk. som dør eller går av for al- , Den kvasireligiøse og fana- rer IgJen av 

Det kat,olske blade,t «Cler- d t t (Forts. fra sIde 4) tiske tro på likheten frem-
gy Report» som dekker 343 t ~~Sgt rensen d .ove~s ege ~n- skatter Drabantene i Bonn skrittet og Utopia Det skulle Deutsches Soldatenjahrbuch 
av 410 kirkesogn i ti New a ~ 20~y~r åmer eD pre~ ~r under ~n frynset fredsengels I her være nok å ·minne om 11973. 21. utgave av et meget 
York-distrikter, regnet med me .kt 1 . re. t en tl~ ~ ledelse greide å fremstille Knut Hamsuns profetiske i pOPul,ært verk. Her presen
en deltage,rsvikt på omkring: ovde:sl ,ten vlsetr B: Ean al ed', I dette ~kelige SkueSPill, som verk om Amerikas «ånds-I' teres tysk «,Soldatenturn» og 
200 000 k d k or mer e pres er 1 ng an. ·l·tært d·· . t ·kt mennes er ve a- er falt til 26 fra 39 året før. en seier for «mannen 1 ~ata», liv». mil ra ISJon I.e rI an-
tolske messer. ,,' Fl ' t t ' t . for se: Etter re, -valuermgen Den europeiske nasjona- tall velskrevne artlkler,s, pek-

Den katolske kirke står s'~ :par·tn av pr~ e~te ,~ ville det bli billigere for den lismes front mot amerikanis. ket med illustrasjoner i svart 
overfor en fortvilet man,gel; f Y - dmerIkat elrk rek:Uk er. heldige mann i gata å feriere men er derfor ikke bare en fhv, itt og farger. Her, er dikt, 

• tG· l I ra ,en a ose Ir elf tell· ·kt b· 
f~ presde~. I {e~o~ en~re l Spania. Det er for tiden et iytlan~et~ Hvilket. selVføålkge .. kamp mot en stormakts ska· o~. mger, ove[sl e~, I 10-

I rte~.lde r. and t ~ldt~ stort underskudd på menn I hg er rrktlg, og .hvllket t e- delige politikk, det er samti-frdn~er og m~fe a;;~di. nn
v~ I ~n nar e gJ.a som tar presteutdannelse, legger. hva krIsen og re- dig en kamp mot den tenke. ,e mgen er l r. ve I Igere 
finne ledige prester til eng- noe som har ført til alvorlige valuermgen perfekt demon- måte som er påtvunget de generaloberst 1 Waffen-SS 
elsktalende land. Nu er det problemer for den katolske st:erte: At Forbu.ndsrepu. hvite folkeslag, og som de «Papa» Paul.Hausser. Boken 

kirke over hele verden. blIkken Tyskland I høye~e hylende rødhuder på venstre er anmeldt I F. og L. nr. 4. 

f . t' De fleste av de store krist- grad enn noe annehjt. vIestIlig fløy jo er de fremste repre- Et funn for veteraner og 
og øler partiet som en rus- 't' mf h f ø t samfunn er en e pe øs sentanter fpr. samlere. 
sel imot den bestående udu- nb'~b ~otssda. unn ~r ors m brikke i den amerikansk· do· 'La oss skape en ny be· 432 s innb kr 52 00 
gelighet! les u lene og , e~ gr~- minerte, internasjonale fi· vissthet, og vi skaper en ny .. . , 

Eller som «Falun-Kuriren» leg~ende troen p Jesus nanskapitals transaksjoner. verden! 
skriver i en leder den 27.1 KrI~tus. Mange har, på en Uten at jeg dermed vil be- Erich Kern: Der grosse 
april under overskriften, r~dlk~l m.åte foran.dret J:1ele gå den kortslutning å sette Rausch. 
«Att fiska roster till varje I sm kirkelIge ~r~ksls og Inn- likhetstegn mellom den in- Fluen al øyet Sagaen om det tyske øst-
pris» - hvor man beskylder tatt «modermstIske». stand- ternasjonale kapital med felttoget slik den enkelte sol-
LO og SAP for å hente inspi- punkter m~d st~rr~ mter~s- sentrum i New York og den (Forts. fra side 5) dat opplevde det, levende-
rasjon fra NRP, og at sosial- se ,for s~slOlogl (m~luslve internasjonale marxisme I dodemokrati tenderer heni- gjort i fortellingsform av 
demokratene tar opp de pa- rasebl3:~dmg og FN s~, en- med sentrum i Kreml (Pe- mot diktaturet og folkets u- mesteren ~g v~teranenE: 
roler «det nynazistiske Nor· verdemsme) enn krIsten- king har derimot som agrar- myndiggjøreise. Diktaturet! Kern. OPPrInnelIg, forbudt ~ 
diska Rikspartiet - med en dom. " . sosialistisk og økologisk ori- ,har vært den uunngåelige Tyskland. En bestseller 1 
viss framgång fort i flera Det er und~rtegnede skrI- entert diktatur løsgjort seg I nødløsning i de land hvis be- mange land. Illustrert. 
år»! bents .oppfatmn~ at flere sto .. fra begge sentra), kan vi lett I folkning ikke hadde den 228 s. ppb. kr. 22,00 

I Gøteborg har NRP-grup- re, lI~erale kirkesamfunn i observere likheter i konse- I samme modenhet og moral-
pen spredd plakater og flyge- h.ar mistet kontakten med I kvensene av den politikk' ske standard som den dan- Karl Alman: 
blad over Surte, Kunglilv, ~me ~edlemmers behov og disse to maktmonopoler før- 'ske. I Mit Eichenla~b un~ ~chwer' 
Bohus og mange andre vest-j mte~esser. Det er også for- er: Kreml utplyndrer øst-I F, jern, elsen, av vårt nuvær-' tern. Korte b,lOgrafler om 19 
kyststeder. klarmgen på hvorfor med- Europa, New York Vest-Eu- ende politiske system er en kjente lederskikkel:ser i den 

NRP-Dalsland har dekket' lemmene sl~tter å. st.øtte ropa, Kreml-teknokratene nødvendig forutsetning for tyske Wehrmacht og hvor
hele Dalsland og spredd dem økonomls~. De gar ikke I forgifter øste:t:sjøen~med si- ·et sant folkestyre; og når dan de gjorde seg fortjent 
NRP-propaganda langt inn i, bort fra krlste.ndommen, ,ne femårs-planer, New York- «døgnfluen» Glistrup har til utmerkelsen Jernkorset 
Varmland. , .1 me~ ser se~ ~erdig n:ed or- I teknokratene Atlanterhavet fått så stor tilslutning, er det med ekeløv og sverd. Beret-

I Stockholm ble det 1. maI ganlsert rellgl~m. HVIS man med sin profitt-økonomi, ganske enkelt et uttrykk for ninger fra mange krigs skue" 
spredd flygeblader over hele spør !lla;nne~ I gata om han Kreml driver rase-utrYddel-, at den våkne del av den dan- plasser, hvis navn er gått inn 
byen. Særlig langs K~g~ga-. er krIsten, VII han nok svare I se med sin asia~-import og ske velgerbefolkning nu øns- i verdenshistorien. Her mø
tan var det stor aktiVitet. b~kreftende, ~en de f~este folkedemonstrasJoner, New ker å gå til aksjon mot et ter vi menn som Adolf Gal
NRP·gruppen i byen er også VII o~så føye tIl at de Ikke I York med FN-resolusjoner byråkratisk formynderskap, land, Paul Hausser, von Man
nå iferd med å innvie eget står .tllknyttet noen bestemt og rase-integrasjon. som på diktatorisk vis grad- stein, Lothar Rendulic, Er
parti-lokale. I memghet. Konsekvensene er de sam- vis avskaffer den personlige win Romrnei og mange an-

Etter disse få, men for-, Det er blitt hevdet at man me, de er livsfiendtlige og frihet og rådigheten over dre. Illustrert. 
håp~ntligvis velvalgte~ma- kan finne flere ateister på ødeleggende. Derfor kan i egne midler. 308 s. innb. kr. 41,00 
keblter, må det være tillatt I prekestolene enn på noen I· dag vest-tyske og andre eu-
å spørre: Av hvilken grunn andre av samfunnets ar- ropeiske nasjonalister bare NS IDRETTSPLAKETT Das Morgenthau Tagebuch 
ønsker de mange nasjonal- beidsplasser. Det er godt være kompromissløse mot-
sinnede i Sverige. ikke å mulig at dette er riktig, for I standere av amerikanismen, med solkors og teksten «For (v. H. Schild). 
støtte NRP? En tmg er å ekstreme venst,refolk har av dert politikk som utgår god idrett» selges til interes- Den amerikanske finans-

serte samlere. Pristilbud. . . t H M th være tilsluttet en organisa- sikret seg kontroll over man- fra maktklikkene på det Bill. mrk. «10/1» mmIS er enry orgen aus 
sjon med et noe annet syn ge presteskoler og -seminar- nord-amerikanske kontinent. egne rystende «dagboks»-
på saken og oppretholde sin er, for å kunne hjernevaske I motsetning til venstrera- opptegnelser, som forteller 
lojalitet imot den - en an- tusenvis av ordinerte prester dikalismens ferske og over- TIL SALGS om hvordan en forvirret 

Artikkelserien «Amerika - mann ·lle lutt t tykke nen ting er å se det eneste og indoktrinere dem med fladiske USA har vår hold- VI avs e e s 
'realistiske alternativ man proekommunistiske og ate- ning til verdens største de- en raseoppgave» av den ame- europeisk historie ved å gjø-

å f d· . k åt D tt rikanske NS-lederen Matt re Tyskland om til en «po-
st r over or og prøve' enne l'StiS e synsm' er. e e er mokrati dype røtter og en Koehl er blitt sendt ut samlet' tetåker». Et veritabelt anti-
alene realistiske løsning grunnen til at de istedenfor rasjonell begrunnelse. Alle- o 

f~emfor fortsat~ demok~a- i å preke ut fra Bi?elen, ko~- rede etter Syd-statenes ne- i ett hefte. Bak utgivelsen star germansk dokument. Illu
tisk vanstyre! SlIk det nasJo- i mer med «partSInnlegg» til derlag i borgerkrigen så de en nasjonal gruppe i Oslo. strert. 416 s. innb. kr. 41,00 
nale Norge gjør idag, ved å fordel for raseblanding og Heftet kan rekvireres, fra vår 
støtte det minste av mange støtte for minoriteter, sam- ._",--",--,-,-",,-,. Boktjeneste mot innsendelse 
onder representert ved - tidig som de rakker ned på f<?lk søker efter, og det av- av kr. 3,00 i frimerker. 
den i dagens situasjon - de hvite og erklærer dem gJørende spørs!llålet ~r .nu 
uttnerkede Anders Lange! skyldige i den «synd å være om de store kIrkene l tide 

Vår skuffelse over den hvit». Disse prestene er i høy tar konsekvensen av dette 
oppståtte situasjon er stor. grad ansvarlige for det ut- faktum eller om de ~ett og 
Vår beundring over de man- bredte skylds-kompleks som slett bare kommer til å gå 
ge som har vist tro, vilje og, idag manifesterer seg som «konk». 

Billig snekke 
eller lign. ønskes kjøpt snar
est. Også tilbud om båtplass. 
NB. Osloområdet. 

Bill. mrk.: Sommeren 73 
mot er større. Og det er med' absurd hvitt «selvhat» hos JU'.:.;uVUU'\,.;"-A.PJ'...A.R..A.RJUlVUVU~"-A.A.R..JU'oJU'UVUU'\A..fV'..i'V\..JU'oJU'~ 
tanke på disse vi ser dptimis- i mange hvite mennesker. 
tisk på NRP's fremtid. Hjul- I Et bevis for at denne kon

Skriftet «HVA VAR KRISTEN SAMLING?" 

ene er igang og det bærer i I klusjonen er riktig er det finnes det et lite restopplag av. Interesserte kan få en 
riktig retning. La ikke: f~rten' faktum at mange av de min-I pakke på 10 stk. mot betaling av porto og ekspedisjon med 
?~st~mmes. av SmalIg~et,! d~e så~alte .«backto t~e I kr. 1,20 - gjerne i frimerker. 
Idioti og feIghet. Vend fIen·, Blble»-klrker 1 den senere tid . . ' . . 
den ryggen - ikke kamera-I har kunnet notere en øket Bestillinger sendes FOLK OG LANDs ekspediSjon mrk. 
ten! I oppslutning. Det er dette I «Brosjyrer». 

Ralph Hewins: 
Quisling, profet uten ære. 

En kjent engelsk histori
kers arbeide for å sette ting
ene på sin rette plass. ytter
ligere presentasjon unødven
dig for norske lesere. Illu
strert. 408 s. ppb. kr. 20,00 

Trygve Engen: 
Jeg er ingen landssviker. 

En NS-manns selvforsvar 
og beretning om hvordan 
han utviklet seg fra en bor
gerlig demokrat til medlem 
av Nasjonal Samling. 

252 s. hft. kr. 10,00 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 2. JUNI 1973: 

Hvem var ---
(Forts. fra. side 5) 

ERDEN 
ge, ble frikjent med den be
grunnelse at forbrytelsen var 
en krigshandling, begått i 
selvforsvar for" å unngå å 
kompromitere undergrunns- HVITE MENNESKER ET Itisene på enkelte skoler i [Arbeidernes Kommunistpar- pressen. Det eneste vi savnet 
organisasjonen. GENETISK FEILGREP Sascatchewan i Canada. Der ti». Forslaget oversendes i den anledning, var aktivitet 

De tre kjente mordere av Raseforskningen feirer sta- hører det nu med til dagens I hermed gratis og franko. Det fra noen av våre mange «ak
trafikksjef Knut Knutson Fi- dig nye triumfer til fordel orden at de hvite elevene ville jo være en dårlig debut sjonskomiteer» og andre yr
ane på hjørnet av Majorstu- for verdens farvede. De se- blir banket opp efter et ru- om man allerede efter noen kesdemonstranter. Men slikt 
veien og Jørstadgaten i sep- neste «vit~skapelige avslør- tineskjerna, leser vi i et ka- få uker skulle få en splittelse er vel «irrelevant» når det 
tember 1944 fordi han hadde inger» istammer fra negres- nadisk blad. På steder med i et «nynorsk KP» osv. Re- foregår i SUF-leirens ideolo
assistert NS-professor Her~ sen Dr. Frances C. Welsing, slike forhold burde el~vene daksjonen i KK har derfor giske mønsterstat. 
mann Harris Aall og var per- som er barnepsykiater ved. adskilles i henhold til den latt spørsmålet «gå vidare I * 
sonalsjef ved Televerket går Howard universitet i USA. I rase de tilhører, skriver tillesarane». 

Hun påpeker at ni tiende- «Straight talk», som ellers I * FALANGEN MARSJERER 
ustraffet. Den ene er pensjo- deler av verdens befolkning' går inn for apartheidprinsip-I DET NYKOMMUNISTISKE IGJEN nert av Oslo Universitet. En 
annen er pensjonert av Oslo er ikke-hvite, og at det er, pet og oppfordrer regjerin- ALBANIA Så skulle det altså vise seg, 
kommune. Den tredje er in- viktig for de svarte å være' gen til å ta affære for å som ledes av hjemmefront-, at på tross av stadige mel
geniør ved en stor automo- klar over at de hvite bare hindre ytterligere mishand- mannen og Mao-dyrkeren dinger om røde demonstra
bilfahrikk. (De ble fotogra- utgjør en bitte liten minori- ling av det hvite mindretall. Enver Hoxha, opplever man sjoner mot den Spanske re-
fert sammen med liket). tet i en hel verden av farve- Men såvidt vi forstår viser kristenforfølgelser i ren mid- gjering, så var det nylig like-

H f d d . de. (Vi for vår del vil gjerne ikke regjeringen noen særlig delalderstil.De kristne prest- vel de såkalte «høyre-orien-
vor or enne' er es lm- t'lf t d t . t l'k h dl k ft' d tt . Il 'kk t t munitet? Svaret er itt i e- l øye a e er mms le, an e ra lee speSle e ene, som l e forlengst er er e», som gjennomførte 

neral Sir Andrew ;'hor;es viktig at de hvite selv forstår I tilfellet, noe man vel heller likvidert, ligger syke og dø- den største demonstrasjon 
«Report» om the «Liberation det.) Overfor et forbauset ikke kan vente. ende i konsentrasjonsleirer imot regjeringen siden 1939! 
of Norway» Slik' «Det var publikum i National Medi- * og fengsler, mot hvilke «ti-I I en over to timer lang de-
først meget 'sent i krigen at cal Association kunne Dr. PROBLEMER, PROBLEMER . .. gerburene» i Vietnam nær- monstrasjonsmarsj, forlang
de (nordmennene kunne Welsing forte~le at den hvite Nykommunistenes hoffor-, mest er f?r pensj~nater å I te demonstrantene at Mad
overtales til å likvidere 59 ras~ er oppstatt ved en mu- gan, «Klassekampen», I:ar regne, skrIve.r «~ktm~orm». rids erkebiskop skulle hen
av de verste quislinger, an- tasJon ho~ farvede. foll~ for mottatt følgende vans~ellge, Dog har det lnnt:l nyllg lyk- rettes og alle «røde» bisko
givere og torturister.» Og: en uendelIghet av ar SIden. spørsmål: « .. :. skal ~l ny-I k~s f?r en pr.est a holde seg per måtte fjernes fra regjer
«Han (J. C. Hauge) aksep- De ~r med andre ord bare en norskfolk sk~lve A~beldara-, pa frIfot ved a 8:lte:nere ~el- ingen. B~kgrunnen for de
terte temmelig motvillig nød- albmo-utgave av negrene. nes Kommumstpartl, eller?» lom flere forskJelllge skJule- monstrasJonen var drapet 
vendigheten av å påta seg Hun karakteriserte h,?-te i Et me~et intrikat spørs~ål steder. I all hemmelighet h~r på en 21 å~ gammel politi
politikken med likvidering m~nnesker som et «genetIsk s~es VI. Ef te: d.en re~tskrIv- han sål~des. kunne utøve s~n mann 1. mal. ~an f~r.langte 
av ledende quislinger og an- feIlgrep», og det er en gene- nmgen som lmldlertld pre- prestegJernmg, og for en tld større makt tll polltlet og 
givere.»~isk defek! hos dem at de ger «Klassekampen», og som tilbake foretok ~an sågar en ,hæren og delte ut løpesedler, 

Fiane ble valgt som et av Ikke kan fa farvet avkom. vel n~rme~t rna. være «pro~, b~rnedåp. Men sa ble han .an- hvor :nan ~~nne lese at dra-
de første ofre fordi han had- * gresslv» (VI har Iallfall aldn. gltt aven lokal «progressIv», pet pa polltlmannen var en 
de forsøkt å dra til Køben- INGEN BESKYTTELSE sett maken), turde vi gjette omgående arrestert og hen- fortsettelse av den krig man 
havn i 1943 for å undersøke FOR HVIl~ . . på at sentralkomit~en. gi~ rettet for sin «forbrytelse». avsluttet den l: ap~il 1939: 
kon Haakons rivatliv der Det antl-hVIte hatet, som 1 i blanke Mao. Personllg VII VI Det var Paven som under «Denne gang VII krIgen bh 
før 190, 5, på ve~e av AaUs st~r grad blir fremm~t av de foreslå ~(Arbei?-arane '~itt sin preken :på Petersplassen I' kort,» ble det lovt. 
historiske undersøkelses- hVItes egen .temI?e.llg selv-, Kommunl~tpartl»: Det VIlle den 1. ap~ll bragte. denne * 
kommis 'on besudlende lnnstlllmg, har være mer l sprogllg overens- hendelse tll offentllgheten, 

D 59J l'k' 'd" , åpenbart grepet om seg og- stemmeise med avisens un-' og den vakte selvsagt stor' WALlACE STILLER I 76! 
e «l VI aSJoner» var • bl t' d' Id t·tt l l dA' t'l k mh t· d I K b' . «legaliserte» av eksilregjer- sa an In Ianerne og mes- ' er le, som y er« VIsa l oppmer so elver ens-, . o~ masJonen av gammel 

ingen og de britiske militær- kmeslsk akupunkt~r-kunst 
myndigheter og skapte slik i Dundee, væpnet og para- «kom ut på den rette ,Siden» I nerer for denne vindendring: ,og ~oderne le/?evltenskap 
presedens for mere enn 500 derte ned Karl Johansgate var jOlly good fellows! professor Skeie dr. Johan har VISt seg å gjøre under-
l· d 'k d d k S h ff b 'd verker med den lammelse 19nen e sm mor un er o - i Oslo og i Kristiansand S. I Quislings tidligere resi ca r en erg, ommer T.' G W 11 • d 
kupasjonen og umiddelbart Sakens dokumenter har dens på Gimle spiste J' eg i I Bonnevie, høyesterettsadvo- tUtverntøtr t at tacfe pa t r? se!5 
efter «befrielsen h '1 «forsvunnet» fra Riksarkivet I kat Albert Wiesener og o e er a en a e or e ar Sl-
k · h bl·t»t-b hav dVII t- messen sammen med gamle I f' NS t' n en den. Ifølge Dr. Lin Sun Chu, 

e mgeIl: . ar l e. an e og slik kan også mytteriste- og nye venner i general Thor-! a -sympa.lsører som blir Wallace stadig sterkere 
av rettsm,stanser sk,Jønt de ne posere som «gode nord- nes hovedkvarter hvor det klarte å o, vervI,nne den uof- d t'l t l' bl' fIlt 

Il d k t t ' f' . Il l'k A og e VI an age 19 l U a e er o. urnen er e. . menn». var stående ordre at tysk ISle e seIl:sur, sle som. r- mulig for ham å stille som 
. l .194.1 .mtrodus~rte eksII- Den eminente jurist, pro- champagne skulle holdes på n~ BergSVIk, Martha Stems-, kandidat til valget i 1976. 
Ju~tlsm:mster Terje W~~d en fessor J~II: S~eie,. skr~v: «Vi is i hvert eneste rom _ inn- VIk, A: E. Hedem og H. i 
«bigamilov» som autorIserte har aldrI l var hIstOrIe hatt befattet toalettene _ dag og Franklm Knudsen. Selv Lord ~ __________ ~ 
nordmenn i de bri~iske væp- en.såd~m rettsløshet.» (Land- natt. Det var deilig vær og Hankley, den b~~ømte S~cre- FOLK OG LAND 
nede styrker og l handels- SVIk, SIde 18). Nesten 100000 det falt meg aldri inn at det tary of the Bntlsh Cabmet, 
flåten under britisk charter «quislinger» ble henrettet, kunne være en annen side og professor Lyder Unstad 
(Nortraship) til å ignorere I fengslet, plyndret og dømt ved hele den norske krigs- i of Susquehanna University, 
s~ne hjemlige e.kteskap. og, ved ~ilbakevirkende,. ikke tidshistorie. Jeg møtte aldri snak~et ut. Me~ fremdeles 
gIfte. seg med sme brItlske, kunngJ?rt~ «lover», lnnbe- noen «quisling» fordi stør- i dommerte yersJo~en med 
venmnder. (Se den Norske fattet gJemnnførelsen av den steparten av dem var i feng-' svarte og hVIte får l engelsk
RegJerings . virk~o~het fra; dødsstraff som var blitt av- sel halvt ihjelsultede, ofte t~sk-no.rsk samtidshistorie, 
aprIl 1940 til 22. Jum 1945 -I skaffet 22.5.1902. Alle for- bevoktet av berusede og I bade hjemme og utenlands. 
15.3.41). Og V?'0ld ble. med- brytel.ser og unnlatel~es- og voldsomme vakter, noe jeg I 
lem av den mternasJonale handlmgssynder begatt av ikke visste noe om Jeg var En flom av dokumenter, 
Haagerdomstol. I resten av befolkningen ble. også helt ukjent med den ju-· dagbøker, bøker og artikler 

l. ap:il 1945 var. det .myt-' i~nor~rte, bort~ett fra noen: ridiske og konstitusjonelle sprenger imidlertid byggve~-I 
ten (SIt down strIke) l det fa mIlde repnmander for I natur av «befrielsen» som i ket med etablert og «legall
nors.ke f8:llskjermkomp~ni slike åpenbare syndere s0!ll i realiteten var en allIert og s~rt>~ norsk moderne histo
stasjonert l Dall Camp, Km- Halvd~n Koht og oberst Blr-. samme var befolkningen og rIe l stuI?per og stykker. 
loch R~noch, Skotland. g~r LJ~ngberg. Hele folket myndighetene sørget for at Det syn~s Ikke lenger a være 
Kompamet ble avvæpnet og gIkk pa rangel, ,smurt med det forble slik En legende meget a velge mellom når I 
internert i leiren, lederne ble tysk fyll, i 6 måneder. Alle var født ' . 'I det gjelder opptredenen til 
sendt til Dundee Prison. var «gode nordmenn», unn-' ledere hos noen av partene 
Bergkompani 3 ble postert tagen syndebukkene! Jeg del- Nå roper Clio, historiens i «den uvæpnede borgerkrig 
som vakt over mytteristene tok helt overbevist av den muse og et radikalt motsatt i Norge» - «det som smer
og leiren. Men da «befriel-\ allierte og fri norske .propa- bilde kommer til syne meget ter meg mest av alt» - som 
sen» kom, ble de arresterte ganda, som jeg selv hadde raskt. I Haakon VII kringkastet fra 
anførere hentet fra fengslet ydet bidrag til, om at de som Selvsagt var det tapre pio- London (24.12.40). 

KierJ(howsgt. 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 Me1som kan bare 
plregnes truffet efter forutgl
ende avtale. 

Abonnementspriser 1973: 
Kr. 70,- pr. år, kr. 35,- pr. 
halvår i Skandinavia. Utlandet 
kr. 40,- pr. halvår. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 80,
pr. år,' kr. 40,- pr. halvår. 

Bruk postgironr.: 16450 
Løssalg kr. 2,

Utgiver AlS POLK OG LAND 
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