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Fascistisk offensiv i Italia 
Regjea-ingen vil foa-by MS. 

Den langt fremskredne radikaliseringen av det politiske klimaet i Europa har omsider 
vekket til live en foreløpig liten men bestemt reaksjon over hele linjen. Tydeligst har denne 
tendensen markert seg i Italia, hvor den italienske sosiale bevegelse (MS!) har kunnet no
tere stor fremgang de siste par årene. 

enhver til å ha sin mening,. 
som det heter, og stemme på I' -------------. Var Lindisfarne-aksjonen 
hvem man ville. Men nu har bare et stykke råbarket pira
altså pipen fått en annen lyd, , Bare noen uker tidligere teri, slik vår barnelærdom 
og demokratiet nøler ikke i hadde den repUblikanske po- hevder, eller var den egent
engang med å avskaffe noe llitikeren La Malfa uttal.t at Iig et motstøt mot artsfrem
det hevder er en av sine I Italia var å sammenlIgne mede krefter, som med ild 
grunnleggende rettigheter. med en familie, som .solgte og sverd trengte seg inn på 
Om man nu går til det skritt I unna møbler og malener for våre forfedres enemerker? 
å forby MSI, skal man vite å livberge 1?eg. Einar Frøysland bringer på 
at man ikke avskaffer «fas- Parallelt med denne utvik- side 5 et nytt interessant 
cismem> ved å stanse et par- lingen har den kommunistis- syn på denne episoden fra 
ti med en mer eller mindre ke terroren også tiltatt i vår tidligste historie. 
«fascistisk»tendens. Proble- styrke. I årevis har det røde 
met ligger i virkeligheten an- venstre drevet sin «klasse- På side 5 finner vi også 2. 
dre steder, og «fascismen» kamp» med bombeattentater avsnitt av Ralph Hewins ar
i dette tilfellet er ingen år- og gateterror av forskjellig tikkelserie om de «gode 
sak, men en virkning. slag, uten at det noen gang nordmenn». Denne gangen 

Hvor en vesentlig del av· var snakk om å forby kom- tar han dem for seg i alfa
Italias problemer i øyeblik-I munistpartiet. Hvis politiet betisk rekkefølge: kjendise
ket ligger, kommer tydelig' dukket opp på åstedet innen ne fra «Norges krig». 
frem aven uttalelse Guido de røde hadde gjort seg fer
Carli, sjefen for Banca d' dige, ble det gjerne en masse 

Almirante, sjefen for de italienske ny-fascis~ene, taler til massene. Italia. Han er eninternasjo- I skrik om polititerror, men 
nalt velansett fagmann og I nu jamrer de røde seg og ber 

MIDTOPPSLAGET 
har dessuten et innslag om 
amerikansk besøk i vår re
daksjon. Bill Grimstad fra 
den amerikanske NS-avisen 
«White Power» er for tiden 
på Europa-reise, og vår med
arbeider forteller på side 4 
om sine interessante sam
taler med denne represen
tanten for det uoffisielle 
USA. 

MSI (Movimento Sociale organisasjon på 120000 med- hevdet i fjorårets noe pes-I selv politiet om å gripe inn 
Italiano) eller bare <(llyfas- lemmer. Dertil finnes ytter-. simistiske år,sberetning at mot «fascistene». 
cistene» som de kalles uten- ligere en militant student-! «Vår økonomi befinner seg Et typisk eksempel er det 
for Italia, ledes av Giorgio gruppe, som hevder at den, latent på randen av banke- som hendte på universitetet 
Almirante, hvis navn har teller 20000 aktivister. Bær-I rott». (ForII. Ilde 6) 
vært fremme ved flere an- erne av den italienske fas-I _. ______________________ _ 
ledninger - selv i norsk cisttradisjonen er dermed HALLGEIR HORDE. 
presse - i forbindelse med blitt en faktor man er nødt . 
urolighetene i Italia i den til å regne med i dagens Ak . . 
senere tid. Særlig oppsikt Italia. Som et eksempel på S) onSpartlet 
vakte det da han ifjor som- at så er tilfelle, kan nevnes En ny billedbok om Waffen

SS omtales også på side 4. 
Den er en samling av hittil 
ukjente fotografier fra alle 
frontavsnitt. 

mer under en tale i Firenze at den sittende kristelig-de
uttalte at representantene. mokratiske regjeringen An
for Italias væpnede styrker! dreotti ved flere anledninger 
sto på det nasjonale høyres har måttet støtte seg til 
side, og at MSI var rede til MSI's representanter i parla

NYTT ALTERNATIV TIL HØYRE I NORSK POLITIKK 

å overta statens oppgaver mentet. 
dersom det viste seg at den Den stigende popularite
ikke greide det selv. ten til MSI blir oppfattet 

- Fra nu av skal vi la som et folkets «Jaså» av det 
alarmklokken ringe overalt, sittende italienske regimet, 
sa han, i fabrikkene, på lan- som fortvilet leter efter «par
det og i skolene. Samtidig lamentariske» påskudd til å 
gav han MS I-ungdommen i få ram på Almirante og hans 
oppdrag å forberede seg på bevegelse. I den italienske 
hva han kalte et frontalt grunnloven av 1948 heter det 
sammenstøt med kommunis- at en gjennopplivning av det 
tene. Og «for ikke å bli mis- nedlagte (dvs. Mussolinis) 
forstått», som han uttrykte fascistparti er forbudt. I I 
det, la han til at han med disse dager er det italienske 
«frontalt sammenstøt» også parlamentet trådt sammen 
mente «fysisk sammenstøt». for å finne ut om denne be-

Hvilke krefter har så AI- stemmelsen kan brukes mot 
mi rante og hans MSI bak MS!. At denne paragrafen 
seg? Ved valget ifjor erobret ikke er blitt hentet frem tid-I Tore. Rygh, formannen det nye 
bevegelsen 56 av de 630 plas- ligere, skyldes at MSI hittil I «AksJonspartzet». 
sene i nasjonalforsamlingen bare er blitt betraktet som 
og rykket dermed opp fra å en kuriøs fortidSlevning, , Det er blitt fasjonabelt 
være et parti «man ikke be- I som ikke kunne drive det til I med nye partidannelser i 
høvde ta alvorlig» og til lan- i noe. Derfor kunne man i de- fleng her i kongeriket. Noen 
dets fjerde største. Medlems- 'mokratisk storsinnethet si I av nyskapningene fremkom
tallet oppgis til 400 000 og i at det var fullt demokrati mer ved at de gamle partie
tillegg kommer en ungdoms- ,i Italia, med mulighet for ne sprekker i «grunnleggen-

de» spørsmål, mens andre 
oppstår som en følge av de 
etablerte partienes totale 
neglisjering av behov og 
holdninger hos massene. Et 
eksempel på den sistnevnte 
kategorien finner vi i det 
nystiftede «Aksjonspartiet», 
som trådte frem omtrent 
samtidig med at Anders 
Lange med sitt skattenekter
parti samlet fullt hus i Saga 
kino i Oslo. 

UTENRIKSKRONIKKEN 
<<I brennpunktet» handler 
denne uke om de politiske 
skandalene i USA og Eng
land (side 2) • 

Ellers finner De «politiske 
minner" av et tidligere med
lem i Unqe Høyre, en kom
mentar til «torskekrigen», 
en svensk reaksion etter 
mordet på den vesle norske 
piken Hege og masse annet. 

Formannen i det nye par
tiet er Tore Rygh, som av 
mange vil være kjent som 
initiativtageren til den så- iII •• ________ _ 
kalte «Aksjon for ny pOli-1 at jeg skulle være klar til 
tikk». Vi har satt oss i for- stortingsvalget om to år, alt
bindelse med ham for å bli I så iår. For øvrig er Aksjons
litt nærmere orientert om' partiet heller ingen hast
det siste alternativet til årets verksbeslutning, det kom
stortingsvalg. mer som et resultat av «Ak-

- Er det Anders Langes sjon for ny politikk», som 
partidannelse som har inspi- hadde som formål å etablere 
rert Dem til å lansere enda et alternativ til den bestå
et parti? ende partipolitikk. Denne er 

- Nei, jeg uttalte til norsk nemlig ikke lenger i takt 
presse allerede høsten 1971 (Forts. side 6) 
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SIDE 2 

I brennpunktet: 

Politikerskandalene 
i USA o;: En;:land 

Nå lukter det skunk over hele det vestlige demokrati 

Så skulle da heller ikke Mr. Nixon bli noe annet enn et nytt nummer 
i rekken av skandaliserte US-presidenter. Her er han sammen med 
Ehenhower, som var så «veik» i jobben at han unngikk både attentat 
og skandale. 

Nå stinker det riktig kraf- I ve hyklere og hårdhudede 
tig igjen over hele den vest-' kjeltringer - med få heder
lige verden, og som vanlig lige unntagelser. Nå tenker 
er det de profesjonelle poli-. vel mange på den «store 
tikere det stinker av. Det amerikaner» som et forvir
har det jo igrunnen alltid ret Norge har anbragt statu
gjort, men denne gangen en av nede på Skansen, Roo
virker det som om en flokk sevelt. Hva med ham? 
skunk er sloppet løs. Det er I Vi kunne her føle oss fris
klart at dette må bli gjen- tet til å svare som salig re
stand for en omtale i denne daktør Domaas i Sjøfarts
spalten, ikke minst fordi tidende da han ble· spurt om 
man jo også i dette land har I en kjent mann ikke var litt 
merket en ubehagelig lukt I aven kjeltring. «For det før
fra samme hold. En lukt som ste vil jeg ikke akkurat si 
har hatt slik gjødselkraft at kjeltring», sa redaktøren, 
det har dukket opp nye par- i «og for det annet vil Jeg ikke 
tier som paddehatter. Det si litt». 
tør i og for seg være en vel- Nå, Roosevelts kjeltring
signeise, men det triste er streker med Pearl Harbour 
jo det at når disse politik- og utsalget av Europa har vi 
kens amatører har sloppet behandlet så ofte i dette blad 
til i det store grautfatet, så' at vi ikke skal befatte oss 
blir de efterhvert småskun-I med det her. Nå er det pre
ker selv. sident Nixon som står for 

Det var naturligvis først i' tur. Han har som den profe
det store hykleriets land sjonelle politiker han er be
USA at det braket løs med gått visse tvilsomme ting i 
politikerskandaler. For i forbindelse med siste presi
grunnen vet jo alle dette at I dentvalg. I og for seg er det 
amerikanske politikere alltid. jo pussig at noen kan synes 
har vært en blanding av nai- at det hele den sak som kal-

SOMMERFERIEN! 

Skal De ut å reise i ferien? 
Hvorfor ikke ta med en bunke Folk og Land, 
som De kan legge fra Dem her og der på Deres vei? 
Slike strønummer på hoteller, campingplasser, turist
hytter etc. kan nå mange nye lesere. 
Rekvirer fra vår ekspedisjon: 
inntil 5Q ekspJ. kr. 1,50 pr. stk. 
inntil 100 ekspJ. kr. 1,00 pr. stk. 
over 100 ekspJ. kr. 0,50 pr. stk. 
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les Watergate-saken dreier p O Il-t I-S k emi-n n e r seg om er noe å skrike opp 
om. Den som har lest om 
bare litt om amerikansk 
valgkamp, en blanding av Et tidligere Unge Høyre-medlem ser tilbake 
sirkus og kjeltringstreker For enhver ukyndig: jeg kunne man jo ikke ta. Det 
hvor de som støtter seier- taler om Norges største ung- minner for meget om bønder 
herren blir rikelig belønnet domspolitiske organisasjon. og lignende personager aven 
med embeder og fordeler, Et mylder av prektige med- enklere herkomst. Nei, blått 
kan da umulig synes at det lemmer. Fra Østerdalens dy- er farven! Som skumspru
er så uhørt dette at repu- pe skoger (realiserbar ver-' ten om baugen på en norsk 
blikanerne forsøkte å utspio- di) og ut til de drivende hundretusentonner som med 
nere det som gikk for seg på. skjær (sikker investering i kapitalistisk eleganse pløyer 
demokratenes møter. Vi fast/flytende eiendom). Dog oseanene! 
skulle ta meget feil om ikke kommer de f~este medlem- Men jeg ville så gjerne få 
demokratene på sin side har mer fra Uramenborg, Frog- si noen ord om den rent po
gjort nøyaktig det samme! l ner og ti1støten~e distrikter. litiske virksomhet. Endel fo
Men republikanernes spio- Men ~e~ var JO .s~akk om regår på sekretariatet. Mens 
ner ble altså knepet på fersk d~n pohtlske 3:ktlvltet? Jeg man plundrer med colarnon
gjerning og det bør politiske sltt~r ?er og Vrir meg uavl~~ steret (UH's stolthet) prater 
kjeltringer helst ikke bli. Det dehg 1 vånde for om muhg man om hvem som ligger 
er innlysende at det her drei- å hus~e noe konk~et. Ja,. få I best an til de ymse stillinger 
er seg om den moralske side bare Ikke forhåpmnger, Jeg som måtte være ledige. pet 
av saken, for alle vet at slike I skal nok kom~e på .n?e! hele kan forsåvidt ligne en 
politikere ingen moral har. I For at det drives pohtlkk kontordiskusjon om for
Saken er blåst opp av in- inne~or U?ge Høyres glass- fremmeIse og lønnspålegg. 
nenrikspolitiske grunner, bl. bur 1 Stortmgsgaten er hevet Men dette er altså en POLI
a. som et ledd i den krig over enhve.r tvil. . TISK organisasjon, det får 
Nixon lenge har ført med . Jeg kan JO komme med et vi ikke glemme! 
senatet fordi han har forsøkt. hte eksempel: Man hør.er Blant annet er man blitt 
å bremse på denne forsam-I meget om Soc.lal ~ettf~r~lg- enige om å støtte de herlige 
lings ville pengesløseri. ~et og Andehg Llke~tlllmg rørsler innen det afrikanske 

Og hele de~ norske presse lnne~ UH. Og hvem. kjenner kontinent som så gjerne vil 
slutter seg til koret. Natur- vel Ikke det pr~ktlge slag- t tt på våre derværende 
ligvis, for den begriper jo i ord: Vestens Fnhet for de h~i~~g fjerne slektninger. 
svært lite av konsekvensene i fremadstormen~e. Unge De- Landets navn, status o. l. 
av denne storm mot Nixon, i mokrater med VIlJe. og Vekst spiller liten rolle. Støtte til 
og den har jo selv drevet et I og V~r~ og alldeles lk~e ~ten både Abazaba, Booga Loo 
motbydelig hykleri i ~am- TradlsJonel~ Nytenknmg. og Watahmelon! Finnes det 
menheng med okkupasJons- Mer konSIst k~m. det k?apt t"lf Id' . h ite i landet bør 
tiden ~ Norge i å.rtier. D~t er for~uleres. Hen hgge~ 1 vlr- ~a~ ~fI~~e ~eg på en ting: 
slett Ikke umuhg at Nlxon kehgheten nøkkele? til for- få d k ket Ikke det at 
kan gå så ri~bet ut av .af- ~tåelse av selve hvsnerven i maneFar s~~r påv"irke av kom
færeIl: at han lIt~ har å stille, Innen B!=!. Jeg mener det I munister og Dagblad innen 
opp .1 forhandlmgene med i Mørkebla. Man trengte rett I UH, så langt derifra! Dette 
BreSjnev om Europa. Det I?g slett en farve. Rødt var i har man kommet til på egen 
va; bedre om nors~ presse JO. alt oppbr~kt av Marxo- i hånd. Ikke minst bevises 
grat over den ~~hghet og I chlstene. HV:ltt var forbe- l dette ved at man i fordøm
tok en pause l Jamm~ren holdt unge pIker .fo~an alte- meIsen av rasiststatene om
over det tapte EF-para~ls. re~ (og selv;,følgehg Manner- skriver sproget brukt i re-

Mens . ~enne d~damenka~- h1ge11m8 , FfO!h at kv~re korredktt· solusjonene fra SUF, ML, 
ske polItikeres 11 e lukt Sl- ,n e s ngen og e AIK, SF, SFU, AUF, UV, SU, 
ver ut over ~t1anterh:;tvet, ene med det andre) og Grønt AKP, Rød Fr., V, AP osv. Så 
h~r brødrene 1 Storbn~an- ------------.------- kom endelig ikke her og på-
n:,a startet egen prod~k~Jon. mottar stønad, trygd eller sub- stå at UH er en gruppe vel-
Pany har etpar av r~gJermgs- sidier. Han er ikke bonde, fylle- stående barn som dilter et-
medlemmene, .derIblant et fant, student eller alment ar- ter kommunistene. Selv om 
~edlem av Kabme.ttet - de~ beidssky, og er derfor ikke gjest de har en tendens til å plagi-
mdr~ .krets omkrmg preml- ved det produserende samfunns ere det som foreligger fra 
ern;umsteren-latt seg skan- store gratisbespisning for spesielt røde hold. 
dahsere efter omgang med innbudte. Det neste fra Hegge- ., . 
call girls (til og med en far- dal blir vel et krav om at stor- ImIdlertid er det forskjell 
get) og har måttet gå av. tingsmenn skal betale moms på P~ folk. Dessverre er det 
Den ene var til og med lord- Stortingets restaurant, som an- s~lk at en og annen progres-
seglbevareren. netfolk. Fyren er troendes til I SIV ungdomss~kretær lett 

Jo, man må i sannhet få litt av hvert. kan kastes ut Vla bakvaskel-
respekt for profesjonelle po- Av nok en g~unn bør And~rs ser 0I? h~ eller hun taler 
litikere, og for alt deres de- Lange under mgen omstendIg- om hjelp til e~s nærmeste. 
mokratiske vesen! het inn på Stortinget: Går An- Tr?ss alt er ~kke folk. på 

Og når alt kommer til alt ders Lange inn, vil det skje til Grun~rløkka hke eksotiske 
så må Vårherre vite hva som fortrengsel for et medlem av som 1 Botswana .. Og dess-
foregår bak kulissene i vårt partitrusten. Det er et spørs- uten, om man nå hjalp. eldre 
eget land. P. O. Storlid ant y- mål om ikke Odelsloven måtte og Syk;, k.om man da 1 Dag-
der noe i et innlegg i F AR- kunne brukes mot ham. . bladet. FIkk man. da opp-
MAND' En viss forskjell må der nemlig leve trommedans 1 Basuto-

. være. Il faut garder la dzstance. land? Og ikke minst: ved å 
«Nå må den fæle Anders Lange Å ta eliten til skyteskive slik godta slike heslige tanker 
ta seg sammen. Han bør trekke han gjør, er meningsløst og som nasjonal solidaritet ri-
seg tilbake til Heggedal og la uansvarlig. Et medlem av poli- sikerer man jo å måtte om-
skikkelige partipolitikere i fred. tiker-trusten har da også stillet gås folk av den mer enkle 
Som enhver vet utgjør disse en fyren og hans aksjon i det rette stand! Og det får da sanne-
uovertruffen og uovertreffelig lys ved å påpeke at det er intet lig være en grense for mør-
forstandsmessig og etisk elite. mindre enn selve vårt styrings- keblå elastisitet. 
Så høyt er kravene satt på det system som nu trues av bandit- Forresten har da Gud og 
feltet at ingen andre krav be- ten fra Heggedal (Le systeme, hvermann farve-TV nå for 
høver stilles til en stortings- c'est nous). Derfor: Ned med tiden. Det behøver man ikke 
mann. Anders Lange! La alle gode kref- dra lenger enn til Vettakol-
Personen Lange er mistenkelig ter samles til vern om styrings- len for å oppdage! 
ved at han hverken søker eller eliten!» Politicus. D. K. 
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En ny generasjon 
nasjonalister 

FOLK OG LAND 

INøktern analyse av 
I Syd-Afrika 
I bok av den kjente tyske 
publisist Kurt Ziesel. 

På sydspissen av det afrikanske 
kontinent har i snart 400 år en' 
hvit folkegruppe holdt oppe et 
høytstående kultursamfunn. I 
mannsalder etter mannsalder har 
dette samfunn motsatt seg aggre
sjonen fra de omkringliggende ne
gerstammer. I vårt eget deilige år
hundre har Syd-Mrikas boere først 
måttet reise seg i direkte krig mot 
engelske pengeinteresser, og i etter-

SIDE S 

Sannheten "ører lenc:st 

Til bunns for demokratiet. Menneskeofring i moderne stil. 
Vårt innlegg i nr. 9 om senkningen av «Lusitania» har 

resultert i en rekke brever til redaksjonen. Dessverre kan 
vi ikke gjengi alle sammen, men bringer her den fyldigste 
kommentaren vi har mottatt om dette emnet, som later 
til å ha opptatt mange av leserne. 

I det Herrens år 1945 kunne verdens demokrater feire krigstiden er de blitt presset mot 
sin andre og største triumf i dette århundre. Og denne veggen aven sinnsyk verdens sji
gangen var deres seier så total som det vel er mulig å kaner, forfølgelse og utryddelses
tenke seg den. I en ragnaroklignende holmgang med det forsøk. Vi som er så gamle at vi Blant dem som omkom un
germansk.nordiske Europa hadde det lykkes dem å rasere Syd-Mrika og Rhodesia er team- ha~ opplev~t begge verdens- der ulykken, var over 100 
en kulturkrets, slå i stykker et verdensbilde. drepe en livs- et for en bok som nyli er utkom- kngene, mmnes løgnpropa- amerikanere. Det ble en av 
anskuelse og hugge ned en mennesketype. Det var i sann· met på Lehmanns forYag i Miin- gandaen fra de alliertes side årsakene til at USA til slutt 
het en bragd av dimensjoner. ehen.*) under første verdenskrig om gikk med i Den første ver· 

Det var ingen fysisk makt lenger, som kunne motsette . at de tyske soldatene spid. denskrig. Fra krigens begyn. 
seg at demokratiets idealer ble gjennomført på alle plan. en F~~:~te~:n, e~r~~~tZ::sel, b;~~ t ~ ?-et s~åbarn på bajonettene neIse hadde britene arbeidet 
I tillegg bragte man med seg verdifulle erfaringer fra ti· V t ~ kl Ycf e pu Sl~ l l Belglen osv. osv. Men vi aktivt for å oppnå dette. 
den efter den første verdenstriumf, da man _ med skam es - dysk an , ogd som llegens akP husker også at da de tyske I Samme dag som den bri
å melde _ nok hadde gjort nogle tabber. Slikt skulle aVD ret ahltør c:I aM v e~ opp a~ssteilrl e soldatene kom til Norge un- tiske 30 OOO-tonneren Lusita-
ikk . .. å « eu se anu- agazlO» ogsa sp er der siste k . t ådte .. . 1915 f 1 

e gJenta seg. Nu skulle. VI endelig f den efterlengtede en vesentlig politisk rolle ir her . ~g~n, opp r I rua l mal or ot New 
ene verden, der alle var like, alle var trygge og alle var en fordomsfri o n ansert' f;emstil- de så. veldislplm~rt at gamle York med nesten 2000.per
mette. li d 1· y k l' h folk l Oslo daglIg nær sagt soner ombord, ble de reIsen· 

Det var særlig individets rett, som var det store num. ~g hav't e utrfo 19de vhans .e kl~ eter snakker om at det var mye I' de advart. Den tyske ambas· 
. vare Vl e rase ren er ar a Jempe t å f d ... t ade' W hin 

meret I den nye verden. Men man så stort på det. «Fas· med på det mørk k t" t O ryggere er es pi:!. ga ene S l as gton rykket 
cistene» måtte vekk _ likeledes nasjonalistene, som man r ult t t A e th o~ lOen. g under okkupasjonen, trass i inn en advarsel i amerikan· 
trodde var de førstnevntes forutsetning. At nasjonalisme i s~~ ~ue o så ar6ai~ :1 stat:n -: mørklegging, enn det er i! ske aviser. Få døgn senere 
egentlig er et uttrykk for individualisme på et høyere plan, Rhodesia ~r til t; efsegd rem l dagens Oslo med overfall og ble skipet torpedert aven 
det forsto man ikke eller ganske enkelt nektet å innse densoms 'ennend o~i o~ al~n ~er- veskenapping over en lav tysk ubåt sør for Irland. 
det. At heller ikke all nasjonalisme er «fascistisk» var også I det mesf menn ek r;lO lSe~lOg, sko på. invalide og gamle Offisiell historie gikk lenge 
uvesentlig. Nasjonalismen var brysom, og nu hadde man struktive s ste~S s~: ~g~'~~l ~n- mennesker. ut på at angrepet var en 
en anledning til å likvidere begge ~eler. M~n tok sjansen. opplevet i y et f1er-rase~sam~~n. ~ Trass i dette f1:orerer dags- oyerlagt udåd fra tyskernes 
Dermed var alt klart for den endelige løsnmgen. S d Afrik h k r. 0el . pressen med artlklerom «de SIde. -

M å · å . . • y - a ers er--};orsta se og fæle tysk .' ten ')'0 Bl t d 120 . en rene er g tt uten at de demokratIske VIsJoner er harmoni mellom folk ru . . erne», Ja nes <lJan e 1 som omkom 
rykket oss nærmere enn til konkretiseringen av FN·palas. motsetning til f k ~g t fbener I år etter siste krig utleverer var 124 amerikanere, og det 
set på Manhattan. Her griner denne bygningen en i møte tiske USA so~ e i~ e d l era ~- USA gifte kvinner derfra til var nok til å utløse en bølge 
som et uhyggelig monument i glass og betong over den Roosevelts 'inntred:n e:ar t~ ø~ ~ Trskland et~r ordre av jø· av harme blant amerikaner· 
g~ngen da en forblindet skare av menneskeheten ville re. gå den motsatte vei: o s a ~ske. «nazIJegere», mens ne, som selv fredspolitikeren 
VIdere selveste skaperverket. Trodde den. •. hjemlIge Feldmannrovmor·Woodrow Wilson til slutt 

Vår venn filosofen uttalte en gang at det falske og ab. ~nteressant er ogsa Zlesels be- dere selvsagt «unngår» å bli måtte la seg rive med av. En 
surde i siste omgang alltid avslører seg selv, derved at det Skrl;else ~~ det .st:rkt tys~-pregede oppdaget fra samme hold. tysk ubåt hadde uten varsel 
på sin topp blomstrer ut i selvmotsigelser. For bærerne ~a7 u.nnS I d ~n t1~~g~~e kelser-tlyske Vi som har lest ukebladet torpedert et «ubevæpnet» 
av de demokratiske ideer må fruktene av det hittidige o 001 y - es!- r~ a .. Her :ver VI MENN noen år, kan vel passasjerskip med mange 
arbeide fortone seg desto mer bedrøvelig, eftersom hele tysk kultur og andshv vld~re, bar~t neppe påstå at bladet har passasjerer fra nøytrale na· 
vår kulturkrets er iferd med å gli tilbake og inn i de! ~p&.e f av .et r?bust og hv~kraftl~ vært særlig tYSkvennlig i sjoner, og til og med hindret 
samme tilstander, som i sin tid førte til fascismens fødsel.' o e erd .1 smabyene !angt lOne pa sine artikler. Derfor måtte andre fartøyer fra å redde de 
Men analogien er ikke bare tilnærmet, det eneste som steppene 1 et ugJe~tmddt landSkap., en nesten sperre øynene opp overlevende! Et så brutalt 
mangler på at den skal være fullstendig, er at forsynings-j Hvor ;na~ge dopp~øddek~g omdres- når en i nr. 18 for 1. mai anslag mot friheten på havet 
organene også svikter. s~rte or ~n stys ere s Jenker vel 1973 kunne lese artikkelen og alle vedtatte regler for 

Men det mest forsmedelige for demokratiets lyktemenn I Slo~ s;ektnlOger her nede en eneste «H~a er sannheten om Lusi· ferdselen der, kunne bare be· 
er at også fascistene og/eller nasjonalistene er kommet I tan e. tanla?» Artikkelen er lang, svares med krig ... 
tilbake. De samme gamle problemene krever øyensynlig . Kurt Ziesel har gjennom sin bok så jeg tillater meg å sitere Omtrent slik var oppfat· 
den samme gamle løsninger. Men det er en ny generasjon gItt en rent nøktern beskrivelse av enkelte ting derfra: ningen den gang av det som 
nasjonalister _ en generasjon som bare har opplevd forholdene, han konstaterer fakta «I dag vet vi at Lusitania, skjedde den skjebnesvangre 
mellomkrigstiden og verdenskrigen på film og gjennom ?g deres bakgrunn: Noe dy?ere ned var væpnet som britisk hjel· I fredagen utenfor sørkysten 
litteratur. Til gjengjeld står den ikke lenger på et tradi.ll. d~ rasepsykologlsk: teor~er, som pekrysser og at den fraktet I av Irland, og omtrent slik 
sjonelt statsnasjonalistisk grunnlag, men har utviklet en I VI JO. vet utfo~skes l~tenSlVt .nett- flere t~nn .ammunisjon og har den holdt seg til langt 
såkalt ko.nasjo~ali~m~ ~ller r~sebetonet nasjonalisme. opp I Syd-~frIka,. gar han Ikke. eksplosIve: lla~ten. Hvo~for I ~pp i våre dager. Selv idag 
som det neste trmn I sItt IdeolOgIske byggverk. . I Bo~en er hkevel Jevnt god, me~ ble passasjerskIpets manne· i fmnes det dokumenter om 

Vi tror på den gryende nasjonale idealisme, som nu' sohde argumenter !or de som vd eskorte kalt tilbake til Lon., Lusitanias siste ferd som 
bryter gjennom hos store deler av Norges og Nordens bevare et selvstendIg hode, og kan don? Hvorfor ble skipets man nekter å frigi i Stor· 
ungdom. Som sagt er det en ny generasjon, som også får derfor med god samvittighet an- v~rkelige last aldri Offentlig· britannia og USA, til tross 
oppgaven å gjeno~plive -:n. avbrutt tradisjon! men dens I befales. gjort? Hvorfo: har. engelske for at vi for lengst har pas-
pågangsmot, dens msatsvilJe og tro på fremtIden er den MJ0LNIR myndIgheter I årtIer holdt I sert den 30·årsgrensen som 
samme altovervinnende som hos tidligere slekter. tilbake virkelige opplysnin- vanligvis gjelder for slik fri-' 

Det er et av ungdommens prIvilegier å kunne begeistres *) Kurt Ziesel: «Schwarz und ger om skipets skjebne? givelse. (Forts. side 7) 
for en ide og gjennom en selvoppofrende kamp føre sine Weiss in Afrika». -_ .... _ ...... _-_ ........ _ .. #_-# .. __ .... _ .. _ .. --

idealer frem til seier. Det har vært lite å spore av denslags 145 sider. 12 s. bilder. 
egenskaper i demokratiets årtier. Definitivt og forskrek. Lehmanns Verlag, Munchen. 
kende fort har det gått nedover og inn i materialismens Boken kan bestilles fra 
mørke. FOLK OG LANDS 

Men det er også ungdommens plikt på ny å tenne ideal. boktjeneste. 
ismens :rene flamme og nære den i tider som skal komme. ----
Vi aner en ny, nasjonal oppstandelse - et anslag mot de Hvis Moses hadde vært medlem av 
men? .og det regimet, som ~ar ~nderslått vår nasjonale en Komite, ville Israels barn frem
tradiSJon og fornektet vår IdentItet som folk. Vi tviler I deles oppholdt seg i Egypt. 
heller ikke på at de unge slekter vil greie det igjen. • • (Roland Dangerfield) 

Hvorledes er det med hundrekroningen? 
Har DU lettet din samvittighet og innbetalt den til 
vårt driftsfond? 
Eller om du foretrekker: Skaffet oss to nye abon· 
nenter? 
HVIS IKKE 

Gjør det straks! 
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SIDE 4 

FOR UNGDOMMEN 
Red.: Erik Rune 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. 

FOLK OG LAND 

B· B t h I at atmosfæren på arbeids· te bare for å skjule sin egen « I gro er» plassene blir forgift~t av den dårlige samvittighet, sitt I grunn at de uorgamserte ny· eget jernhårde diktatur og 
organisasJ' onsfriheten ter godt av ting de ikke selv sin egen forakt for norsk 

ill Er. ., L' t tli er med på å bidra til. lov - eller er det ganske 
uS.OrISl{: .c.r ae ege~ g I Dessuten burde det være enkelt redslen for å miste 

et Jernnardt LO/ArD:l!ter. nok å minne om enhver medlemmer og selv igjen 
partbl'~.,tatur somd s J der norsk borgers soleklare ,rett havne blant· «gutta på gol. 
seg an. .. romme or om« e· '. å· f l't' k t . t LO f' kr t" . hdSlik' tIl sta uten or en po I IS ve », som gJør a mner 
mk o a l Iver ag:n». _ bakspillerorg. som LO. Det å måtte avfeie individets ret. 
dan ~a~ spørre : ~ e:lso,' er for øvrig gjerne fra dette tigheter for å opprettholde 
den pa vær~erbl \ 't ~or hold man hører de mest hys· sitt imperium og sin melke· 
. e u~rgamserde ikk-e rue IDDk tteriske rop om menneske. ku.virksomhet for det som 
l en .. orenmg e e øns e' tt' h t . r . k r k k Il A b . 
å stå tilsluttet. På ekte bol. i rd~ .Idg ellefrrih,. sOtslalllsmeEogdlnt', md er e tl~ tno a es « rei' 
sjevik.maner ble alle fagre lVI ue e e ers. re· erpar le ». 
ord om individets rett leid -",-",,,,-,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,.,,,,###'#,,,.,.,,,#,,,,,,.,.,--,,,,,,-,,,.,,,,,,,-,,,,,,,,-,,,,,,,,,-

NSWPP ... ep .. eselltallt 
tilside og inn på scenen kom 
trusler og ulovlige streiker. 
Den lille manns rett ble som 
alltid knust under de mekti· 
ge fagorganisasjonenes dik· 
tatur .. 

besøke.. No .. ge 
Er det så uforståelig for 

LO·ledelsen, at det her i lan· 
det kan finnes arbeidere, 

Bill Grimstad, medarbeider i avisen «White Power» og med· 
lem av NSWPP i USA, besøkte Norge den 16. og 17. mai. 

so~ ikke ønsker å støtte Ar· . Bill Grimstad, medarbeider I og at de - ganske uoffisielt 
belderpa~tIets v~lgkam~ el· i i avisen «White Power» og - hadde med et symbol 
l~r ~rbelderpartlets aVIs -! medlem av NSWPP i USA, identisk med et som preger 
hit ~ar nemlig en stor d~l av besøkte Norge den 16. og losjene i USA? At denne org. 

LØRDAG 16. JUNI 1973 

BOKTJENESTEN: 

Et billedverk om Waffen-SS 

de innkonme fagforenmgs- 17. mai. er av viktighet for den poli-
penger. o.?g hvor skull~ d~ tiske kamp som føres i USA, «Aldri tidligere har noen våpengrens soldater formådd 
ellers ga. D~t begynner a bl!- Et særdeles hyggelig og ble vi klar over da Grimstad å risse sitt navn inn i krigshistorien på en slik måte som 
en stund Siden LO. fant a overraskende besøk ble Folk avslørte, at Frirnureriet var mennene fra Waffen·SS. Demjansk, Rshew, Ladogasjøen, 
k.unne støtte en streik blant og Land tildel, da Bill Grim-! en av de få ting de aldri an- Normandie, Ardennene - hver og ett av disse navnene 
sme. me~emmer. ~e fleste stad fra NSWPP kontaktet; grep i «White Power». Og bærer vitnesbyrd om de høyeste militære prestasjoner 
str~iker VI. har hatt I de se!le.\ oss den 16. mai. Bill Grim-I det ganske enkelt for at de båret frem aven forsvarsgren, som oppnådde et legen. 
re ar e~ blit~ e!klært ulovlige. stad, var sendt til Europa av ' da ville møte en enormt mek- darisk ry på begge sider av frontlinjen - et ry som vari· 
og tariffstrIdige, og straks. NSWPP for å utføre for-I tig og omfattende boikott, erte fra misunnelig beundring til overtroisk frykt. Både 
har den lokale ~O.pamp ryk.! skjellige oppdrag for sitt' som ville umuliggjøre videre venn og fiende var enige om en ting: I Waffen·SS kjempet 
ket ut med sm «avstands- parti. Selvsagt benyttet vi utgivelse av avisen. krigsmenn som ikke hadde sine like og heller ikke ble 
tagen» fra prosjektet -:- og sjansen til å forhøre oss om . overtruffet av noen andre våpenarters. Waffen·SS var 
dermed ha~ alle u~betalinger 'de amerikanske nasjonalso- OM JØDENE blitt selveste inkarnasjonen av soldatisk standhaftighet 
under streiken blitt regl1;lert sialistenes syn på de merke- Jødene derimot, kunne de og en angrepslyst uten sidestykke». 
etter .hva. man kunne t~gge lige ting som foregår i ver- fremdeles angripe åpent. At . . 
seg ~il gJennom Suffe'IDD'1 den og i USA i dag. Det ble dette spørsmål er så viktig ~ed d!.sse o~dene. Inn~eder I beste av ~em ble valgt ?-t 
samlinger o. l. intet intervju av tradisjonelt i USA skyldes ikke uteluk- Hemz Hohne sm epIlog l det- med henblIkk på den forelIg
.. Og.hv~ er det så LO ellers merke. Dels foregikk det kende rasespørsmålet, men te enestående billedverket gende billedbok. . 
har a t~by? De tar seg av i midt oppe i travelheten i den enorme makt jødene har I om det sagnomsuste Waffen- ! Det er da også blItt et verk 
forhandlingene og pas~er i redaksjonen og dels under opparbeidet seg i landet.: S~, som i våre da~er har I av de sjeldne. For alle s~m 
medlemmenes lønnsmessige' avviklingen av barnetoget 17. Maten man spiser er merket gjort noe aven karnere og·. vet å verdsette fotografIet 
interesser. Vel og ~ra, men I mai, samt på e~ av byens etter jødisk «kosher-food» så i bokverdenen. Men den! so~ dokument vil den tem
hva med de .uorgamserte .-1 restauranter rett før han for- skikk, og viser dermed at bok.en det her er tale om,: melIg sn.art være en ef~er
snylter de pa denne ordnm· ! lot Norge til fordel for Dan- dyrene er blitt slaktet på en aVVIker en hel del fra alle søkt rantet. Med henblIkk 
ge~? På en ~åte jl!" .men' mark og Riksføreren for for dyrevenner grusom, og dem vi .har sett tidligere. P~ ~n ~tørre leser-, eller ska.l 
LO ~ lø~nspolitlkk. p~vIrker Danmarks unge nasjonalso- for alle hvite forbrukere, for- Den er Ikke «for:attet» av Vl Sl tItter krets, er den ogsa 
ogsa prisene og derigJennom sialister Riis-Knudsen i Aar- dyrende måte. I statsadmi- noen og er heller Ikke et de- forsynt med en engelsk over~ 
rammes også de uor~anise:.:. hus. ' 'nistrasjonen sitter «Tricky bat~innlegg eller et forsvars- setteIse av den meget knap-
te - og det er derfor ikke sa .,. Dick» omgitt av iødiske råd- skrift utover det de hundre- pe, tyske teksten. 
helt urimelig at de får kom· . Men det var lIkeve~ Ikke fa giver~. Mest kient her h.iem-/ vis av fotografiene selv kan Den eneste form for redi
pensasjon gjennom å bli løn· mteress~~te OP?lr~n~nge~ d~ !ne er Kissinger _ presi- fortelle. At boken i det hele gering som har funnet sted, 
net på like fot med de orga· s~sp,:m. de!;;t l ~nde - dentens personlige «advi- tatt korn istand skyldes nær-' er den møysommelige rekon
niserte. At de på den måten mng tIl. a lS ere .me . en cer». I gatene kiemper idag: mest en tilfeldighet idet den struksjonen av bildenes kro
oppnår de samme fordelene' SVffiPfatIkSkeF l~mertanJr~n. velutstyrte amerikanske NS- er bygget opp omkring et ut- nologiske rekkefølge og iden
som LO·medlemmene er I Vet . e s. o og an s e- Stormtropper mot militante valg av ca. 100000 kontakt- tifikasjonen av deres inn
løgn. I sitt forhold til ar.; sere at den ene av de to før- jødiske org. som Jewish De- kopier av bilder fra SS-krigs- hold, slik at boken kan pre
beidsgiveren står de uten s~e astronautene som satte fense League. USA har anta- beretternes negativrnateriale sentere dem overens stem· 
den beskyttelse en bakenfor· sm fot på 3vt r na~oki~de, må- gelig et verre jødenroblem som i 1945 skulle tilintetgjø- mende med krigens hendel
liggende organisasjon og nen, var . gra s nmurer, idag enn Europa og da sær- res ifølge ordre fra Reichs- sesforløp. De originale kopi. 
drevne forhandlere tross alt I lig Tvskland hadde før siste sicherheitshauptamt. Nega- ene var nemlig uten enhver 
utgjør. Likeledes er de selv· I ACHTUNG! verdenskrig. tivene ble også faktisk brent, tekst eller datering. 
sagt satt utenfor alle even· Alle Gegengrupper i Oslo. men ved et sammentreff av Bildene gjør et usedvanlig 
tueIle goder i form av ferie- området. TILBAKE TIL AFRIKA omstendigheter ble de små sterkt inntrykk - men så 
hytter o. l. som fagforenin. Ny tid er kl. 18.30. «De sorte», sa Bill Grim- kontaktkopiene bevart. De er er de også tatt av fotografer 
gen disponerer. Det er der· Innrykning som vanlig. stad, «er et problem for USA først nu nylig dukket frem som selv tjenestegjorde i de 
for noe drøyt av LO å påstå (florts. sid. 6) igjen fra sitt gjemme, og de Forts. s. 6 
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LØRDAG 16. JUNI 1973 FOLK OG LAND SIDE 5 

I HISTORIENS LVS: EINAR FRØVSLAND: 

Hvem var de «gode nordmenn» Lindisfarne - et 
AVRALPHHEWINS germansk symbol 

Il. 

En ajourført HVEM ER 
HVEM over «gode nord
menn» ville kaste lys over 
endringene som har skjedd 
med hensyn til hva det leg
ges vekt på når det gjelder 
personlig anseelse. La meg 
antyde ajourføringen: (Kil
deforkortelsene angitt i fot
noten.) 

Den 8. juni var det 1180 tid symbolisere den nordis
år siden «hedenske menn ke reaksjon på fremmede 
forferdelig ødela Guds kirke ideer og makter som truer 
på Lindisfarne med rov og dens (Nordens) egenart. 
manndrap» som det står i På slutten av 700-tallet før
krøniken. Denne episoden te det frankiske riket godt 
danner opptakten til den understøttet av den katolske 
,nordiske krafteksplosjon kirke en brutal undertryk
som vi kaller vikingtiden, og kelseskrig som grenset til 
som ofte er blitt berømmet folkemord mot sakserne i 
eller fordømt alt etter hvem Tyskland, det siste german
som har omtalt den, men ske folk som hadde bevart 

BERG, Paal, høyesteretts- som i den senere tid nær- det opprinnelige germanske 
justitiarius, skaper av Admi- mest er forsøkt dysset ned stammesamfunn og som for-
nistrasjonsrådet og Hjem- av våre demokratiske tradi- valtet den eldg~le german-
mefront-koordinator. «Den sjonsfornektere. I ske helligdom, Irminsul, 
norske regjering umuliggjor- Akkurat som hin kinesis- som nå ble ødelagt full sten-
de en fair rettergang mot ke keiser som lot brenne alle dig. Dette første av mange 
Quisling ved å tillate en så bøker fordi han ville at Ki- «korstog» som maktsyke re-
kontroversiell juridisk figur nas historie skulle begynne presentanter for «kjærlig-
som Paal Berg å delta i dom- Som kommentar til 9. april 1940 hadde ovenstående herrer, Koht og med han, så har en inntrykk hetens» religion oppmuntret 
fellelsen av deres tidligere Nygaardsvold følgende å si: «Eltes synes det tydeleg at noko må ha av at demokratiets indoktri- til, gjorde nok et sterkt inn
politiske motstander - Det klikka i hjernen min den kvelden», «Det her hadd'æ nå ailler trudd». natorer ønsker å innbille trykk på de nordiske folk og 
var en politisk domfellelse. folk at Norges og Nordens på danskene i særdeleshet. 
Av alle dem som var tilstede han hadde hørt - at hr. mennene ikke hadde ammu- ! historie egentlig begynner De var saksernes naboer i 
i retten burde høyesteretts- Carl Hambro, presidenten nisjon, måtte Norge gi opp! med dem. Alt som er skjedd nord og kunne vente å bli 
justitarius Berg, som spilte for Det norske Storting plan- å slåss og forhandle med. tidligere er udemokratisk og de neste som ble angrepet. 
en lite ærefull rolle i april la å reise hjem før den nor- tyskerne. Senere, 5. juni, i bør derfor glemmes. Alle for- På tross av pavens iherdige 
1940, ha vært mest klar over ske regjering. Av forskjel- gikk imidlertid Kongen og bindeiser med fortiden bør oppfordringer til frankerne 
sannheten i det Quisling sa. lige grunner var hr. Lie me- Kronprinsen med på efter helst brytes eller gjøres så om å kristne danene med 
Kanskje dette var Quislings get opptatt av at Hambro sterkt britisk press, å kom-I uvesentlige og latterlige som sverd og ild, fant frankerne 
hensikt, hvis han lykkedes ikke skulle gjøre det - Kap- me til England». (Sir Lle- mulig, så folk ikke blir i det mer lønnsomt å føre krig 
var det hans sluttseier». li tein Kennedy (M.l.5) sa Ftt wellyn Woodward i «British stand til å hente inspirasjon mot avarene, et ikke-ger-

(Hayes) han ville gjøre sitt beste for Policy in the Second World fra tidligere tider da den de- mansk folkeslag som gjen-
, å advare alle sikkerhetsmyn- . War», bygget på offisielle. mokratiske pest ennu ikke nom lengre tid hadde samlet 

GERHARDSEN, . Einar, før- I digheter hvis Hambro skulle' dokumenter). i hadde lemlestet den norske seg opp enorme rikdommer, 
krigs antimilitarist og efter-I forsøke å komme ut av lan- «Stockholmgruppen (av I stamme såvel fysisk som og som var lettere å ha med 
krigs statsminister (Arbei-, det på en uoffisiell måte». norske utsendinger) faktisk mentalt. II å gjøre. 
derpartiet). «Han er alt det I (W. J. Ewart fra FO North- rådet (Nygaardsvold) regje-! Hvorfor er det da så vik- Så kunne nord-germaner
positive folk sier om ham, I ern Dept, 17.5.45 DB). ringen til å gå av, Kongen til tig å opprettholde minnet, ne samle seg til motangrep. 
men han er fortsatt arb ei- Hambro til Werner Erich- . å abdisere midlertidig - og I om Lindisfarne idag? Episo- Det hadde neppe gått upå
derpartilederen som ikke sen (Morgenbladet og NTB): i at Kongen eventuelt skall den Lindisfarne, heter det, aktet hen hos disse at i de 
forstår noe av verdenspoli- «Dere som var hjemme un-I overlate makten til et «RikS-I var jo ikke annet enn et germanske områder hvor 
tikken. Han står nå der for- der krigen var enten idioter; råd» {Unni Diesens «Kvinne I plyndringstokt blant utallige kr1stendommen hadde fått 
svarsminister (Oscar) Torp eller forbrytere». (Aftenpos- i krig» 22.6.40). ... andre både før og siden. Jo, fast fotfeste, var de gamle 
sto for ti år siden - De lever ten 25.10.69). (Forts. side 7) Lindisfarne vil for all etter- germanske frihetsidealer 
fortsatt (juni 1945) i en «Det har vært mange pro- blitt tråkket under fot og 
drømmeverden. (Lie i FO- blemer før regjeringen ble bonderepublikkene som ble 
dokumenter. DB). dannet. (1945) Vi har for- I(Demokrafl·sk va ° Idsdao dl.» styrt av ansvarlige høvdin-

stått at det var C. Hambro \' ger var blitt erstattet av et 
HAMBRO, Carl Joachim, som var den største trøbbel- fåmannsvelde som sammen 
stortingspresident. «Han makeren-Hambro forsøkte Mordet på 6 år gamle Hege sjokkerte de svenske med en parasittkaste av 
spiller alene av mystiske meget iherdig å gjenvinne nasjonalsosialistene. prester og munker under-
grunner som bare han selv den stilling han mistet da trykket de tidligere så frie 
kjenner til (a lone hand for han møtte den kalde skulder «Det frllktansvarda mordet på den norska lilla fliekan stammer. 
obscure reasons of his own) under møtet 1. juni mellom har upprort våra sinnen till hogsta punkt. Tyvarr ar vi Dette var nok blitt lagt 
(Sir Laurence Collier, sjef' medlemmer av Hjemmefron- maktlOsa, men skammas i djupet av vår svenskhet over merke til, og man forsto at 
for FO Northern Dept. og ten og den norske regjering att ett sådant monster som denne mordare i namnet innførelsen av kristendom
senere ambassadør til Nor- - Hr. Hambro synes å ha svensk skall ha begått den fruktansvarda dåd mot den men snart ville bli etterfulgt 
geo DB). skadd seg selv ganske mye norska familjen. Ett flygblad med førsta upplaga femtusen av et lignende system som 

Han var kranglevoren. og fått opinionen mot seg - exemplar har vi låtit sprida over vårt land». nå hersket i de områder som 
Han trodde alltid han visste hvilket bare er til det gode». var omvendt til kristendom, 
best. og det gjorde han ikke. (FO Northern Dept. DB). Slik skriver Nordiska RikS-I tig gjennom s.k. fri abort i I men. Gjennom handelsmenn 
- Han var først og fremst partiets leder, Goran Assar morens livmor. ,Demokratiet var man også blitt klar over 
pro-Hambro». (Collier. FO HAAKON VII. «Den norske' Oredsson, til oss i et privat kan ofre millioner av uskyl- at kirkene og klostrene rom
og DB). konge sendte trettende bud-! brev. Det nevnte flygeblad dige dyr til forferdelig plag- met store verdier, og derfor 

«Hr. Lie ringte nylig til skap. Preparing to do a 'Leo-' er aven slik art at det for- somme og meningsløse dyre-! fant man å kunne kombinere 
hr. Haigh (FO) og nevnte at pold'. (Forberedte seg på å tjener å bli kjent også her forsøk. Men sexual-mordere I det nyttige med det behage-

gjøre som (kong) Leopold). i Norge. NRP tar utgangs- - det kan ikke demokratiet ,lige; man kunne kombinere 
Kildeforkortelsene anf!,ir: FO re- Trakk opp et svar og henstil- punkt i den svenske «demo- beskytte oss imot! angrep på de kristne insti
fererer seg til the British Foreif!,n! te inntrengende til ham ikke kratiske» avisen «Aftonbla- Dyrt og hellig kan Nordis-, tusjoner for å svekke dens 
Office dokumenter i the Public, å være et fjols (an ass) - en dets» overskrift i forbindel- ka Rikspartiet love det sven- makt med matnyttig er
Record Office, London og DB til I' forræder. Fikk det godkjent se med sexual-mordet: «Så- ske folk: Gi oss makten og hvervelse av de rikdommer 
Dagbladets serie med 8 utdrag 7. av WSC (Churchill) og dana har mord kan vi inte vi kan garantere, at aldri som de samme institusjoner 
til 21. april 1973. «Hayes» refe-I Chamberlain». (Cadogans skydda oss mot.» mer enn en gang begår sam- hadde samlet opp. 
rerer seg til dr. Paul Hayes' bok I FO Diary, 5.6 1940). I «Jo, det kan vi», slår NRP me sexualforbryter en for- Men den nordiske indivi
«Quislinl!.» (Davis & Charles, UK, «Kongen trodde at de alli- fast og fortsetter: bryteIse! Men hver gang vi dualismen fornektet seg ik-
1971). Cadogan var s;ef for the erte ville vinne til slutt, men Demokratiet kan «beskyt- leser om en sexualdåd, så ke. Enkelte stormenn fant 
British Foreign Office 1938-46, I efter at de allierte hadde te oss» imot uvelkomne l' heter det alltid «tidligere ut at man kunne benytte seg 
senere ambassadør til FN. trukket seg tilbake og nord- barn. De myrdes ubarmhjer- (Forts. side 7) (Forts. side 8) 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 6 FOLK OG LAND 

Fascistisk offensiv - - -I ~###~##~~####~########~~#~#~~ 
(Forts. fra side 1) I vender vi ikke det venstre 

til, slik som evangeliet nok 
i Catalina, der den venstre-I ønsker vi skulle gjøre. Hvis 
vridde professoren Johannes' man går til angrep på oss, 
Agnoli fra Øst-Berlin skulle slik som det til stadighet 
holde foredrag om «Manipu- skjer, forsvarer vi oss». 
lasjonene innen pressen». Til Det betyr at MSI ikke har 
en overraskende avveksling tenkt å la seg skremme vekk 
dukket det opp en høyreradi- fra arenaen ved at det sit
kal gruppe, som med kom- tende regimet lar venstre
mandomessig presisjon kas- elementene få praktisere sin 
tet ut både professoren og «klassekamp» på bevegel
de røde studentene. Politiet sens medlemmer uantastet 
rakk ikke frem til møtelo- eller ved at partiet forbys. 
kalet før hele forsamlingen - Ingen kan herefter jage 
allerede var sprengt. oss tilbake til isolasjonens 

Venstrefløyens anarkistis- og forfølgelsenes ghettoer, 
ke fremgangsm~ter har selv- sier Almirante. 
sagt også ført til en tilsvar- Når det italienske parIa
ende holdning på ytterste mentet nu skal vurdere hva 
høyre, representert ved f. som er mest lønnsomt - å 
eks. Squadre Azione Musso- forby MSI eller ikke - kan 
lini, som vel best kan over- det være verd å ta med i 
settes med «Mussolinis beregningen at et forbud 
stormtropper». Denne for- bare kan virke mot sin hen
masjonen befinner seg så- sikt, dersom det blir iverk
vidt vi kan skjønne i kon- satt på et psykologisk feil
stant håndgemeng med kom- aktig tidspunkt. I beste fall 
munistene. Men både kom- vil det bare være å skyve 
munistpartiet og MSI har problemene foran seg. De 
tatt avstand fra slike ytter- blir neppe lettere å løse en 
liggående aksjoner som pre- annen gang. 
ger disse gruppene. Apningen til høyre er ikke 

Giorgio Almirante har i et lokalt italiensk fenomen, t 
denne forbindelse uttalt: I men et alminnelig trekk i l 
«Jeg avviser maktanvendelse hele Europa. Det er ikke ba
i og for seg. Men hvis man I re værhanene som har snudd 
slår oss på det høyre kinnet, seg, det er vinden. 

Aksjollspa .. tiet - -

Vårtp'ateutua'ø 
omfatter øu fø'øeøae 

tit 'er: 
Nr. 352 Wunschkonzert fur die Wehrmacht. Tyske slagere fra 
krigstiden fremført av datidens kjente vokalister og orkestre. 

Nr. 353/354 Aus dem Fuhrerhauptquartier. Den 2. verdenskrig 
i ord og toner bundet sammen av tyske Wehrmachtkommuni
keer. 

Nr. 355/356 Ein Valk, ein Reich, ein Fuhrer. «Eterkrigen» 
eller radiopropagandaen slik den hørtes over alle stortyske sen
dere. Kampsanger, taler lydeffekter. 

Nr. 357/358 Fuhrer befiehl . .. Tsjekkoslovakia·krisen 1938-39 
belyst ved utdrag av bevarte opptak av taler som Hitler og 
Goebbels holdt i Riksdagen og på Partidagen i Niirnberg. 

Nr. 359/360 Valk ans Gewehr. Polenfelttoget 1939 i lydbilder 
og taler av Adolf Hitler. Dertil der Fiihrers appell til England. 

Nr. 361/362 Aufbruch der Natian. Fra maktovertagelsen i 1933 
til innføringen av verneplikten og Hitlers tale på Riksparti
dagen i 1937. Marsjer, kampsanger m. m. 

Nr. 363/364 Varwarts varan! Fra Saar·avstemningen 1935 til 
vestfelttoget 1940. Riksdagstaler av Hitler, radioens «særmel
dinger», frontrapporter fra kanalkysten og marsjmusikk, fan
farer og kampsanger. 

Nr. 365/366 Einigkeit und Recht und Freiheit. Hitlers berømte 
tale den 28. april 1939, da han holdt et oppgjør med Roosevelts 
«spørreskjema» og fikk selv diplomatlosjen til å gi seg latteren 
i vold. Taleren Hitler på sitt beste. 

Nr. 367/368 Aufruf an das deutsche Valk. Hitlers radi<;>·opprop 
den 2. februar 1933 efter maktovertagelsen. Goebbels' tale i 
Berliner Sportpalast åtte dager senere. Deres vJsjoner, forhåp
ninger fastholdt i platerillen. 

LØRDAG 16. JUNI 1973 

NSWPP-representant -
I (rorlS. fra SIde 4) 
og ikke spesielt for oss. I 
motsetning til jødene er de 
for lite intelligente og alt for 
makelig anlagt til å starte 
noen organisert kamp mot 
oss. Det har vært spredde til-

. lØp, men de har vist seg for 

. feige til at vi kan ta dem al
~ vorlig. Det som derimot er 
! alvorlig, er den markerte 
• overvekt de utgjør på for
,bryterstatistikkene. Voldtekt 
! ran og bakholdsmord på hvi
i te begått av negre er i dagens 
USA svært alminnelig. Poli
tisk hjelper det oss til å vek
ke våre rasefeller - rent 
menneskelig gjør det oss 
svært ondt. Vi brakte ikke 
de sorte til USA. Den <dm
porten» var det stort sett 
jødiske handelsmenn som 
hadde ansvaret for. Her vis
te Grimstad oss en bok, som 
beviste riktigheten av hans 
påstand). Vår løsning er, 
I fortsatte han, å sende de 
'sorte tilbake til Afrika på 

I statens regning». 
Om de sosiale forhold 

. hadde vår venn ikke mye 
I godt å si om hjemlandet. På 
I spørsmål om Nasjonalistene 
I ønsket å innføre en gratis 
i sykehusordning, som i Nor
I ge, var svaret «selvsagt». 
i Slik som det var idag kom 
betalingen først - eventuell 
behandling senere. 

KLANEN - LAVPANNET 
BERME 

Ku Klux Klan tiltaler ikke 
(Forts. fra side 1) statsbudsjettet. Den burde de amerikanske nasjonalist-
med folkemeningen. Et godt begrenses til det som blir Nr. 369/370 Holle, wo ist dein Sieg? Fra Niirnberger·prosessen. ene noe særlig. «De lever en-
eksempel på dette er uhjel- gitt frivillig, f. eks. gjennom~, Goring i kryssforhør, en hemmelig tilleggsprotokoll, Jodl i egen nå i borgerkrigens dager og 
pen. 'innsamlingsaksjoner. Det er ~ sak, Rundstedt og Brauchitsch som vitner samt noen av de an- har mistet evnen til å fornye 

en skam at millionene ruller klagtes sluttinnlegg. seg. De har ingen fremover-
IKKE NOE SKATTE· så lettvint ut til verdens av- rettet moderne ideologi, som 
NEKTERPARTI kroker mens våre egne han- Alle dobbeltnummer består av to plater som hver koster oss, og deres folk består for 

- De går altså ikke inn for dicappede må ty til tigging kr. 60,- pluss porto. Bestillinger rettes til vår Boktje- det meste av «low brows»-
en skattereduksjon på linje og lotteri for å skaffe de mid- neste. berme, uten fantasi og andre 
med Anders Langes parti? Iler de trenger. ønsker enn å denge opp og 

- Nei, løfter om nedset-, - Hvilke nøkkelpunkter Spesialbrosjyre sendes på forlangende. lynsje enslige, underlegne 
ning av skattene har alltid står ellers på Aksjonsparti- I negre. En slik fremferd er 
vært ansett som den billigste ets program? ---------------------------------... 1 utenkelig for amerikanske 
form for stemmefiske. Vi vil - Vi går inn for strengere I nasjonalsosialister, selv om 
en omprioritering snarere behandling av forbrytere, «TVERRPOLITISK» I - Vi støtter tiltak som, det i våre rekker også er en 
enn en nedskjæring. En særlig voldsforbrytere. De - Hvorfra venter De å styrker og forener Europa,' og annen «klansmann». 
sterk skattereduksjon er skal ikke dulles med av psy- kunne rekrutere Deres til-lOg siden EF er et skritt på' Om kretsen rundt avisen 
uansvarlig politikk. Selvsagt kologer, men bringes til å hengere? veien i den retning, stemmer «Thunderbolt», hadde Bill 
kan det spares inn på unød- forstå at samfunnet ikke Vill - Aksjonpartiet tar ikke vi for, selv om det kan gjø- Grimstad følgende å si: «De 
vendige utgifter, men slike finne seg i lovbrudd. Hoved- sikte på å bli noe gruppe- res innvendinger mot visse er reaksjonære og høyreori
midler skal først og fremst formålet med straff må være' parti, og det er vårt inntrykk praktiske sider av saken. enterte. Deres leder er en op
dekke behov i vårt eget land. å beskytte samfunnet mot hittil at våre tilhengere kom- Når det gjelder NATO vil vi portunist og de mangler på 
Skattepolitikken må stimu- forbrytelser. Politiet må til mer fra hele spekteret av po- opprettholde medlemskapet samme måte som klanen, en 
lere til økt arbeidsinnsats og enhver tid få de beVilgninger,' litiske oppfatninger. Det inntil et like godt eller bedre solid ideologisk forankring 
produksjon. Og progressjo-l som er nødvendige for opp- samme gjelder aldersfordel- alternativ foreligger. Vi vil, for deres politikk». 
nen i beskatningen må ikke rettholdeise av lov og orden .• ingen. Den klassestrid som I ha en utenrikspolitikk som I 
gjøres så stor at det blir I Vi er dessuten motstandere' gjenspeiler seg i de etablerte I ivaretar de europeiske folks ANTI·SIONISMEN 
ulønnsomt å utføre ekstra-I' av at alle slags samfunns- partiers navn og politikk til- 'interesser overfor den ØVri-, I SOVJET 
arbeide. skadelige og nedbrytende hører en svunnen tid, og er ge verden. Sovjets anti-sionistiske 

Videre må fordelingen av, tendenser skal godtas. Vi vil helt urealistisk i våre dager. O D lt å kl 'holdning, mente han vi måt-
samfunnets ressurser base-, ha et sunt samfunn, som Vår profil er derfor «tverr- . - ~ nu. er e a s ar te se på bakgrunn av den 
res på at familien er sam- i ikke tillater at samfunns-' politisk» i den utstrekning tIl å ~tIlle lIster ved høstens meningsforskjell det er mel
funnets grunnvoll, og at det fiendtlige krefter driver sin man kan bruke dette uttryk- stortmgsvalg? i lom den sionistiske og den 
er barna som er landets virksomhet. ,ket om et parti. - Ja, vi regner med å ikke- sionistiske del av den 
fremtid. Videre vil vi at landets al-I - Er Aksjonspartiet et kunne delta i minst 10 fyl- jødiske rase. I Sovjet, som 

koholpolitikk 'skal bringes sosialistisk parti? ker. i de fleste andre land, er 
VEKK MED U·HJELPEN mer i overensstemmelse med - Nei, ikke i norsk parIa- statsapparatet kontrollert av ' 

- De bærer et merke med alminnelig fornuft. Flertallet mentarisk betydning. - Og derefter bærer det jøder, men ikke sionistiske 
teksten «Nei til u-hjelp» på av befolkningen skal ikke på- inn på Stortinget? jøder! Det er likevel verd å 
jakken. Er det en post i i legges restriksjoner og ulem- JA TIL EUROPA .oG NATO - Det vil tiden vise. Vi legge merke til, at jødene 
Aksjonspartiets program? I per fordi et lite antall perso- -. Hvilken holdning inntar, arbeider forøvrig på lengre I ikke er en forfulgt, men der-

- Ja, vi er motstandere· ner ikke kan omgås alkohol I A:ksjonspartiet til faktorer I sikt i norsk politikk enn imot en priviligert gruppe i 
av at u-hjelpen bevilges over i på en fornuftig måte. som EF og NATO? 10. september. det sovjetiske samfunn. De 
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LØRDAG 16. JUNI 1973 FOLK OG LAND SIDE 7 

Hvem var de gode -- - Sa n n h ete n lite flatterende for Chur-I Så langt flygebladet. Vi 
- - chills minne? I håper alle husker disse ord 

Artikkelen er som sagt' neste gang det viser seg at 
(Forts. fra side 5) I istedenfor å senke dem - (Forts fra side 3) lang, men avslører uten blu- I «demok~atiet» har sluppet 

Senere ser man ikke mer til sel løgnene og propagandaen et nytt vIlldyr løs på det hen-
~OHT, Halvdan, utenriksmi- Lies forslag». (FO 1941-42. H.va ~ar så sannheten om fra den g~g. . . syknende «demokrat.iske» 
nIster. «Dormer har hatt en DB) , Lusltama? Det samme som PersonlIg er Jeg overbeVIst samfunn, det være seg l Sve-
samtale med Trygve Lie, I «Dersom Trygve Lie ikke, tyske~ne ~ Si? ti~ hevdet - om at om I?-ye 50 år vil det rige eller her i Norge. 
hvor . denn~ nevner at årsa-· fikk det som han ville, kom, at skIpet l vlrke~Igheten var komme artIkler om SANN
ken tIl at sa mange har vendt han til å be russerne rykke en kamuflert hjelpekrysser HETEN om den samme 
s~g ~ot (Nygaardsvol~) re-. Norge til unnsetning. De for d~n britiske marine, at I Churchills .ordre. helt på 
gJermgen er opplysnmger : ville da også gå gjennom den gjentatte ganger h~~de ~lutten av ~lste kngen om å 

Et billedverk - - -
om at Koht ble advart 4. og Sverige og samtidig som de fraktet tropper, ammunISjOn Jevne mUSIkkbyen Dresden (Forts, fra side 4) 
5. april (om tysk aggr~sjon i ville bli hilst med begeist- og annen kontrabande over med jorden, denne åpne by- aller fremste linjer og ofte 
mot Norge). Det forelIgger I ring i Norge ville de kunne Nord-Atlanteren? Og at den en, som var overfylt med selv måtte kaste vekk foto
bevis for at Koht mottok d.is- i holde svenskene på plass på sin siste f~r~ var så lastet særlig .kvinnelige flyktninger grafiapparatet og gripe til 
se rapportene (fra Ber1m, : som Europas slemme gut- med ammumsJon og eksplo- med sme barn fra 0stsone- geværet isteden. 
Stockh.olm og ~ondon). Det: ter». (Sven Grafstrom i det siver a! dette er den eneste landene, slik at hundretuse- Her e:r bilder fra alle 
folket l N~rge Ikke vet, men; svenske UD til den britiske forklarmg på hvorfor 30 000- ner omkom eller ble ødelagt frontavsnItt hvor Waffen-SS 
som hr. LIe håper de snart; minister Sir Victor Mallet tonneren sank i løpet av i fosforbombenes helvete. deltok, glimt fra alle divisjo
v~l få vite, er at Koht holdt· Stockhoim, 23.4.45. DB). 'bare atten minutter? Church~lls. livlege har jo al- n~rs kamp,. vi treffer de 
dls~e rapportene f?r~eg selv «Trygve Lie _ elsket å Sannheten er nok .enda lerede l. sm bok fortalt o~ ~Jente avdelmgsførere J?idt 
og Ikke sa ~t ord ~II sme kol- diskutere problemene over I mer brutal, og enda J?mdre den kynIske måte ChurchIll ~ ~ampens tummel <;>g SItter 
le~e~». (~I~ Cecil Dormer,: et godt måltid. Han pleide I flatterende for de allIerte. I mottok meddelelsen om Igjen med en umIddelbar 
bntIs~ mInIster, ,Oslo, 1939; å si til (Hans) Berg (stats- sær.d~leshet for .de engelsk~ Dresdens ødeleggelse. følelse av å ha gjenopplevet 
-40, 1 et l;>rev t!l. Anthony råd i den norske ambassade, polItIkere og offlCerer som 1 Er d~t å ~dres o~er at disse fjerne, stridens år med 
Eden, Forelgn MInIster, 1.4. i London)' «Hvor skal vi begynnelsen av 1915 skulle hedersgjesten I OsloWmston ukerevyens livaktighet. 
1941 DB). spise idag?'- Berg var kjent l~de sjøkr~~e~ fra: det bri- Churchills siste ord f~r han Generalfeltmarskalk von 

«Sir Cecil Dormer kom for som en gourmet. _ Jeg fikk tiske AdmiralItet I London. utåndet var: «Jeg er lei allt!» Manstein og generalløytnant 
tre kvarter siden. Han kom bedre mat under krigen enn ~lant .d~m var ~en unge ma- Alf Magne Gleng. von Manteuffel har skrevet 
s~mmen med norske utse?- både før og etter, takket rII~emmlster Wmston .Ch~r- korte i~le~g til et 'par av 
dmger (Koht og oberst Blr- være Lie og Berg». (Collier Chill, som var en ::ergJerr.l~, bokens Viktigste kapitler. 
ger Ljungberg) denne mor- til DB 21.4.73). men hØyst oJ?stndt pol~tI- Demokratisk _ Die Waffen-SS. Eine 
gen. Jeg antar de alle er litt «Forfatterinnen Shirley I ker. Når det !5Jaldt ut~orml~- Bilddokumentation. 
misfornøyde -:- noe som ik- Hazzard _ som kjenner FN . g.en av mannen~ kngspolI- (Foris, fra side 5) 260 sider, ca. 450 hittil 
ke skal bepreldes dem, poor fra over ti års arbeide der _I tIkk, var hans !:ntreste mot- ukjente fotos. Kr. 80,-. 
darlings. Men vi har ikke kaller Lie en løgner, midr.:el- stander I:0rd. Flsher, den ~l- straffet for det samme»!!! 
tenkt å sitte rolig for lenge åd' h t f" (VG' . drende flatesJefen. Churchill Tryggheten for svenske Leveres gjennom vår 
under deres offensive be- m Ig eldolg elglhng». I trumfet på egen hånd igjen-, barn og eldre blir mindre og Boktjeneste. 

en anme e se avennes nye, . d f h d V' l 
breideiser. I betraktning av bok «Defeat of an Ideal», I nom det såkalte Dardan,eller- mm. re or ver ag. I eser 
deres fullstendige ineffekti- 25 4 73 felttoget, som ble en fIasko stadig om mord og ran på Bø'-.., 
vitet - så bør de ikke SliP-I .. . . og som kostet de allierte I eldre. Og våre barn våger N 
pe unna påtale _ Jeg forstår «!?øden startet, som med over 100000 mann.» ~ange foreldre ~n~pt sende 
ikke nordmenn». (Cadogan; NasJonene~ Fo~bund,. ~ed I Her står det i artik~elen, til skolen .. SamtId~g . d~~ge; .tie"est~" 
d' 5 540) ~ helt utIlbørlig paslflser- som er skrevet av Co lin man med alle mulIge KnmI-! 
lary,. . lI~g - I 1949 .laget Trygve Simpson i 1972 et foto av nelle individer, ja det er like har fortsatt endel eksempla-

LIE T t t • d' k'l Lie en hemmelIg avtale med Winston Churchill med tekst før de kriminelle bestemmer rer igjen av 
, rygve, s a sra 1 e Sl 'FBI Med Lies samtykke t 'kl' f' I ' og senere FN generalsekre-! - , . under: Sannheten er kanskje ~ VI mgen av sam unnspolI- . 

t (A b 'd rt' t) F l hadde de åpnet et fllIalkon- tIkken. Massemedia ikke Deutsches SoldatenJahrbuch 
ær r el erpa le .« or I tor i FN-bygningen Noe me- ----------------------, . . . ' . å dempe opposisjonen la ' . mmst Bonnierpressen, gjør 1973. 21. utgave av et meget 

T L· f t f l I re skadelIg for moralen kan statsministeren (Nygaards- samtidig de kriminelle til en populært verk Her presen-rygve le ram e ors ag 1m t t k Hd' . . . 'kk t åt·· ap en es - un reVlS vold) hvon han henstIller at form for helter. Selv vil dis- teres tysk «Soldatenturn» og 
som ~I Il U. ~ ~ f regJte~m-1 av de dyktigste i staben ble (statsråd) Frihagen øyeblik- se ranere tyver halliker osv militærtradisjon i et rikt an
g~l~ s. u le SI a: ra~. ~n avskjediget under disse kelig må ta avskjed på grunn fremstill~ seg 'selv som e~ tall velskrevne artikler spek
v~ke I~n eyere SIr ~vs J: s-I skammelige arrangementer. av manglende forberedelser slags venstrepionerer og ket med illustrasjoner i svart 
~. na K sa sna\ Ilen • o~ - Sekretariatet ble tappet av forsyningen av Finnmark streike bak murene gjøre jhvitt og farger Her er dikt 

Jern. onge~ \u. e sa ~ - f. or kraft og vitalitet. Og slik 1
1

_ regjeringen ikke hadde opptøyer og stå på f~ngsels" fortellinger ov~rsikter bio~ 
n.evne tt en. hoad~sJkontsretgJe- forble det». (Joseph Hone, noen som forsto deres (eng-! taket med knyttede never I 'grafier og ~eget annet' Inn-
rmg e er a a IS u er sa- • b' d t . FN . . ' ken med hjemmefronten og som ogsa ar el e l I e~ elskmennenes mentalitet og Det er en skjendsel mot hele ledningen er iår ved tidligere 
Ld" T'l • b anmeldelse av samme bok I kunne snakke med dem» den svenske arbeiderstand generaloberst i Waffen-SS 

on on-regdJerll~kgten. hl ak e- the Daily Telegraph, 3.5.73) (Statsråd Paul Hartmann~ av hjerne og hånd at denne I «Papa» Paul Hausser Boken gynne me lever en j' I . 
Kongen eller Nygaardsvold «Bak fronten», 16.1.45).. for~ for k.rimiI?-e~1 venstre- i er anmeldt i F. og L. nr. 4. 
ideen, men de ble overtalt». NYGA~~DSVOLD, Johan, «Det fantes. d~r (Fmn- I profil på. lIke ImJe skal få I Et funn for veteraner og 
(Collier mars 1943 FO DB) statsmmlster 1935-45. (Ar- mark) statspensJomster som,' føre arbeIdernes tale. samlere.. -
«Alle~ede i 1941 ~tarbeidet beiderpartiet). «Det er dess- 'var nazister. Spørsmålet var Hva Sverige idag behøver 432 s. innb. kr. 52,00 

han (Lie) en plan om en verre noen militære her om pensjonene skulle stop- er hverken noen Center -
nordatlantisk forsvarspakt (London) . som prater mye pes. Det er også på det rene· Moderat - Folkeparti - TILL SALU 
mellom Storbritannia USA rart. De VII at Kongen skal at det ikke er noen lovlig. eller Nyvenster-politikk. sve-, Gorings Luftwaffe-marke 
og Norge _ at Da,r;mark gjøre et statskup, avsette re- adgang til å gjøre dette, men; rige trenger idag den mest Pris kr. 35:-
skulle holdes utenfor et slikt gj.eringen, sies det». (Unn~ det ble likevel enstemmig be-I radikale. ay alle radikale FUP jVASTFYLKING 
samarbeide, at Island skulle Dles,en, ~oh.ts sekretær 1 sluttet ~t man skulle stoppe storrengJør!nger som n?en- Ellos/Pg 622697 - 1 
bli uavhengig og at Fær- «KVinne I krIg», 26.6.40). . utbetalIngene». (P. Hart-/ gang har gatt over SverIges Svenge 
øyene skulle bli norsk. Sam- . «l. 1942 og 1943 var re- mann», 21.2.45). folk og rike! Denne storren-o 
tidig skulle briter og ameri- gJermgen Nygaardsvold ut- «Gubben (Nygaardsvold) gjøring er det bare det ria- Altmuligmann, Trondheim 
kanere få baser i Norge _ satt for hard kritik~ .. Det er grinete over utviklingen sj?nalso~ialistiske Nordiska Snekker-, murer- og rørlegger
Bakgrunnen for motviljen dannet seg to OPPOSISJons" og uttalte bl. a. at han var RIkspartiet, som er beredt kyndig mann ønskes til en del 
mot danskene var at de ikke fløyer - Stockholmsopposi- kommet mer og mer i tvil til å gripe kosteskaftet for å reparasjoner i min leilighet. 
hadde gjort noen motstand sjonen besto av miSfornøyde om Norge hadde opptrådt få virkeliggjort! B.m. «Kontant betaler» 

EN MANNFOLKBOK: 

mot tyskerne og at de i 1941 flyktninger og forr~tI?-ings- riktig i 1940 når han så ~t 
utleverte seks torpedObåter folk - LondonopposIsJonen Danmark, som hadde stIlt .•....• ",.,.u##............... mest a-y misfornøyde nord- sine flyplasser til tyskernes 

menn I England. Det ble disposisjon, først ble be- ((FRIVILLIG SOLDAT» av Filip Rytterås 
er det eneste fOlkeslag over- gjort flere forsøk på å fjerne I fridd. Han uttalte også at Beretningen om de svenske frivilliges innsatser un-
hodet, som så fritt tillates å regjeringen». (FO. DB). hvis britene skulle finne på der Finlands krig. Bygget over brever og dagbokopp-
emigrere selv om det ofte «Splittelsen ville gi nazist- å feire V-dag før Norge var tegneiser. Pressens dom: «Utgor en hyllning till Fri-
dreier seg om høyt utdanne- ene alt for gode propaganda- befridd, så skulle det ikke villigkompaniet, detta lilla, tappra forband». 
te og for Sovjet viktige fOlk_lkort». (Collier. FO. DB). flagges fra norske bygnin- ppb kr. 39,- + porto 
De holder li~evel sammen «Benjamin Vogt - har ny- gen>_ (P. Hartmann, 5.5.45). best. gjennom Boktjenesten. 
tross meI!.ingsforskjellene». lig sendt en skrivelse til (Fortsettes) I :...... _____________________ ~ 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 16. JUNI 1973 

Lindisfarne 
(Forts. fra side 5) 

av kristendommen for å 
skaffe seg selv større makt. 
De gamle høvdingeættene 
var samtidig de som utførte NYTT FRA MISJONSMARKEN ser seg at hele denne prak- lighetssugne fra apekattenes Thon rett på dette punkt. 
de religiøse ritualene, og un- Uten kommentarer brin- sisen kom istand efter sterk land havnet nemlig i den Man skulle nesten tro han 
der påskudd av å innføre ger vi følgende lille godbit svensk påtrykk i Berlin, er røde boks land, Kina! Der hadde lest Folk og Land! 
kristendommen kunne man fra «Nationen»: det vel rimelig å forvente at· var de naturlig nok ikke sær-
ta makten fra og av og til! «For kort tid siden ble det propagandamakerne vil bli lig velkomne og den britiske ÅPNING TIL HØYRE 
også utrydde, disse ættene.' fra skip utenfor kysten av sittend~ med en flau smak i ambassaden som ivaretar I CANADA? 
De beste ekserhplene på slike, Syd-Korea kastet i sjøen kjeften. Svenskene truet med Gambias interesser i Kina, Den kommunistiske parti
renegater er oppskrytte hel- i 100 000 Johannes-evangelier å innføre visumtvang for var ikke særlig ivrige etter å i avisen i Canada, «Canadian 
ter som' Olav Tryggvason og i vanntette plastposer. Vind- samtlige tyske reisende der- ta saken. Den finske kaptein- Tribune», gråter sine bitre 
Olav Haraldsson, personer' og strømforholdene var gun- som ordningen ikke ble gjen- en hadde fullt mannskap og tårer. En lokal såkalt høyre
som er blitt heroisert gjen-I stige, og det er grunn til å nomført, og hensikten var å hadde heller ikke noe bruk ekstremist gruppe som kal
nom sagaene nedtegnet av l regne med at en stor del av oppnå større kontroll med for de to, men alt tyder på ler seg «Western Guard» un
den kristne fanatikeren' posene skulle nå sitt bestem- strømmen av jødiske flykt- at de måtte følge båten til der ledelse aven herr An-
Snorre Sturlason. meIsessted - nemlig kysten ninger som søkte inn over de dens neste bestemmelses- drews, har nemlig greid å 

(D d t bl t l av det kinesiske fastland. - svenske grensene. sted - New Orleans i USA! oppnå hele 1900 stemmer ved 
a e . an eserne av Sendingene av plastposene *: Men det er jo hvite kvinner et valg på det lokale plan. 

dette b~ad sI~kert er .mang~ er et lite forsøk på å dekke DONITZ, SPEER OG BEST også der, selv om de ikke Og i Toronto-distriktet opp-
perSO~llg~ krIst~e m~ ~e~t I 'det enorme behov hos de ki- I DANSK TV akkurat snakker Oslo-dia- nådde gruppen 4000 stem-
p::en es .... etmer es a e e nesiske kristne. Posene er Hitlers etterfølger admi- lekt. mer til tross for at masse-
I . : ~r tme~ som n<;>e angr~p ganske små, og foruten JO-I raI Karl Donitz, og ha~s rust- *: medienes kjæreste beskjef-
pa riS .en ommen I seg se v, hannes-evangeliet inneho, Ider I ningsminister, Albert Speer, ENDA ET NYTT OG MERKELIG tigelse i tiden frem til valget 
1?en pa de makts~ke fana- de et sugerør og en plate samt det man har kalt Dan- PARTI hadde vært en intens hets 
fI~~I:t~~d~:~~~~~!~~ s~::: med tyggegu~mi. En r~gner marks «bøddel» i okkupa- Sosialistisk Valgforbund mot den. . 

• fø t d k f Ik • med at det l mange tilfelle sjonstiden dr Werner Best er dannet. Det betyr et liste-I Kommumstorganet tolker 
pa r e germans ~ o sa blir barn som finner posene, vil trass { en· proteststo~ samarbeid mellom de tradi-' det som et meget dystert 
mange ulykker og lldelser). og både sugerør og tygge- fra tidligere motstandsfolk, sjonelle moskva-kommunist- , tegn i tiden at «små bander 

Den nordiske storhetstid, gummi er i høyeste grad snart få anledning til å tre ene og det mer Mao-inspi-' ay fascister». ~an oppnå e? 
vikingtiden, førte til slutt til mangelvare for kinesiske frem i Dansk TV. I «Nazi- rerte SF. I tillegg kommer VISS suksess l a danne «alh
de nordiske folks utmattelse barn. Misjon bak Jernteppet programmet», som er produ- Demokratiske Sosialister _ anser mellom de mest rabi
og til de sydeuropeiske stats- h~r bekostet hele dette pro- sert av Danmarks radio, vil AIK og såkalte partiløse so- ate. hø~re:ekstremistiske o&, 
ideers seier. Men den mekti- sJektet, og håper selvsagt at i bl. a. Donitz belyse hvor mye sialister. Vi tviler ikke på at antisovJetiske elementer l 

ge kamp som de nordiske mest~parten av posene kom- 'I realitet det var i planene om noen i dette bedervede «de-,' lokalsamfunnet». 
folk førte har ikke vært for- mer l de rette hender.» I å fortsette okkupasjonen av mokratiske» land vil finne Av «Western Guards» pro-
gjeves. Den har bestandig *: Danmark og Norge - som et alternativ også der. vel-I' gram fremgår det at grup-
virket som inspirasjon for SS PÅ TOPP en slags sikkerhetspant for bekomme! pens siktemål i Canada er å 
nordiske naSjonalsinnede All slags litteratur om na-: kapitulasjonsbetingelsene *: utvikle en sunn, kulturelt 
mennesker, og i den skjeb- zisme og nazister later for med de allierte. Også plane- DRØMMEN OM DEN STERKE preget holdning til politik-
nesvangre tid som de nord- tiden til å være meget i vin- ne om å la den tyske hær i MANN?, l' ken samt å fremme en like-
iske, ja alle germanske fol- den. Det gjelder både anti- Norge overgi seg til den Forretningsmannen og i lede~ sunn forståel~e for ?~
\te slag nå går i møte, vil en kvariske bøker fra NS-tiden, svenske regjering, en plan kjendisen Olav Thon (han ty~mng~n av autoritet, dISI~ 
slik inspirasjonskilde være memoar-litteratur efter dem Himmler gikk inn for, skal med alle gårdene De vet) plm, pll.kt o~ æ~e; dette. l 
av uvurderlig betydning for som aven eller annen grunn drøftes med Donitz. TV-di- er blitt intervjuet i A-Maga- motsetmng til slIke medIa
våre folks videre eksistens, ikke ble henrettet av seier- rektør Lauritz Bindsløv, be- sinet, hvor han gir uttrykk produse~-te plattheter s~m 
og Lindisfarne vil bli selve herrene, og ikke minst ny- roliger med at det er et hi- for sin beundring av general «huI?amsme», «~arme», .«m
symbolet på VåT vilje til produsert hetslitteratur i storisk program, som bl. a. de Gaulle. «De siste ukers derllghet», «SOSIal beVIsst-
kamp. velkjent krigspropaganda stil vil fortelle om hvordan Dan- situasjon på valutamarkedet het» osv. . 

I dag står de germanske med «sannferdige» beretnin- mark ble frigitt uten blods- har ytterligere overbevist Ja, det var fæle greIer! 
folkeslag ovenfor større far- ger om nazistiske perversjo- utgydelse - «de tre stor- meg om hvor uendelig forut-

h t D . t få ·kk Id· STATSHEDNING? er enn noensinne. Nye poli- ner og grusom e er. en naZIS er r I e an e mng seende han var», uttaler 
tiske og økonomiske syste- sistnevnte sorten er særlig I til å renvaske seg foran ka- Thon. «Og klok. Dessverre Er du statshedning, så betaler du 
mer er i ferd med å legge utbredt der hvor engelske og meraet». Blir dette Dan- for ham, og for verden som gladelig 80 prosent av dine inn
oss åpne for å gjøre oss av- amerikanske bøker hører til marks svar på Svensk kryss- kommer efter, var han 20 tekter i direkte, og især indirekte 
hengige av destruktive og dagens tilbud. For tiden er klipping? Intet vil forundre cm for høy, for rett i ryggen s~atter, for at du kan bli admi-
profittsugende krefter ingen det Fredrik Forsyths <dic- oss i denne sammenheng. og hadde for dominerende mstrert, kontrollert og neglisjert. 
kjenner omfanget av. Våre tion» om «The Odessa File» *: nese til å bli hørt i en tid da, Hver den som har trellens ånd, 
folks kulturelle egenart er som topper listen over best- det var mer viktig å være i finner trellens kår tilfredsstillende. 
langt på vei i ferd med å seIlere i USA. Boken finnes I'INGEN VIL HA DEM prototypen på en demokrat (§ 100-1946) 
ødelegges av internasjonal- også på norsk under tittelen Arbeiderbladet brakte for enn en god leder for folket.» 
istisk ukultur. Vår rasemes- «Varulv» og handler om de i en tid tilbake en artig hi- (Uthevet av oss.) 
sige egenart som har gjort tidligere SS-menns hemme- storie om to av våre venner Når det gjelder politikken, FO LK OG LAND 
vår rase til den dominerende. lige verdensorganisasjon. fra den tredje verden, nær- er ikke Thon synderlig opp-
faktor i verdenshistorien I *: mere bestemt Gambia. Etter tatt av den. Han mener at I 
er i ferd med å bli ødelagt· «HITLERS JØDEPASS» et besøk aven norsk skjønn- hver tidsepoke har sin i 
gjennom raseblanding og I Rett som det er kommer het bestemte de to sorte svar «trend», som det ikke nytter I" 
mental forurensning, og våre det frem nye detaljer i histo-! på Per, Pål og Espen Aske- å snu. «Men det vet jeg», 
enemerker er i ferd med å rien om Det tredje rike og ladd, å dra på frierferd til sier han, «at greier ikke so
bli invadert av fremmede ra- Den 2. verdenskrig - detal- det kalde nord. De to må sialiseringspolitikken å få. 
seelementer delvis brakt hit jer som ofte kan få efter-l nøye seg med å ha likheter innlemmet arbeidsglede og' 
av raserenegater. Slik er si- krigstidens propagandasann- i med Per og Pål forresten - belønning for innsats i sitt 
tuasjonen. Vi må overleve heter til å fortone seg noe Espen Askeladd, hadde jo program, blir snart hele be
gjennom kamp eller gå un- underlige. Den velkjente hi- bestandig flaks - det hadde folkningens hovedbeskjefti
der , og som Lindisfarne sym- storien om den store røde ikke Gambierne. For å kom- gelse å heve trygder og stø
boHserte våre forfedres mot" «J»-en, som tyskerne lot inn- me til Oslo, hvor piken bod- nader i et temmelig grått og 
standskamp mot fremmede føre i passbøkene til jødiske de, pakket de tam-tam trom- ensformig samfunn. Konse- i 
innvandrere og ideer, må borgere i 1938, er jo blitt ut- mene og snek seg med et kvensen av dette vil med ti- j 

Lindisfarne idag være til in- nyttet til det ytterste som et finsk skip. Hvordan det står den bli en forherligelse av 
spirasjon og stå som symbol bevis på nazistenes djevelske til med geografi-kunnskape- de fremstående lederskikkel
for vår egen kamp mot våre rasehat. Når det nu, ifølge en ne på det sorte kontinent, ser og overbelønning av inn
- de germanske folks fien-I svensk doktoravhandling av vet vi ikke, men vi misten- sats i en grad vi ikke fatter». 
der. fil. mag. Hans Lindberg, vi- ker det værste. De to kjær- Vi vil ikke nøle med å gi 

KierschowJgt. 5, Oslo 4 
Telefon 377696 

Boks 3214 -- Sagene 

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

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

Bruk postgironr.: 16 450 
'Løssalg kr. 2,

Ulgi,," AlS FOLK OG LAND 

Viking Boktrykkeri, O 
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