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Hva vil Nobelkomiteen gjøre? 

Fantastiske påstander • 
1 Tyskland 

DET HEVDES AT WILLY BRANDT FIKK FREDSPRISEN SOM FØLGE AV KORRUPSJON OG BESTIKKELSER! 
viser de dog hva den grad av 
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So sollte die erste Atombombe auf Deutschland fallen - S.5 . , . 

War auch Brandts friedenspreis 
GEKAUFT? DieMaskevomG 

tåpelighet som Høyrepoliti
kere og andre borgerlige de
monstrerer kan avstedkom
me selv utenfor landets gren-
ser. 

I sitt nr. 31 for 27. juli 
behandler også det tyske 
NATIONAL-ZEITUNG saken 
og da dette jo er både et 
stort og ganske innflytelses
rikt blad, som stadig er 
gjenstand for omtale og an
grep bl. a. i DAGBLADET, 
kan man vel ikke bare trekke 
på skuldrene av bladets krav 
om at affæren i likhet med 
Watergate-saken i USA og 

Tysk nasjonal presse spanderte store typer på nyheten. I St~iner -saken.i Vesttyskland 
bhr undergItt nærmere 

Som våre lesere vil vite til- men som vel ikke egentlig I Men, det lar seg altså ikke I granskning. Så hvi~ ~kke de~ 
tror vi våre partipolitikere er det i et Vesttyskland, hvo~ benekte at ryktene eksisterer norske NobelkomIte er on
litt av hvert, rent bortsett man nylig har hatt affæren og at de ikke akkurat er entert om ryktene og ~A
fra den rent generelle poli- med to borgerlige represen- s"mi~rende for Norg~. Nat':lr- rr:IONAL-~EI~~Gs ~knve: 
tiske lurvethet som synes å tanter i bundestagen som ble hgVIS medfører de Ikke nk- ner, så gjengIr VI her ~ ov~r 
være grunnlag for deres bestukket til å redde Willy tighet, vi understreker påny setteise det 1?ladet sknver. 
maktbrynde. Men direkte be- Brandt som kansler da verst I at vi er he!t overbevist?m «I befolknmgen holder det 
stikkelighet og korrupsjon det knep. det, men pa den annen SIde I (For-lI. Ilde 6) 
av den artr:nanba.r fått eks-' ... ~_~_,.t.. " = .. :::::"',_ -.:=.ct:::=_ 
empler på både fra Storbri- ALARIK: 

tannia, USA og Vesttyskland USA _ dumpekand.· da" t i den senere tid, det tror vi 
dog ikke man kan beskylde 

~o::~~r~~~t~~~it!:::if~;t I· den kalde kr.· ... en? 
små og jevne med småfusk • ~ • 
og grove løftebrudd overfor 
velgerne. MÅ EUROPA GÅ SINE EGNE VEIER? 

Så vi må nok si klart fra Etter den 2. verdenskrig «bandittstater» gjør det, om ste og sterkeste av de såkalte 
at vi tror tyske påstander satte USA seg i spissen for ikke på annen måte, så i. supermaktene, selv om de 
skyter enndog langt over må- den «frie» verden for å lede form av såkalt utbytting. Og ! øvrige har innhentet en god 
let når nå både rykter og den i kampen for en bedre sagt med et stygt ord er det del av forspranget fra 50-
pressenedslag av dem hev- tilværelse og for å beskytte vel nærmest akkurat det årene. 
der at den norske Nobelko- den mot kommunistisk dik-: USA har gjort ved å sikre Så langt det militære eller 
mites borgerlige medlem- tatur og/eller sovjetisk ag-' seg fullstendig økonomisk rent fysiske styrkeforhold. 
mer, som også stemte for gresjon. I herredømme over det slagne På den ideologiske fronten 
fredsprisen til den tyske Gjennom de første årene Europa. Hva skulle «utbyt- ser situasjonen imidlertid 
kansler Willy Brandt og der- av den såkalte kalde krigen, I' ting» ellers bestå i. ganske anderledes ut. Mens 
med vel også sikret hans et- da det fullstendig raserte Eu- En annen side ved saken amerikanerne i tiden 1941-
terfølgende valgseier, var ropa inklusive det hårdt. er at amerikanerne i 1945 1945 førte krig etter prin
blitt bestukket til å handle medtatte Sovjet-imperiet I selvfølgelig også var blitt sippet «seier for enhver 
slik! hadde mer enn nok med å klar over hvilke motspillere pris», later det til at kam-

LØSSALG KR. 2,-

På side 2 idag bringer vi en 
ny artikkel av Ralph Hewins, 
som denne gang forteller om 
hvordan Quisling natten til 
9. april 1940 fikk forræder
stemplet på seg av dårlig 
informerte journalister. Hvil
ke konsekvenser dette fikk 
både for utviklingen i Norge 
og for det påfølgende vest
felttoget, er hovedinnholdet 
i artikkelen. 

Om «BLIKKFANGER
KNEPET» i politikken skriver 
OscarAalI på side 3. Her på
viser han et interessant feI
les trekk mellom Watergate
og Crotale-saken samt vårt 
eget efterkrigsoppgjør • 

JENS, 
vår danske medarbeider, tar 
for seg den kulturkrisen Ves
ten er inne i, og spør i sitt 
innlegg om det kulturelle er 
uavvendelig på våre himmel
strøk. (side 2). 

PÅ MIDTOPPSLAGET 
forøvrig, går «Slaget i Ran
dolf Street» sin gang, og i en 
liten «litteraturkronikk» kom
mer vi inn på det fenomen 
i tiden at det ifjor bare var 
Bibelen som solgtes i flere 
eksemplarer enn Mein 
Kampf. 

På den annen side kan man rydde opp i ruinhaugene, de ville få i årene som fulgte, pen mot kommunismen i et- ELLERS 
nok si at det ikke er så un- kunne nok amerikanernes og at de derfor anså det for terkrigsårene er blitt ført et- vil De finne våre faste spal
derlig at vanlige tyskere søk- tekniske og materielle over- helt nødvendig å mobilisere ter det nærmest motsatte ter med unntagelse av .. I 
er en forklaring på dette ,legenhet virke som den beste det europeiske potensial av I prinsipp: «Unngå for enhver brennpunktet», som denne 
utrolige at fredsprisen ble' «sikkerhet» for de fleste av mennesker og materiell til pris å seire». gangen måtte stå over på 
tildelt en mann som notorisk' vesteuropeerne. USA hadde beskyttelse mot kommunist- grunn av plassmangel. 
har vært alt annet enn frede- : dessuten atombomben, noe isk aggresjon, som det het. Noen eksempler vil belyse i __________ _ 
lig og som endog har skrevet som ikke levnet muligheter Jevnfør gjenopprustningen dette: 
en lærebok i geriljakrigfør- til å trekke fordelene ved av Vest-Tyskland, so:rp. fulgte 1. Verden kjenner allerede I 2. Under Korea-krigen tø
ing. At hans sosialistiske «Pax americana» i tvil. I allerede i 1954 - mindre enn historien om hvordan klik- vet man bort et vellykket 
meningsfeller i den norske I At den «generøse» Mar-, ti år etter krigens slutt, da ken omkring Roosevelt utle- felttog og gav general Mac
Nobel-komite lot den tyske shall-hjelpen for en stor del det het at det for all fremtid verte hele Øst-Europa til Sta- Arthur sparken fordi han 
partifelle og tidligere Arbei- finansierte den europeiske ikke mer skulle finnes et ge- lin, noe som var en militær gikk inn for en plan, som 
derpartiprotesje få denne gjenreisning med Europas; vær mellom Rhinen og Wei- unødvendighet. USA hadde sannsynligvis ikke bare ville 
valghjelpen forbauser kan- egne penger, fikk man heller. chel. altså slått inn på denne «lin- ført til et gjenforenet Korea, 
skje ikke så mange, men når se litt stort på. I egenskap I Siden den gang har rust- jen» alt før krigen var slutt, men også til at det nyetabler
også ikke-sosialister er med av Okkupant, skulle det for ningsbeløpet gått ufortrø- men likevel etter at den vi- te Mao-regimet i Peking ville 
på leken, da griper man til øvrig bare mangle at USA' dent videre. Industrielt og dere utvikling i Europa og \ falt. 
forklaringer som i Norge I ikke ordnet opp i de besatte økonomisk er USA den dag i verden for øvrig var blitt ty- 3. I Midtøsten har man ved 
kan synes helt fantastiske, lområder - selv notoriske dag utvilsomt ennu den stør- delig for de fleste. (Forts. side 8) 
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SIDE 2 

Er kulturforfaldet uafvende
ligt på vore himmelstrøg? 

FOLK OG LAND LØRDAG 22. SEPT. 1973 

Ralph Hewins: 

Beleili;;- syndebukk 
Slett informerte utenlandske journalister ga Quisling forræderstemplet 9. april 1940, men 

Uanset livsindstilling og fortsat af slægtsstolte klaner så sent som i slutten av april planla London å forhandle med ham! 
politisk standpunkt vil vel og storfamilier indenfor alle 
ingen benægte tilstedeværel- højkulturer. Gennem århun- Oversettelse og innledning ved Odd Melsom. 
sen af særlige evner og ka- dreder lykke des det at holde 
rakteregenskaber hos de slægtsarven intakt. Selv un- Det er vel bare naturlig at ak- var han jo ikke engang nøytral da Det etterfølgende er en overset
slægter og folkeslag, der ned der fremmede himmelstrøg,. tive deltagere i historiske begi- i han startet sine historiske studier, telse av et brev som Ralph Hewins 
gennem tiderne har grund- hvor de nordiske invandrere . venheter kan ha forskjellig syn på men hadde direkte vært engasjert har sendt til dr. Martin Gilbert 
lagt og præget de store ver- som oftest kun udgjorde et I samtidshistorien, avhengig av den på jøssingsiden. (Churchills offisielle biografiskri
denskulturer , og endelige op- mindretal indenfor de øvrige rolle de selv kom til å spille. Derfor I Men, det offisielle Norge, som ver) ved Merton College, Oxford. 
løsning. Klimaændringer har befolkningsgrupper. bør man vel kanskje helst gå til en har bygget hele sin tilværelse på en Foranledningen er at det fremdeles 
bl. a. været på tale og er i Hvorfor og hvorledes slægts- . nøytral utlending når man vil finne historisk løgn, søker ikke sannhe- hos britiske bokanmeIdere og skri
nogle tilfælde blevet påvist, bevidstheden og slægts-arven: den historiske sannhet om hendel-. ten. Det søker bare støtte for sin benter skrives om en Femtekolonne 
medens atter andre - som blev sat over styr, yil det her I sene i sammenheng med den tyske I egen falske historieskrivning og i Norge 9. april 1940, noe Hewins 
f. eks. den stadigt meget om-, føre for vidt at skIldre, men I okkupasjon av Norge. Den kjente I fordømmer enhver som våger å ha ikke bare benekter, men en påstand 
stridte Oswald Spengler - i der findes fremragende vær- britiske publisist og journalist I en annen mening. Det har i sann-I som han hevder har gjort ubotelig 
betragter højkulturene som ker og skrifter, der indgåen- Ralph Hewins har gjort det til noe het Ralph Hewins fått erfare. Han skade ikke bare i Norge, men også 
en slags levende organismer! de behandler de enkelte epo- aven livsoppgave å granske hendel-I er støtt ut i det ytterste mørke her i Nederland og Belgia, hvor det 
med en «gennemsnitsalder»' ker indenfor de hedengang- sene dengang og eftersom han selv. i landet, æreskjelles og nektes å skapte kaos og forvirring da den 
på ca. 800 år (påfulgt af en ne højkulturer. Og vor egen i aprildagene 1940 sammen med komme til orde i mediene. tyske invasjon kom. 
noget kortere «civilisations-' tidsalder. *) andre angelsaksiske journalister var I Men denne behandling bør ikke Han klarlegger i brevet hvorledes 
periode» med stivnede sam- med på å stemple Quisling som en· få den nasjonale norske ungdom av påstanden om forræderi fra Quis-
fundsformer og steril kunst). Dødvægten. forræder og også senere hadde in- idag til å godta fordømmelsen av lings side fremkom i aprildagene 
Fælles for mange lægmænds Et hØjtudviklet samfund • tim kontakt med emigrerte nord- ham. Den har jo selv funnet frem og gir ellers et lærerikt overblikk 
bedømmelse af de historiske tenderer efterhånden mod! menn i Sverige og andre steder, til at det var en høyst tvilsom lære over det som hendte under felt
hændelsesforløb er imidler- en negativ udvælgelse i bi 0- ! likesom han også overvar rettsaken som ble innpodet den i skolen, i toget i Norge. Vi skulle tro at en 
tid den opfattelse, at «udvik- logisk henseende, og især i: mot Quisling, skulle man tro at pressen og i kringkastingen. Sann-! nasjonal ungdom som virkelig søker 
lingen» på et vist. tidspunkt vort moderne velferdssam- det ikke var godt å finne en sann- heten og virkeligheten ser anner-I sannheten heller finner den her enn 
tager magten fra menneske- fund er der en endnu større hetssøker som bedre burde kunne ledes ut enn man har innbilt den. I i skolebøkene. 
ne, og at mulighederne for risiko for, at betydningen af godtas av begge parter. For faktisk ~ Og det bør de unge være glad for. 
en politiSk og kulturel for- elementær livsduelighed ik-I =_ Det kan ikke være noen stas å I Daily Telegraph for 2. aug. 
nyeIse dermed er udtømte.- ke alene tilsløres, men at de,. th d d f . tilhøre et folk som kan oppvise iår sier Mr. Ian Colvin at 

bedst udrustede menneske- mte e en, ~ orsymnger- verdensrekord i landsforræderi, så Major Desmond Morton, 
Udtømte muligheder. typer gøres til genstand for ne fra ~;erlS:~~e lan:~ oP-1 enhver korrigering må være til det Churchills sekretær, i juni 

Der er meget, der rent u- en så gennemført rovdrift, hørte.. ør~ e e en a om i gode. 1940 rapporterte til Lord 
middelbart taler for sidst- at de til skade for dem selv kom tIl at lIgge hen som en r Swinton Dominions Secre-
nævnte opfattelse. Tekniske - og helheden - ender med uddød ørker:, og blandt Co- ------------ tary: «D~t er meget mulig at 
fre!llskridt rummer altid et at blive en «m~ngelvare». l?s.s~ums rumer møddtef'~..a.e~ Alexander Lange:. ". vi har funnet en kraftstasJon. 
riSIkomoment, og hvor ofte Gennem en -mvel19l'ende tijreJsende ~!1B~§~e ~'-'"-'~-+"-" - •••. " •. og reVOlusjonær orgamsa-
har love og velmente foran- tvangsssocialisering og lig- flokke: At pave~~mm~t sene: Den manglende I sjon noe i likhet med det 
staltninger ikke haft den hetstyranniet sænkes niveau- re reJst~ pragd ygmn/?er d l tyskerne satte opp i Neder-
modsatte virkning af det til- ! et år for år ned mod det null- «den e.vIge sta » og gJor eld land og Norge. - De tyske 
sigtede? Tag endvidere . punkt, hvor samfundet sim- byen tIl hovedsæde. for den e er Gauleitere i Eire er allerede 
kunsthistorien! Beretter den pelthen er ude af stand til at romer~k-katolske kI,rke, .æn- . der. Den lokale quisling er 
ikke om stilarter, der endte fungere. En stedse mindre drer Ikk~ den hIstonske Får det norske folk aldn. Sean RusselI. - Hele hans 
med at gå over gevind for del af befolkningen tvinges k.ends/?ermng, at. et verdens- den leder. det trenger, bare I skyggeregjering er dannet. 
tilsidst at stivne i døde for- til at bære den stadigt voks- nge. mgenkaldel1gt var sun- den som fInnes passende? Opp til 2000 ledere er land-
mer? ende dødvægt, der udgøres· ket l grus. - Hva er forklaringen på satt.» 

Verdenshistoriens hidti- af de mange, der ikke kan I _ . dette påfallende uår på Churchill-memoarene ute-
dige forlØb levner således in- eller ikke vil klare sig selv, i Humamte.t og. ulands-hJ~lp. menn? Er grunnen den at later planen med et «United 
gen plads for flad frem-, endsige bidrage til samfun-I HUma?Itets~Idealet er Ikke slike folk er emigrert? Eller Irland» for å hamle opp med 
skridsoptimisme eller nogen- dets overhåndtagende admi- nogen tIlfæl~hgh:ed, for det at to-tre analfabetiske vitner den påståtte Femtekolonne, 
somhelst form for feig øn- nistration og kostbare «faei- . hører uads~nllellgt sammen kan juge vedkommende inn men bakvaskelsen blir ståen
sketænkning, men «de ud-lliteter». I med de ?øJere mennesket y- i elendigheten, eller til ret- de i de nylig frigitte «pr. e
tømte muligheders» tals- Men hvem bliver så hår- per, udvIklet .som. de~ er af terstedet? mier 3» Downing Street-pa
mænd har overset noget væ- dest ramt, når det kom- medfødte soc.mle mstmkter., Slik har det vært med pirer som Colvin behandler. 
sentligt, som vi senere skal plicerede og livsfjendtlige Uden humamtet og beskyt- Norge i mange år sier menig- La meg få lov til å bringe 
vende tilbage til. I samfund omsider bryder te~-tran/? overfor de ~vagere mann stille og forsagt for sig orden i tingene. Som Da~id 

. sammen? Næppe de me- stIlle~e I samfundet v~lle d~t selv. Mange vet dette, men I Littlejohn sier i «The Patno
Slægtsbevidsthed og slægts- re modstandsdyktige be- n?rdI~ke menneske ml ste sm ingen sier det høyt. Dette er l, tic Traitors» (1972) så gjor
arv. i folkningsgrupper, men så sJælel1g;e balance og redu- ingen kritikk av slike brave. de «quisling»-myten «ubereg-

I modsætning til «klima- sandelig de store rodløse ceres tIl en robot. I. Jydske menn og kvinner som f. eks. nelig skade» i Nederland (og 
mændene og milieuteoretik- masser, der i stedet for Lov f. eks. møder VI denne Korvald, Borten, Bratteli, Belgia) ved å skape forvir
erne har fremtrædende hi- «brød og skuespil». soeial- balance og et sa~fundssyn, Fjose. ring og panikk. I Norge har 
sto rikere og arvelighedsfor- hjælp og fjensyn udsættes som de be~ste Iblandt ~s, Bedre ledere kunne den det likeledes svertet nasjon
skere den opfattelse, at for sult og afsavn under u- vedkend.er Slg. Det er l?r~Jt I politiserende almue aldri fin- ens navn ufortjent. Kanskje 
spørgsmålet om klodens rå- fattelige rædsler. I romer ri- og; storsmd~t, men.samtIdIgt ne. Men her må legges til: Dr. Martin Gilbert vil fast
stoffer og fremtidige ernær- gets sidste århundreder var fn for sentImentahtet og. lef- En fæl prosent av det norske I slå sannheten en gang for 
ingsmuligheder ikke er nær tidligere tæt beboede egne l~n for de typer, der stIller folk har i disse år ikke gid-I alle i sin ChurchiIIbiografi. 
så alvorligt sQm spørsmålet blevet næsten mennesketom- SIg udenfor fællesskabet og det å stemme. Slik var det den falske le-
om menneskenes overlevel- me, og efter rigets endelige dets normer. . Etterat Stortinget vedtok I gende startet. .. 
sesevne under ændrede og fald forsvandt storbyernes i. Vore ~ag~rs humamtet er å gjøre stortingsrepresentan- Mine pressekolleger, Lle
mere barske livsvilkår. Der tæt sammenpakkede million- Ikke altId hge .gennemtænkt ten til en sterkt avlønnet og: land Stowe (Chicago Daily 
henvises her til den kends-' befolkninger sporløst ud i - og troværdIg. Man synes I gjødd pensjonær, betyr valg-. News) og W. F. Hartin (Dai
gerning, at al historisk Ud-I ikke a~ være klar ove!, at ene for disse herrer mer enn ly Mai!) var i Oslo invasjons
vikling beror på udløsning I *) Her skal kun nævnes nogle få: huma~ltære foranstaltmn.ger tipping og pengelotteri. Det dagen 9. april 1940. Robert 
af den biologiske energi, der I Vilhelm Grønbech, «Vor Folkeæt k~n fa den. ID:0dsatte vIrk- betaler seg å være politisk Rieffel (Havas) og jeg (Dai
er opstået gennem årtusind-I i Oldtiden», H. F. K. Giinther, nmg a~ det. tIlsIgte?e og d~r- I parti tulling og leve av det på ly Mai!) var i nærheten av 
ers udvælgelse af de mest «Lebensgeschichte des hellenischen ved bhve hH~melrabende m- livstid. I Fredriksten i Sørøst-Norge 
foretagsomme og bedst be- Volkes». Ortega y Gasset, «Mas- humane. HVIS ~an f. eks. Vi spør: når skal i Norge 15. april. Og vi ga alle bidrag 
gavede mennesketyper. sernes oprør». Olav Hoaas, «Til- gennem ulan~s-hJælp og a~- riksfornemmelsen dominere til «quisling»-historien. 

Denne naturbestemte ud- bake til naturen» og «Germanernes I dre støtteaktlOner er ~ed tIl over partisynet? Når skal vi I Stowe hørte Vidkun Quis-
vælgelse er bevidst blevet I fortid og fremtid»., Forts. szde 7 få ledere? (Forts. side 7) 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



LØRDAG 22. SEPT. 1973 

FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktør: 
ODD ISACHSEN, ansvarlig 

Redaksj onssekretær: 
ERIK RUNE HANSEN 

Medarbeidere: 
OLAV HOAAS, ALEXANDER LANGE, ODD MELSOM 

NSALP? 

FOLK OG LAND SIDE S 

Blikk-fanger-knepet i politikken 
Noen eksempler. I < AV OSCAR AALL \ og den andre yeien er dens 
Watergate.«saken». makt stor. VI behøver for· 
Nixon-administrasjonen har .? øvrig ikke å gå over dammen 
stilt noen plaprelystne jour- fremføres l ret~en. Hvem sto for å finne eksempler. 
nalister for retten De har bak mordet pa Robert Ken-
røpet militære he~melighe- nedy? .Hvem dek~et valgsvin- Et fers~t eksempel på 
ter i forbindelse med krigen delen l grubearbeidernes fag- t~ansformasJon~~ av mygg 
i sydøst-Asia. Da de ikke har forbund, en af~~re som end~ til elefant har VI l den såkal
villet oppgi sine kilder er de te med at famIlIen Yabionkl te Crotale·«saken». Korvald
blitt fengslet. I ble l?ikvidert av «hired kil- r~gjeringen .har for ~ P~-

Christian Science Monitor: lers» . Hva med attentatet vIrke FrankrIkes holdmng til 
sier om dette at det er den på presidentkandidat Edgar I nors, k. han~elst~aktat med 
største utfordring overfor Wallace? EF st~llet l utSIkt at ma:r; 

Det er blitt sagt at ingen kan gjøres ansvarlige fOr hva pressen _ fra regjeringen _ . Ved alt dette er men.neske- k~nskJe kunne tenke seg a 
slags disipler de pådrar seg, særlig ikke efter sin død. siden begynnelsen av 1800- lIv gått tapt eller er blI.tt tru- kJ~pe Crot~le-raketten -
Nu er Anders Lange - ja, for det er naturligvis ham det tallet. Pressen har tydeligvis, ~t. Men ved pressens hjelp er hYIS. Fra~k.nke .myket opp 
gjelder _ alt annet enn død, men ikke desto mindre er det bestemt seg for å slå igjen! ,mteressen for sakene dam-I sm mnstIllmg tIl den nor-
tillagt ham som et mindreverdighetens og mistenkelig· Folk skal bringes til å lure pet vekk. Både den ene' Forts. side 6 
hetens merke at «gammel·nazistene» (ja, endog det!) har på: Hvem ga ordre til inn
«fylket seg» bak ham, for ikke å si tatt sitt kors opp og brudd? Hvem utførte det? 
stilt seg beredt i lange, marsjklare kolonner. Hvem betalte? Hvem visste Dets-lyrisk aperitiff 

frå Ber;:en 
Bakgrunnen for dette siste utfallet mot den nye konkur· om? Hvem dekket dem som 

renten i partipolitikernes veddeløp om taburettene skal visste om? Hvem dekket 
være at Folk og Land har anbefalt sine lesere å bruke dem som dekket dem som 
ALP's lister ved kommende stortingsvalg. . .. ? Altså at noen ville plas- «DEN SOM MED HØYRE det ha fortont seg slik at 

Nu er det vel slik at av alle uorganiserte velgere er det sere en mikrofon i en vegg ARM BÆRER EN BYRDE, «døden skal ikkje meir vera 
bare de tidligere NS-folk og deres eventuelle nye tilhenge. i det demokratiske partis ho- 'DYR OG UMISTELIG, 'I til» - når berre Tyskland 
re, som trass i sin partiløshet likevel kan sies å tilhøre en vedkvarter. KAN IKKE MYRDE» var knust saman med sin 
bevisst politisk gruppe innen hjemmesitterne. Denne grup. Nu har denne og liknende Slike og liknande ord tala «Ftihrer». 
pen har imidlertid _ som det har vist seg tidligere _ en former for avlytting vært' han, rimkunstnaren og pro-I Men vitterleg var propa
viss bevegelighet og kan følge en parole. Selv om gruppen praktisert overfor fremmede pagandisten Nordahl Grieg. gandaen den andre verds
ikke lenger teller nesten 100 000 mennesker (som under lands ambassader - og an- Han var i sin eigen fantasis krigs viktigaste våpenart: 
«rettsoppgjøret»), er den allikevel et moment. dre mistenkte - i over 20 år. vald, eit offer for ein fantasi den pass ande og lettfordøye-

Dette er en kjennsgjerning. Der er altså intet sensasjo- som dikta den røynlege, san-, lege blanding av løgn og san
nelt ved selve metoden. Sen- ne verda om til ei svart-kvitt- ning i ei fortolkning av svart 

Men det var neppe det avgjørende argument for å trekke sasjonen består bare i at den teikning av ufatteleg røyn- mot kvitt. Nordahl Grieg var 
«nazispøkelset» inn i valgdebatten. For enhver som bare brukes ved et presidentvalg. domsflukt. Den sirkel av det dyktigare enn Goebbels -
har fulgt litt med i norsk polemisk skikk og brulc etter Men da ethvert parti er eller norske landskap som låg hans propagandaform slo 
krigen, vil det være kjent at det å bli kalt «nazist» eller bør være overbevist om at, framfor denne mannens au- betre igjennom i Noreg enn 
mistenkt for å ha det mjnste med slike å gjøre, var like· seier for deres kandidat er' go, var eit landskap der dei Goebbels' gjorde det i Tysk
verdig med å bli erklært politisk spedalsk. til beste for landet, kan mo- ulike naturherlegdomar og' land. Nordahl Grieg's røyn-

Dessuten var alt skvaldret om nazistenes «varme forsvar tivet bak handlingen være -fenomen var nokonlunde I domsflukt og skråsikre man
for» (Arb.bl.) og oppfordring til å «slutte mannjevnt opp like respektabelt som ved ov- jl~.mt spreidde over heile om- gel på sjølvkritikk, hans 
om» (Aft.p.) Anders Lange en direkte forvrengning av ervåking av fremmede am-I radet. Han delte det i to manglende evne til åsetja 
Folk og Lands artikkel. Selv en almindelig halvsløv leser ba~sadører eller potensielle \' halvsirkla!. V:ed suggestive I seg sjølv ~ annans stad og 
kunne ikke ha unngått å legge merke til at vår støtte til spIOner. ord-kombmasJonar sugger- oppleva krIgen sett frå «fien
ALP hadde en meget reservert karakter. Det var snarere Men pressens makt er stor: erte han sine tilhøyrarar og l dens» befolkningens side 
tale om å pusse hunden på fanten (i dette tilfelle «folkets Den kan gjøre en mygg til en: lesarar til å Sjå ein funda-II tans totale og einsretta SjØlV: 
kårne») enn om noen «varm oppslutning» om fenomenet elefant! I mental skilnad på dei to rettferd - må ha fått visse 
Anders Lange. Vi syntes liksom vi kunne unne oss den Og når det gjelder de siste halvpartar av det einsarta I hovudstrengar i deler av det 
moroa. ti års saker av betydning for " landskapet. norske folks «fOlkesjel» til å 

Og for mennene på Løvebakken var nok fenomenet presidentvalget i USA har Når han myrda, med si IVibrera: Dei hypnotiserte 
Anders Lange også mer avgjørende enn spørsmålet om det skjedd ikke så lite hvor engelske bombelast over tys-, «såg» den same omdikta og 
noen tusen «nazi».stemmer fra eller til. Gallup.instituttets pr!3ssen har demonstrert at ke arbeidarstrøk, dikta han forvrengde verda som den 
«markedsanalyse» hadde alt gjort det klart: det var ikke den også - om nødvendig - massedrapet om med sin fro-I dyktige hypnotisøren tvinga 
lenger spørsmål om Lange ville komme inn på 'tinget, men kan gjøre elefanter til mygg, dig~ ~antasi til ei heltemodig I dei til å sjå ved hjelp av in
avgjort at han ville det. Tanken på å skulle bli innesperret og vifte dem vekk fra folks avlIvmg av sinnsjuke, ville' tense ord: eit Dante's infer
i tinghuset sammen med Lange har åpenbart ikke vært til oppmerksomhet. I dyr. Når motparten slost for no hos motparten, eit Para
å holde ut. Han hadde allerede fått mange til å ane at F. eks.: Hvem skjøt egent- I sigeren og for å forhindra dis med perleportar hos sine 
Keiserens drakt nok ikke var helt sømmelig. Med en fire. lig president J. F. Kennedy? nederlagets uhyggelege tra- eigne. Så sterk var hypnosen 
års periode på Stortinget ville han kanskje få dem til å At siktede, Lee Oswald fyrte gedie, så var det for denne og suggesjonen at etterkrigs
se at Keiseren faktisk er splitter pine naken. Forferdelig. av det ene skuddet er mulig, sanselause dagdrøymaren tida og dens brutale oppvak-
Det var ingen annen utvei: Frem med trumfesset: om enn ikke svært sannsyn- det ville dyrs åtak på det, ning til problem-demokrati-

Naziparti! lig. At han fyrte av det an- høgverdige menneske. Kva ets rådløyse gjenreiste ikkje 
Vi visste jo egentlig på forhånd at det måtte komme. dre er simpelthen ikke mu- bar han med sin høgre arm evna til å Sjå det hole i Nor-

Det er det styggeste ordet de etablerte k'enner o virk. lig. . I når han myrda~ .. dahl Griegs krigsbil~te .. 
ningen har som re el aldri latt vente å seJ . På dengannen . Hvo.rfor skjØt Jacob Ru- Hans evne t~l !a~tas.lrIk Han ?ar namnet til el ber
side går det formo~entlig med nazist!e so~ med Fanden bms.tem Lee Oswald.før den- røyndomsflukt l el l~vsfJer~: gensk mnf!yttarslekt av ov
det er bare noen få igjen av dem som ikke tør uttale han~, ne fIkk forklart seg l re.tten? og abstrakt verd av IdeologI' erkla~se, el slekt so:n bl. a. 
navn. Som polemisk 'oker er nazi. refikset snart o '1' Hva døde så J. «Rubl» av <;>g draum var altovers~yg?- ~ar gjort seg merka I kultur
brukt _ ingen vet le~ger helt nøyiktig hva det bef~. senere? Hv~ støttet st~tsa?- Jande og to~al. De~ er ~kkJe lIvet: :tyre? han var <?ppvak
Dessuten er vårt samfunn nu nede i et slikt lavmål at ~e vokat GarrIson seg til nar mo~el~g å f:nna; telkn til ev- sen l elt Jo!<;lfast og lIvsnæ!t 
«dokumentariske» redselshistoriene fra «nazibarbariet» han. he~det at det sto ~n or-I n~ til mnlevmg l motparte~s BergeI?-s-milJø. Kven velt, 
bare er blåbær mot det som blir eksponert både i b rne. gamsasJon bak presldent- kJensle- . og forstandslIv. I ~ansk~e det er h~r nykelen 
timen og på søndagsskolen. a I mordet? Hvorfor døde 11 av Ha~s lOgIkk .var psykopatens ,~Igg til psykologISk forstå-

. . . 'hans vidner før de kunne lOgIkk: ,«KrIg er forakt for mg av hans sanselause hang 
Stor makt og arge l!st vIl b.h de etablertes s.var, og skulle ",## __ ,,#,,####_,,_ liv. Fred er å skape. Kast til å dikta den røynlege og 

Anders Lange v~re sa uheldig å havne på «tlDget>~, venter dine krefter inn: døden skal konkrete verda om, gjera ein 
d~t ha~ ka!lskJe også ~t «pepperoverfall» fo~ liksom å Defiøis-ioø: tape!» Slik tala denne man· kortsluttande verds-eksplo
gjøre ~st~rlen f~ll.stendlg. Men sel~ om han Ikke skulle , nen som av eigen fri vilje sjon og eit stormaktsoppgjer 
lrkkes I ~lDe pohtIs~e forset~er, vIl hans navn kanskje Parlamentarisme, står det gjekk i engelsk teneste for å til ein middelaldersk kamp 
lIkevel bli .Jrnyttet til. de beg1V~nhete~, som .ført~ ~il at i vårt uoffisielle leksikon, er dryssa bomber over Chur- mellom «det vonde» og «det 
«the e~tablishment» gikk ov~r til å bli «l'anClen regime». I det samme som konstitusjo- chill's krigsmotstandars si- gode»? 

NaZistene» kommer nok likevel - senere. nelt anarki. vilbefolkning. For han kan Litteratus. 
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SIDE 4 

FOR UNGDOMMEN 
Red.: Erik Bune Hønsen 

Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye he~mar 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 LØRDAG 22. SEPT. 1973 

Mein I(ampf og Bibelen 
selger mest 

Sett i verdensmålestokk er det idag to «bibler» som topper 
bestselger·listene. Den ene er nasjonalsosialistenes politiske 
«bibel» Mein Kampf - skrevet i 1924 av Adolf Hitler! 

I mars i år kunne man i nativ nasjonalsosialismen i 
den engelsk-språklige avisen, I virkeligheten er idag sam-
«Sentinel», lese følgende: menlignet med kommunis-

F"V.TG~"VLS måtte ikke få ødelegge eks- fører dem i kontakt igjen . men, sionismen eller kapi-
~ ~l'" ~~ • perimentet, mente man. med det samfunn de burde «Lo~don (JTA) - Mem .Kampf talismen. Den jødiske presse 

Er det da egentlig så uri. ha vært isolert fra. Selvsagt har blitt en b~st~elger her. tll .tross gir til stadighet uttrykk for PER M melig at slike tilfeller i høy. er det også her tilfeller hvor : f~r !ors~k fra Jødiske orgamsasJoner hvilken reell fare de mener 
este grad burde få innvirk.1 en slik ordning og" kontakt pa ~ pnse boken for høyt for den at nasjonalsosialismen i dag 

Det er ikke lenge siden vi ning på den måten en fange vil føre til en lettere rehabili.l v~nlige leser .. Bokens engelske ut- innebærer for det bestående. 
nevnte tilfellet med den nor· , skal bli behandlet på. Det er tering for enkelte den dag de i giver, ~utchmsons, har avslørt at Det er jo på mange måter 
ske desperado, «Kyden».1 jo tross alt ikke mors beste f igjen skal prØve seg som li.ll~ 000 inn~undr1e .eksem?larer er litt ironisk å se hvordan na
Han hadde benyttet sjansen barn som havner i en slik i keverdige og nyttige sam. blitt solgt tll en ptlS av fire pund, sjonalsosialistenes fiender 
under en permisjon fra situasjon, og ikke bedre enn funnsborgere. Men forsøke. (ca. 60 kroner ~ et~er at de~ kom til fulle har innsett denne 
fengslet og rømt. Nå har vi at vi kan forstå, så er da fak. ne med de fanger som på ut for et ~ar a.r Siden. Utgiveren retnings opplagte mulighe
et ferskere og enda mer gro· tisk hele vitsen med fengs. forhånd er blitt karakteri. hadde opprmnehg tenkt seg et hef- ter, mens mange eldre og 
tesk tilfelle fra vårt broder· lene at man skal verne det sert som farlige og despera. ~et .opplag, ~en e.tte~ protester .fra trauste nasjonalsosialister 
land, Sverige. Den desperate øvrige samfunn? Hvis så er te har nå gitt såpass mange J~diske . og ikke-Jødis~e o orgamsa- faktisk ser på det hele som 
ransmannen, som i flere tilfelle rimer det lite med en og grelle minus.eksempler, sJo~er gikk ~a~ m:d pa ~ begrense noe historisk og uaktuelt. 
døgn holdt fire gisler i sin praksis som går ut på å slip. at hensynet til det øvrige utglVelsen tll. a gjelde mnbundne Mange nøyer seg med å leng
makt, var også en av dem pe direkte farlige og despe- samfunn må føre til drastis. eksemplarer tll bruk for forskere.» te tilbake til det tredje rikets 
som ikke hadde vendt til. rate mennesker ut- på permi. ke nedskjæringer på perm. dager uten å forstå at dette 
bake fra en slik perm. Fra sjoner og lignende, noe som ordningen. Det er kanskje verdt å mer- bare var første fase aven 
KROM.hold ble uttalt be. ke seg at «SentineI» selv hev- lang og hard utvikling. Selv 
kymring for at slike tilfeller der å være den avis som har ikke ragnarokket over Tysk-
ville føre til en mer skjerpet E .. no .. sk ungdom vært jødedommens stemme land kan drepe en så livs-
behandling av fangene. Ord. i Chicago i 62 år». kraftig ide! 
ningen med permisjoner var ««fascistiSk)) dispone .. t? Til tross for stadige forsøk Nasjonalsosialismens fien-
noe man hadde kjempet for fra forskjellige hold på å der har forstått at «Mein 
i alle år, og slike tilfeller N k Il N t t d hindre at «Mein Kampf» blir Kamp!» ikke bare er en pro-

oe som a er seg or-I mene var om ren en sam- lest, har dette hittil lyktes gramerklæring fra en tysk 
-------~----- disk Sommeruniversitet har me. Og hva yrkesvalg angikk, lite. Det er ikke bare i Eng- nasjonalist. De har forstått 

W t t hatt en «stUdiegruppe» i ak- ville pikene bli sekretærer land at boken idag er en at boken idag ikke bare kan a e rg a e sjon blant niendeklassinger og sykepleiere, mens gutte- bestselger, men slik er <;let sees på sQm et historisk do· 
ved Volda Ungdomsskole. n~s ambisj~ner ~ikk i ret- også i alle de -andre sivili- kument, men at boken ogsA. 

Kamerat «Klassekampen» mng av å Ville bh hå?dv~r- serte land hvor boken blir er et revolusjonært manifest 
bringer en avsløring fra Wa· Det som skulle kartlegges, ~ere. Ekteskap burde Inngas utgitt. Og ifjor var det bare for en nødvendig arisk for. 
tergate-avhørene som norsk ~ar el~venes lesevaner, ynd- l. 20-års alderen eller helst Bibelen som ble solgt i flere nyeIse i fremtiden! 
presse forøvrig ikke har øns- hngs-fJernsynsprogrammer, lItt før, hevdet de fleste av eksemplarer hvis man ser Bør ikke snart verdens 
ket å gjengi. Det dreier seg I y:kesplaner og mening om de unge. Gruppef.ormann verden under ett. få hvite, som i dag står over
om en utbetaling på 5000 giftealder. Resultatet skal Baltzersen, som VI mistenker Hvorfor forsøker man så for den fare å bli utryddet 
dollar fra Hugh Sloan jr., lfa vært nærmest nedslåe~d~, fo: å være såkalt venstre- _ uten hell - å hindre en gjennom raseblanding, abort 
kassereren i komiteen for Ja «tendense~ var adskillIg vndd, fant ungdommens utgivelse av den bok Adolf og prevensjons-planer kon
gjenvalg av presidenten. verre enn VI .hadde t~nkt synspunkter «s~remm.ende». Hitler skrev i festningsarres- struert av deres fiender, og
Pengene ble høsten 71 gitt, oss», hevder adjunkt Ingjerd Men at gutte: gJern~ VII være ten i Landsberg am Lech og så snart innse sannheten og 
til Glen Parker i NSWPP. I Baltzersen, so.m ledet under- menn, og pike: gjerne ser tilegnet de falne fra Feld- mulighetene i dette revolu
Parker kontaktet så føreren søkeIsene. KJø.nnsrollemøn- seg s~lv som kvmner, kan da herrnhalle? Kan denne bok- sjonære manifest ... ? 
for NSWPP i Los Angeles, steret er mer stIvnet blant de ~mulIg væ~e anne.t en natur- en utgjøre noen fare for NS-
Lt. Joseph Tommassi og iføl- unge enn ~an kunn~ vente! lIg s~es VI. Og VI form~der ideologiens fiender i dag? NY MOTSTANDSGRUPPE 
ge Washington Post, ble nå I d~t er faktIsk reaksJonær~ I at Va~herre selv h~r Villet Både i den jødiske, kommu- I SVERIGE 
omkring 20 sivilkledde: sm form - d~tte yar studle- det slIk, etter som ~kke en- nistiske og demokratiske Med avisen «GRYNINGEN» 
stromtropp-medlemmer satt" gruppens faSit. Pikene opp- gang den demokra~lske.vel- presse har det i årene etter som talerør, er det i Sverige 
i sving med å få Wallace- I g~ at. de leste ukeblader og ferdsstaten har greid å v~ske krigen hersket enighet om at I blitt dannet en ny nasjonal 
velgerne registrert som re_Il kJærlIghetsromaner,. mens det ut av de unges bevlsst- Hitlers nasjonalsosialisme! motstandsgruppe, som kal
publikanere. ~ttene holdt seg til detek-, ~et. Gruppeformanne? ka? var et lokalt tysk fenomen, Iler seg «Nordiska Befrielse-

Klassekampen er tydelig-; tlY- og w~st~rn-Iektyre. Hold- JO sende sm reklamaSjon dit et utslag av massehysteri og I fronten». Den oppgir å være 
vis sjokkert over «at slike mngen til fJernsynsprogram- opp. noe som bare kunne oppstå' et skandinavisk motstykke 
folk skulle sikre Nixon gjen- under datidens spesielle for-' til FNL, og har, som så man-
valg». Vi kan berolige med, Demok .. atu .. ets ansikt hold. Derfor skulle igrunn ge andre, gjort det udugelige 
at Nixon og hans administra- ikke «Mein Kampf» i dag demokratiet til sin skyt~ski-
sjon liten sYmpati har i ame- Propaganda-glansbildet 16-åring, 'Som i 1944 knus- kunne være annet enn høy-I ve. På programmet står først 
rikanske NS-kretser. Særlig av USA, slik folk flest opp- te en vindusrute i Pennsyl- den et interessant objekt for og fremst kamp mot skatte
har jo den jødiske dominan- fattet det til langt opp i 60- vania, og som måtte sone 22 historie-forskere. Hvorfor da flåeri, innvandring, krimina
sen i Nixon-administrasjon- årene, blir mer og mer fryn- år innen han slapp ut. Ved-I dette presset mot utgiverne, litet, usedelighet og statelig 
en vært iøynefallende med set i kantene, ikke minst tak- kommende var slett ingen I av boken? Hvorfor forsøke-I vilkårlighet. 
Kissinger i spj.ssen. Water- ket være venstre-ekstremis- politisk motstander av US-I ne på overprising? Og mest ----
gate vil på ingen måte endre men, som amerikanerne selv regimet; derimot var han interessant av alt - hvorfor 
dette, skriver White Power. har hjulpet opp til en domi- mentalt defekt og bUrde,' den store etterspørselen? Nei, jeg stemmer ikke. Jeg skulle 
Ut av bildet går Haldeman nerende plass i meningsma- kanskje heller vært anbragt I den jødiske' pressen er ha gjort det, hvis jeg hadde noe å 
og Ehrlichmann. Inn kom- ker-mediene. på et asyl. Når han allikevel det ikke vanskelig å finne velge mellom. Men det finnes intet 
mer bl. a. General Alexander Lenge har Vesten i demo-havnet i fengsel, så var det svaret. Det er tydelig at man valg - det er mest som om man 
Haig, en av Kissingers virke- kratisk selvgodhet hyklet sin fordi denne fremgangsmå- 'I' der har innsett hvilket alter-, skulle «velge» mellom kreft og bar-
lig trofaste støttespillere. forferdelse over at man i det ten var mer i overens stem- nelammeIse. 
John Dean er blitt erstattet despotiske Russland sperrer meIse med den demokratis- ler ikke om noe enestående Mick Jagger 
med jøden Leonard Gar- politiske motstandere inne ke lovgivningen i «God's, tilfelle. Da vedkommende Leder for the Rolling Stones 
ment. Og fra det helt store på asyler etc. Hvilken kon- own country». ! stakker omsider slapp ut _____ _ 

NÅR VERVET DE EN 
ABONNENT SIST? 

dyp har man hentet frem,trast til det menneskelige Hva mon våre hjemlige i 1966, var det sammen med 
Murray Chotiner. Jøden som Vestens demokratiske prak· handicap-fans har å si til l130 andre fanger, som had· 
har ledet nesten alle Nixons I sis. slikt? Såvidt vi kan se av de sonet opp til 25 år for 
kampanjer siden 1950. I Men nu kan vi lese om en vår kilde, dreier det seg hel- lignende forbrytelser. ... •• ,,_, •• _____ , •• ___ 
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PLATENYTT: Om Lenins nyttige idioter Fri abort -
katastrofale følger Waffen-SS i ord og toner 
På mange områder har hans grad. For å bli offiser 

man kommet adskillig len- trengte man ikke artium. Det 
ger i det kommunistiske øst- avgjørende var at man egnet 
europa sammenlignet med seg hva karakter og «soldat-
det degenererte vesten. Mens iske» anlegg angikk. I tillegg 
debatten bl. a. her i Norge ! måtte offisersaspiranten 
når nye høyder i spørsmålet selvfølgelig ha lederegenska-
om fri abort eller ikke, per. På forlegningene fantes 
strammer man kontrollen det aldri låser på soldatenes 
på aborter i øst~europa for å private skaper. Det var en 
hindre en ytterligere ned- selvsagt ting at man kunne 
gang i antall fødsler. Abort- la andres eiendeler i fred. 

; politikken i de fleste øst-eu- Og istedenfor den mekaniske 
I ropeiske land har tidligere Ok· W ff SS kasernedrillen ble det lagt 
I vært svært liberal, noe som marene 1 a en- I vekt på å oppdra den enkelte 
I nå har ført til et farlig fØd-' uttalte engang forbunds- I soldat til en slags terreng-

Lenin mente at de dumme «kapitalistene» selv kom til å ville selge ham selsunderskudd som igjen er i ka~~ef Adenau~r at de var vant jeger, en veidemann og 
det repet han skulle henge dem i, Er tiden snart inne? en fare for hele den fortsatte I (d(SO aoer sOdmdst mantgehan- atlet. 

velferdsøkning. re». l g ~e e m~n ~ an På disse to platene får vi 
«Fagforeningene kan hos forskjellige fagforeningsle- Dessverre er nok ikke det- ~\ d~ s ett l~k~ v~r da~lIg~~;t et bilde i ord og toner av dis

oss betraktes som en alt om- dere satte hverandre i stevne te med fødselsunderskudd ' t nd an ~:ge.dt ~ de ff 1 _ se berømte elitesoldatene. Vi 
fatt ende organisasjon for i Wien i slutten av juli. Det noe spesielt øst-europeisk s a pun mIlen om' følger dem fra edsavleggel
den herskende arbeiderklas- var Anton Benya (0sterri- fenomen, men de sunne og men av bakvaskelser som sen foran Feldherrnhalle til 
se. De utgjør kommunis- ke), Oskar Vetter (Vest- naturlige restriksjoner på ve~tet over Wa~fen-SS etter, felttogene i Polen, Frankrike 
mens skole. De konkretiser- Tyskland), Victor Feather aborter som man i disse, kng~n, taler til h~ns æ~e, I og på Balkan. Videre får vi 
er forbindelsen mellom de (Storbritannia) og Arne Gei- kommunistland har innført' f<?r 1 den ty~ke SOSIallovgl'~- høre beretninger fra innsat
utviklede og de tilbakestå- jer (Sverige), som møtte den etter at de oppdaget 'hvilken ~l1ngen ble dIsse tro~pene til sen på østfronten og et opp
ende elementer innen arb ei- sovjetiske fagforeningssje- utvikling de var inne i, er a ?e~ynne med bevls~t dis- tak fra aksjonen for å befri 
derklassen». Det var Stalin fen Aleksander Sjeljepin 'noe man ennå har tilgode å knmmert, og trass 1 alle Mussolini fra alliert fangen
som uttalte dette i 1947 og sammen med en ungarsk og se likheter på i vest-europa. fa~re løfter ?le ~e he~ler ~l-I skap. I den forbindelse er 
han konkluderte med å si at en østtysk funksjonær. Man I Her har i mange land fød- dn se?~re VIrkelIg skIkkelIg det bl. a. oberst Otto Skor
«uten hjelp fra slike prole- kom overens om å anbefale selsunderskuddet vært av en rehabllIt~rt. Adenauer var zenys stemme som er fore
tariatets masseorganisasjo- de respektive landsorganisa- enda mer katastrofal art, selv aldn sOI?at - hans o.rd I viget i platerillene. 
ner er det umulig å realisere sjonene i øst og vest å delta men man har underslått føl- bØ~t derfor tillegges en VISS I Av de musikalske innslage
diktaturet». Det hører med i en utvidet kongress i Ge- gende av den vestlige selv- ve . ne, som myker opp mellom 
at samtlige av Sovjets fag-I neve i januar 1974. I mordspolitikken ved å im- Det som mer enn noe an- I særmeldinger og kommuni
foreningsfunksjonærer er Sekretæren i det østerrik-· portere farved arbeidskraft, net gjorde Waffen-SS til en keer, må vi spesielt nevne 
medlemmer av kommunist-I ske LO, Alfred Stroer, kunne og opprettholdt befOlknings-I. militær enhet som skilte seg «Das Treuelied der S8», som 
partiet, og at enhver oppo- opplyse at samtlige europe- antallet på denne måten.1 ut fra enhver annen sådan, såvidt vi vet, hittil ikke fin
sisjone~l eller bar~ nøytral I iske state~ - unntagen Hel- Hvilke. katastrofale følger. er lett å peke på. Der var det nes gjengitt på noen anne~ 
strømnmg er umulIg helt fra 11as, Spama og Portugal - dette VII få kommer nok et- aldri tale om tiltalen «herr» grammofonplate etter kn-
begynnelsen. skulle være representert på terhvert de fleste hvite euro- hverken oppad eller nedad, gen. En riktig sjeldenhet 

Nu begav det seg slik, at (Forts, side 7) peere til å forstå. I der gjalt kun mannen og 1 (FOris, side 6) 

Sl · R dl" r S ! rater. Jeg begynte å føle Duda. «Fire stykker», tenkte. virre de niggere, stinkende aget I an O treet frykten, men jeg strevet i det, jeg med meg selv. I latin-amerikanere, frekke ra-

I' minste med å for!>li roli~ u~-I Plutselig hørtes rop fra de- I seblander,e, kommunister, 
, .. ad. Jeg hadde hapet pa sa monstrantenes r.ekker og vi den vanlIge overvekten av 

,VI kOI? oss m~ 1 de tre det. :redor og Duda. tok på' meget, men nå syntes alt å, betraktet i stillhet k~mmu- jødiske individer, folk av u-
bIlene vare og kJørte. etter seg lIknende klær. VI ven.tet l' svikte oss I 't n ød b . dk,. kJ'ent rase sinnsyke indivi-h d · t h· t t å o 'd' kl· nIS e es r e anner, e 0- , veran re mn mo Jer e av p, vare egensl 1ge « aya e- «Fem stykker' Kan J·eg t m d h ' _I der og når sant skal sies _ 
den store byen. Ikke før had- nster»; men det var mtet . ,. 'o rer ~ ammeren og SIg. ,. 
d d 't b'l t t t f t t'l dDt b t o I spørre om de er VIllIge tIl a, den, reIse seg over den skrå-. en god del hVIte anere, som 

e en 'SIS elet; s ar e ra egn 1 eII?-. e egyn e a' risikere livet mot denne for-I' lende massen. Vi betraktet i under det uvaskede håret, 
School Street, sa hadde en haste. MarSJen skulle begyn- færder e be men? H k d f d r fnl det motbydelige skjegget og 
umerket, men allikevel helt ne om tredve minutter. Vi ' . 19 r , va an ,enne orun er l~e, rems 1 -I o 

t d r ITb'l l t o bl tt h t tOI d' VI gJøre mot den horden? ·lmg av forræden 1 åndeløs i landstrykerklærne, var vare 
.;:. ~ ~ ~o 1 1 ~ ag seg pa T'~ e ~~kver u a mo 1ge. Fire stykker færre enn de~ stillhet noen sekunder Der' rasefrender. Men det var 
~u ~ o~. d no~r n~~ve- 1 en gl . femte april!» var den _ hammere~ Og:1 ikke spor av de ca, 12 høyre-

flIr~n eJe un e~ bl~ ~'lor- Den røde fanen heises _ «Det er håpløst» sa fyren sigden De har klart det For- orienterte organisasjonene 
u g adV efn mør te tt 1 ten, som hadde klaget' så meget bause~de' All frykt og for- hverken på fortauet eller men en orsvan e er re marsjen begynner. ,. l' t D h d 

kvartaler, og vi pustet lettere «Hvor i helvete er det blitt før vi forlot vårt hovedkvar- tVIleise var borte. ;ng~lmafrsJe~~:~ e. e n a : 
igJ'en av dem?» Jeg gJ·ettf'lt aldri ter «Vi skal trenge oss inn i l' e a e orp 1 e seg 1, 1 

E ·d l' t . . marsJ'en som planlagt spren- høytidelige ordelag, å gjøre n elg nærme VI oss par- da hva som hadde tilstøtt _#..-#####,,# .. ,,########## ...... ~ o,', det vi nå gjorde 
keringsplassen som vi tid- mine to billass av kamerater, AV FRANK COLLIN ge b?mbene nar Jeg gIr ,te~n . 
ligere hadde utpekt. Vi i den som ble stoppet av politiet oversatt av SS. ?g nve ned flagge~e. VI far Det blå og røde Viet Cong-
første bilen svingte bort bare to kvartaler bortenfor Il. del Ikke stoppet marsJe,n dere~ flagget med den gule stjer-
Clark Street men Corbetts I vår parkerte bil. Vi fem for- denne gang, men VI skal Il nen i midten og de røde fil-
bil, som var 'bakerst, mtstet ble hvor vi var, idet vi jo '#01'###" ... ##, ...... # ... ,...,,#'##_#01'_ ............ alle fall vise hva vi er gode' lene til Maos Kina, pisket 
oss av syne og kjørte avsted ikke visste hva som var «Ikke desto mindre,» stad- for,» over hodene våre i den kjø
i gal retning. Bilen bak oss skjedd. Vi forlot parkerings- festet jeg, «må vi finne på I Det var galskap. Det var lige brisen fra kanalen. En 
stanset brått, og Niemeyer plassen for å iaktta den :røde noe. Vent her,ba jeg ham. faktisk så vanvittig at vi gikk. kvinne skrek inn i megafon
stakk hodet ut av vinduet:, horden som stimlet sammen «OK,» sa han. «Ja, vi må . leende inn i marsjen. «Dette I en: «Kom på plass! Kom på 
«Jeg skal finne Corbett.» Før 'langs bredden av the Chicago jo finne på noe.» er utrolig», bemerket Walla- I plass! Marsjen begynner om 
jeg rakk å be ham bli hos I River, ved Wacker Drive, Vi De andre var like pessi- ce, og vi 10 hjertelig. Men fem minutter! Oppstilling!» 
oss, var han forduftet, I ventet og betraktet toget I mistiske. «La oss vente litt,» da jeg var kommet inn i mar- Hundrevis av politimenn sto 

Vi stanset et kvartal len- vokse foran oss som en stor sa jeg - jeg var forvirret og sjen følte jeg meg rolig og langs fortauet. De stirret 
ger oppe og ventet på at de forlenget slange. ubestemt. I samme øyeblikk besluttsom. Vi fikk alle pla- hatsk på de skitne demon
andre skulle komme tilbake. I «Hvor er de!?» «Hva er til- la jeg merke til at fyren jeg. kater aven vennlig jødinne. strantene mens de kjelte 
Jeg tok på meg en «bolsjevi- støtt dem?» Marsjen skulle hadde bedt vente var for- i Vi ble bedt om å levere dem med gummikøllene sine. 
kisk arbeidslue», ikledde begynne om ti minutter. svunnet. Jeg sendte av gårde, tilbake når marsjen var 
meg en skitten gammel gen-I Vi forsto da at noe hadde Tedor for å lete etter ham, II slutt, hvilket vi lovte å gjøre. 
ser og rullet det venstre hendt, og at vi ikke lenger I men han var og ble borte. Rundt oss var verdens rot
skjorteermet over armbin- kunne regne med våre kame- «Fandens tulling», bannet løse individer samlet! for-

«Hørte du det, nazistene 
skal denge oss opp?», spurte 

(Forts. side 6) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 22. SEPT. 1973 

·1 __ ~"_""" __ ""_"" ___ " __ 14 Fantastiske påstander __ 
,F R A G A L LER lET , (forts. fra side 1) også sosialister lar hensik-

.-.. _ .... --. Leserne har ordet --...... _...... seg rykter om at det også ten hellige midlene og i sitt 

I ved tildelingen av den såkal- tilfelle hjelper folkesuveren-
JØDEFORFØLGELSENE I serveres til major Lange-, te fredsnobelpris til Willy en «på benene», er kjent. 
I SOVJETUNIONEN IDAG lands bitende ironiske over-, Brandt ved en komite fra det : Når man ikke engang vek 
Herr redaktør. sikt over Nygaardsvolds re-; norske parlament har vært • tilbake for å kjøpe korrupte 

I Deres avis nr. 14 for 25. I aksjoner umiddelbart før, korrupsjon med i spillet. Sli- : bundestagsmedlemmer til å 
august d. å. har De på siste det tyske angrep på Norge. I1 ke vidt utbredte kolporta- • forpurre det konstruktive 
side en bemerkning om dag- Slik kan det lykkes å over-, sjer fikk ny næring da for- I mistillitsvotum, hvorfor 
ens undertrykkelse av jøder bevise ungdommen om at' rige uke et blad som absolutt i skulle det da bestå «moral-
i Sovjetunionen, der De ved det var Nygaardsvold som' ikke har ry for å være mot- ' ske hemninger» mot å hjelpe 
å henvise til innsettelsen av' var skurken i dramaet i 1940 i stander av kansleren med- il litt på tingene ved tildelin-
Jurij Andropov i politbyrået - og ikke Quisling. delte følgende: «Pris for pri- i gen av fredsnobelprisen? For 
prøver å avvise påstandene Ole Nilsen sen? Vestlige etterretnings- l denne pris ble - med hell-
om jødeforfølgelser. tjenester etterforsker en bygget opp i sinnene hos den 

Vil De være vennlig, i avi- Dette innlegg er sterkt forkortet. skrekkelig mistanke: Fikk tyske gjennomsnittsvelger 
sen å underbygge denne på- RED. Willy Brandt i 1971 sin freds- som den mest utsøkte be-
stand? nobelpris gjennom bestikkel- lønning til den mest utsøkte 

Trond Andersen se? Etterretningsfolk fikk personlighet. I Nobelkomite-Slaget i - hentydninger om at stemme- en, som har sosialisttsk fler-
Det vår lille notis ville frem til ne til to av de fem medlem- I Willy Brandt - blir han et offer tall, ville et knapt votum for 

var at selve begrepet «jødeforfølg- (Forts. fra side 5) mer av den norske Nobel- for Nobelkomiteens nye «venstre- Brandt på 3-2 stemmer nep-
else» bør leses med en viss omtan- et lite rødt avskum sin venn, komite som enstemmig, vo- vri»? pe ha gitt den ønskede pro-
ke. I almindelig og propagandistisk like foran ?ss. . terte f~r Brandt, var kjøpt». pagandavirkning. Intet ondt 
sprogbruk er det nærmest kommet «ReakSjonære faSCIster», Allerede dagen etter at det-, bordet ved en slik fremstil- ord mot hederlige parlamen
til å innebære at jøder blir forfulgt sa vennen hans: «Rasistiske te ble' offentliggjort måtte 'ling. Man kan knapt forestil- tarikere i Brandts hjem.(!) 
fordi de er jøder (underforstått an- hunder!» sjefredaktør Claus Jacobi le seg at for eksempel det Da vi imidlertid ikke henger 
tisemittisme = rasehat). Det som Straks etter denne korte for venstreforleggeren dr., britiske Secret Service utste- i noe stangbissel (d.v.s. er u
vel egentlig er tilfelle - også i samtalen, var hele toget tra-, Gerd Bucerius' nevnte tids_I der en offisiell meddelelse avhengige) krever vi katego
Sovjetunionen - er at jødene, i velt oppt~tt med å. snakke; skrift «Wirtschaftswoche» om at det etterforsker om- risk: Undersøkelse av og 
likhet med hvilke som helst andre om «na~Istene! nazIstene!» i skriftlig unnskylde seg like kring stemmekjøp også ved I oppklaring om de omste~
personer, blir tatt hånd om, dersom Ingen tvIl om at yåre .løpe- I overfor Willy Brandt for at Nobelprisen for Brandt. Men! digheter som førte tIl 
de gripes i eller mistenkes for ,sov- sedler, ~om bekJ~ntgJorde, bladet «uprøvet hadde over-: er det ikke pressens oppga- Brandts pris.» 
jetfiendtlig virksomhet. At en jøde forræderIet den mende au-, tatt et rykte hvoretter' det ve, i den utstrekning den * 
blir leder for selveste KGB skulle gust», hadde alarmert dem. I skal ha vært bestikkelser i fremdeles er fri og uavhen- Så langt NATIONAL-ZEI
tyde på at dette resonnement er Jeg trodde ~i var oppdaget, spill ved tildelingen av No- gig, å kreve nedsettelse aven' TUNG. Spørsmålet er nå hva 
riktig. RED. men. ingentmg hendte, og belprisen til Brandt:» Vi undersøkelseskomite, som; den nor,ske Nobelkomite, in 

marSjen begynte uten at de snakket deretter med sjef- bl. a. gjennom vitneavhør og casu dens borgerlige med-
OM RETTSOPPGJØRET oppdaget ~ss. l redaktør Claus Jacobi, som undersøkelse av papirer og lemmer, vil foreta seg i an-
OG FOLK OG LAND (Avsluttes l neste nummer).; imidlertid selv ikke ved in- formuesforhold enten st yr- i ledning disse ville og fantas-
Herr redaktør. I tens utspørring var å bevege ker mistanken eller skaffer I tiske rykter som nå er kom-

Landssvikoppgjøret er den til noen slags erklæring om den ut av verden? met på trykk i et stort tysk 
verste gangsterjustis i Nor- bakgrunnen for den gåtefUlle I Den elementære interesse, ukeblad med krav om nær-
ges historie. Folk og Land Waffen-SS - hendelse. Jacobi ga inntrykk såvel KPDSU og SED, som' mere etterforskning. Vi sy-
har i 20 år fortalt sannheten . av å være en mann med også SPD har av fortsatt nes nok alt taler for at man 
om denne gangsterjustis, (Ports, fra SIde 5) . bundne hender. kanslerskap for Brandt tren- her setter de tyske rykte-
men reaksjonen er skuffende med :mdr~ ~d. F~røVrIg ~ I For naturligvis lar det seg I ger knapt noen forklaring. makerne ettertrykkelig på 
svak. marsJen« a e~wel er» m~ " vanskelig legge beviser på At kommunister og iblant plass. Hvis folk og Land hadde Den var ~om kjent. der Fiih- _________________________ -= _____ -= ___ _ 

f t· t ff t l rers speSIelle marsj og hører . . . . orm~ SItt s o et er. Zo as naturlig med på en plate om I gen i slike forsøk SIer seg I ger. Det var vel kanskJe Ikke : Dommeren: Altså: VII an-
O? BJ~rneboes oppskrift, da hans gardetropper. Til slutt selv. Her er det igjen myg- så mange som hadde noe di- klage de reise seg! 
VIlle VI forlengst hatt en for- k N' dl" d' gen som skal blåses opp - rekte ønske om å være sann-I Per Olsen reiser seg b't t t t t bl t an nevnes « le er an IS- . . 

l re pro es s orm an ches Dankgebet» og den tys-I ihvertfall tIl en elefantbabys hetens martyrer, men de fær- Dommeren' De er altså an-
Norges ungdo~. Men Folk ke nasjonalsangen som på' størrelse. ! reste statsadvokater og dom- klaget for å' ha gått med 
og Lan~ har ~k~e utn~ttet disse platene finn'es i full- For en moralsk vurdering mere var direkte kriminelle., brun skjorte. 
stoffet JournalIstIsk. AVIsen, t d" 'lr er det naturligvis både i Wa- Man hoppet elegant over den I F'd 
skriver nok sannheten, men I s evn. Igk Innll St Pl mtgd·. l t tergate- og Crotale-«sakene» invitt til okkupasjon som lå ( orts. SI e 8) 
den serverer stoffet på en l s u e ro a Isse p a - kn kk d l'k Id' dl' Hb b tIt . . . ' ene vil være av spesiell in-I' e en e l egy Ig me a - l am ros rann a e mo na- I ______________ _ 

k~edetlIg mådte. LandsksvlkDOPP- teresse, ikke bare for vete- le disse «hva».er og «hvem»er zismen, i N~gaardsv~lds ~g' l D IJ MØR l 
gjøre er en nors e rey- , å f d - selvom Nlxon eller Kor- Monsens antiforsvarslnnstIl- 'I • f k b . d l' ranene men ogs or e . . . 
us-sa, are luen e Ig mye ' tIkk d ,vald skulle være å fInne lmg l rederforbundets kOl-, S V ei t en 

større målestokk. "Ved å spil- ~ange, som u e u en e blant «hvem»ene. Ilektlve avtale med det eng- ' 
le på de riktige strenger kan kJ~nner Waffen-SS fra etter- D tIk . å' d t _ l k dm' l't t t t /'------.. - ... ---. ' krIgspropaganda og egen les- e mora s e mv l e po ese a Ira lee c. e c. og 
F?lk og Land reIse en for- ning Vår boktjeneste leverer litiske liv ligger ikke så :qøyt fikserte isteden interessen Det var en sur høstmorgen. 
bItreIsens storm blant ung- I • • tt (2 It) at denslags puslerier har hypnotisk ved hva privat-, Han Nils gikk avsted for å 
dommen. . . I ~; k~IS~: Ær ~~ss cirt~ er krav på oppmerksomhet. I mannen Quisling muligens besøke Ola, naboen sin. Han 

FørsteSIden må blI en fast, . , p p . Men ,en artikkel om blikk- kunne ha sagt eller ikke sagt traff naboens kone på trap-
«slaktes~de», hvor s~nsasjo- ... .,.-... :-... -~_ ......... - ...... -- fang-metoden i politikk ville til Hitler under et kort sam- : pen utenfor inngangsdøren. 
nene blIr slått opp l mege~ Bllkk'anger- være høyst ufullstendig der- i vær 16. des. 1939. - Det er kaldt, sa Nils. 
store bokstaver. Jeg skal gl I som den ikke tok med selve - Ja, svarte kona. 
dem et ek~empel på hvo~dan (Forts fra side 3) det klassiske mesterstykke Og spørsmålet om hvem - Det blir nok sne. 
det bør .gJøres. FørstesIden I ske handelstraktat. Noen i bransjen: som i april 1940 sendte ar- - Ja. 
bør se slIk ut: forpliktelse foreligger ikke. beidere ut til Værnes for å - Er Ola hjemme? 

Det har vi den franske di- Det norske kamuflasjeopp-, reparere flyplassen for tysk- - Ja. 
VERDENSHISTORIENS rektørs ord for. gjør etter krigen. erne så de med større ef- - Kan jeg få snakke med'n? 
STØRSTE POLITISKE SAU At man ved inngåelse av Når det lyktes å engasjere fekt kunne bombe norske - Nei. 
BLE STATSMINISTER traktater prøver å påvi.rke hele det norske rettsvesen soldater som kjempet ved I - Hvorfor ikke? 
I NORGE innflytelsesrike kretser i som kamuflasjeagenter for Narvik - kom helt i Skyg-I- Han er dau. 
Han ødela Norges forsvar vedkommende land for å få nygårdsvoldregjeringens i gen av et annet spørsmål,- Dau? 
slik at det ble lett for Hitler" traktatene så gOde som mu-' synder, så skjedde også det man ønsket å feste oppmerk- - Ja. 
å erobre landet. lig, er en kurant metode som fortrinnsvis ved pressens somheten ved, nemlig om, _ Hm. J 

Resten av avisen kan beret-, har vært praktisert i århun- hjelp. Heller ikke i 1945/46 siktede Per Olsen hadde gått - Sa han noe om en boks 
te detaljert om Nygaards- dreder. At man av praktiske - med O. C. Gundersen som med brun skjorte? ,blåmaling før det var slutt? 
volds politiske vanvidd. En I grunner ikke alltid drar med justisminister-besto norsk Scener som den følgende - Nei. 
fremtredende plass bør re- I seg hele nasjonalforsamlin- rettsvesen av bare kjeItrin- utspilte seg over hele landet: - Hm. 
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LØRDAG 22. SEPT. 1973 FOLK OG LAND SIDE 7 

Beleilig syndebukk Er }(.ulturforfaldet Om Lenins-
(Forts. fr" side 5) 

(ForIs. fra side 2) log sunde selvopholdelses- kongressen i Geneve. De tre 
(ForIs. fra side 2) I naris fra Abwehr i Oslo 28/ at financiere den nuværende, drift, kan vi kun bidrage til nevnte landenes organisasjo-

lings kringkastingstale kl. 1 29. mars og oberst Hans Os- globale befolkningseksplo-I den almindelige forvirring ner kunne dessverre ikke få 
7.32 eftermiddag den 9. april ter, også fra ~bwehr, ~ia sion uden samtidigt at løse i og opløsning, hvor alle uden adgang da deres represen
efter at storparten av nøk- i den norske legas~on 2. aprIl) råstofproblemet og ernær- undtagelse bliver «sociale tanter ikke kunne betraktes 
kelstillingene fra Narvik og' Alt sammen ble Ignorert. Så . ingsspørgsmålet på længere tabere». som skikkelige foremingsfolk 
sørover hadde fal~ i nattens en syndebukk var meget vel-I sigt, gør man sig simpelthen Og her er det, at tilværel- idet de «ble diktert av sine 
løp og den kongelIge norske· kommen. .. I medskyldig i folkemord og sen stiller os overfor et u- regjeringer». 
regjering hadde forsvunnet I De fleste hIstOrIkere som navnløse rædsler. bønhørlig krav, som vi ikke Hvilken sammenblanding 
fra hovedstaden. Han og vi har behandle.t d~tnorsk~f~lt-I kan vige uden om. av enfoldighet og mangel på 
a.nd~e kunne ik~e få os~ selv I tog er ~å emge l at QUIslmg , Forpligtelsen overfor vore Det var dette krav, som de virkelighetssans. Hva øst
til a tro at krmgkastm~en l personlIg. ble ~lOldt utenfor I efterkommere. store verdenskulturer før os blokkens fagorganisasjoner 
skjedde uten tysk gOdkJen-1 d~ tyske mvasJonspl~ner av Men bortsett fra spørgs- ikke evnede at opfylde og egentlig er turde være klart 
neIse. . HItler som hadd~ ~mstanke, målet om med hvilken ret vi derfor måtte gå til grunde. for de fl~ste: «En brekk-
Meldi~gen om forræderI I om at han va;r ~rItIsk agent i blander os i andre folkeslags Kravet. fremgår af de~ u- stang eller et middel uten 

fra en slIk fremtredende nøy- - en. CBE til a sparke ut. ·livsnormer og samfundsfor- omstødelIge kendsgermng, hvis hjelp diktaturet ikke er 
tral kor~espondent som Sto-, Det VIlle ha vært ~alskap å. hold, kan vel ingen have no- at en kultur kan opretholdes mulig» (Stalin). Til dags da
we ble tIllagt den ~tørste be- i avs~øre den hasa~dløse «we-I get imod, at vi på vor lille og videreudvikles ud fra de to har heller ikke Stalins 
tydning og' ble ,vlderesend:t I seru!mng»-plan til ~oen .ut- i klode udveksler erfaringer biologiske foruds~t~ng~r, etterfølgere fraveket denne 
verden rundt. Mm. uavhengI- lendmg. Utstudert vII~edmng ! og i påkommende tilfælde som den skylder SIn tilbliv- teori og prarosis det aller 
ge rapport 16. aprIl sa også: ble anvendt for å skjule be-I yder effektiv støtte til kata- else. m 'nste 
«Forsvarere forrådt. av ~em- ste~mels~sstedet. ~or høye stroferarnte mennesker på De tidligere verdenskultur- kan' kan derfor lure på 
tekolonne» .. The TIJ?~S l~- offIserer l. ekspedlsJo~en, de: tvers af landegrænser og ra- er havde - ligeso~ vor egen hvorfor man skal utelukke 
der 19. aprIl sa «QUIslIng. IS, ble ledet tIl å tro at EIre var II ceskel. Forudsætningen for - som forudsætnmg en po- Spania Portugal og Hellas' 
as Quisling does». Da Je~ målet. . teknisk bistand og humani- sitiv udvælgelsesproces gen- fra en ~lik konferanse 
hadde strandet med de allI- Stowe har senere tatt til-I tære støtteaktioner*) må I nem årtusinder. Denne ud- . 
erte på den nordlige Tro~d- bake sin skadegj.øre~de ra;p- imidlertid være, at vi har I vælgelseproces fostrede selv- , 
heimsfront, introduserte Jeg port og så har Jeg l «QUIs- orden indenfor vore egne i hjulpne enere og stærke forskinngen nøgternt kan be
også betegnelsen «qu~sling» ling - prophet wi~h~ut hO?-1 områder, og at vi først og slægter, der blev saltet i den dømme vor situation og der
i Daily Mail (21. aprIl). Så our». Ingen av Qu:.slmgs ~Il- fremmest føler os forpligte- store historie og som nåede ved har mulighed for at 
det nye navn på en forræder hengere har noenSInne. "?htt de overfor vore egne efter- lysende højdepunkter på alle træffe de fornødne forholds
grep om seg. dømt for. å ha yd~t mIlItær, kommere og de livsværdier, tilværelsens områder. regler gennem en omfatten-

Slik ble det straks skaffet bistand til «Weserubung» -I der uløseligt er forbundet Vore udvandrende fræn- de oplysning og en politisk 
tilveie en syndebukk for den ikke engang oberst Konrad med . vore nedarvede tradi- der skabte store højkulturer målsætning, der bygger på 
norske og de allierte regjer- Sundlo, hærsjefen i Narvik tioner, for svigter vi her, i det fremmede, men kunne kendsger~nger i stedet for 
ingers udugelighet. - «Byen med .kanone~}), lammes vi på vor værnevilje I i længden ikke hindre den luftige illusioner. Vi har gen-

Midt i desember 1939, ved som han kalte sm selvblO- I negative udvælgelsesproces, nem generationer været ud-
begynnelsen av den russisk- grafi. Hans navn fremkom- *) Økonomisk bistand til marxis- som kulturforløbet hidtil sat for en negativ biologisk 
finske «vinterkrig>? hadde mer. i standarverk~r (f. eks. tisk infiltrerede partisanbevegelser har medført, og som iøje- ~dvælgelse, i~et de livsdue~ 
Quisling ga~ke VISSt dr~f- Macmtyres «~arvlk?» som i Sydafrika og andre oversøiske blikket også hærger på vore lIge og selvhJulpne. ,sl::egter 
tet eventualIteter med Hlt- forræder fo~dI han fIkk opp- lande er derimod forbryderiske og . .breddegrad~De kulturfØr- gennem ska~telovglvnmgen 
ler, Raeder. Rosenberg og reising av Høyesterett for i skal forhindres med alle til rådig-! ende slægter forsvandt, og og andre «udlIgnende» foran-
Wehrmacht i Berlin, men sent til korrigering. het stående midler! I deres «efterkommere» var staltninger ikke alene har 
han sa dem uttrykkelig Han og hundrevis av andre ude af stand til at løfte en skullet sørge for deres egne 
at han kunne ikke og v~lle offiserer i Quislings NASJO- .. ---------------..,.-'1 arv som de ikke var bundet børn, men også fremskaffe 
ikke hjelpe dem hvis TySk-I NAL SAMLING - bevegelse menn, tatt kursen til Sverige, til ~ed blodets bånd. Ands- rnidlerne til de sociale tabe
land forsøkte å komme de gjorde deres beste med ube-I idet de forsøkte å danne en: liv og kunst stivnede i døde res livsophold - og former
allierte i forkj.ø~et i Skandi-I tydelige midler mot en .over- eksilregjering. 12./13. april former. Platons forsøg på at I ing. Yderlig~re har vi i de 
navia. (Se QUIslIng-dommen veldende tysk makt - mgen ,var Kongen, Koht og andre afvende det græske forfald senere år mdsluset frem
og de beedigede skriftlige steder mere enn 1000 mann.: ministre i Salen (SIS dag- kom for sent og løb ud i medarbejdere og zigeunere i 
vitneprov fra Goring, Keitel De virkelige skyldige var i boken). Storparten av dem sandet. I «passende» antal. ' 
og Jodl). suksessive norske regjerin-, ble da sparket ut og flyktet i Vi er fast besluttet på at 

I slutten av mars forestod ger som avvæpnet og preket I i forkledning for å søke til-I Vor situation. standse denne udvikling, så-
det åpenbart et kappløp om I pasifisme i tredveårene. Ut- flukt på et britisk krigsskip I Nordvest- og Mellemeuro- ledes at «det høje Nord» ik
Norge. Vestkysten krydde aVenriksministeren i 1940, (i Molde 28. april). Ingen er-, pa er - trods et umiskende- ke i fremtiden skal henvises 
allierte og tyske agenter. Vi I Halvdan Koht, sa f. eks.: klæring om krigsinnkallelser jligt forfald - væsentligt be- til litteraturhistorien og en 
hadde «mottagelseskomite- «Jeg håper den dag aldri I ble kunngjort. dre stillet end f. eks. Plotons vis vammel form for «fædre
er» i Narvik, Trondheim, vil komme at vi har et Uten- Quisling forsøkte spontant Grækenland og Romerriget landsk» fraseologi. _ 
Bergen, Haugesund og Sta- riksdepartement som er fri- å fylle vacuumet, men han under kejser Augustus, der - Den ukendte forfatter 
vanger (Malcolm Munthe i volt nok til å leke med tan-, ble fjernet av tyskerne 15. i også gjorde et forgæves for- til det enestående digt: VO
Stavanger) - og det samme- ken på at vi skulle gå i krig.» april fordi han, ikke ville! søg på at bevare den oprin- LUSPA' var en nøgtern be
hadde tyskerne (Se Sverre Tidlig 9. april avslo kabi- samarbeide! delige romerske type. Vore dømmer af historiens tragik 
Hartmann). En avgjørelse nettet den ordre om almin- Så sent som 28. april var breddegrader er hjemstedet og de uundgåelige nedgangs
var så tydelig umiddelbart nelig mobilisering som lå hans omdømme i London ik- for den nordiske race, der perioder, men han erkendte 
forestående at Churchills ne· ferdig på forsvarsminister- ke ødelagt. Chamberlain-ka- endnu er fremherskende in- tilværelsens rige muligheder 
vø, Giles Romilly (Daily Ex- ens bord, flyktet mot Sveri- binettet og den kongelige I denfor alle samfundslag. og slægtens evne til fornyel
press) og Peter Rhodes (Uni- ge uten å gi folket beskjed' norske legasjon planla frem- I Dessuten har vi - i modsæt- se. 
ted Press) dro fra Stock- om hva det skulle gjøre, ef- deles å sende Mr. Jonas Lied! ning til tidligere højkulturer Letfærdig fremskridtsop
holm til Narvik, nøkkelpunk- terlot tre eller fire ministre (en venn av Quisling siden - den afgørende fordel, at timisme har medført en ba
tet, for å avvente britene - i hovedstaden for å ordne deres russiske dager i 1918- vi ved hjælp af arveligheds- bylonisk forvirring overalt i 
og likeså Stowe og Hartin til med øyeblikkelig overgivelse 1929 og i 1940 vicepresident . . . verden. Vi har aldrig delt 
Oslo. av Oslo og Akershus med I for the Aluminium Union i BEKJENTSKAP denne optimisme. Derimod 

Den store overraskelse var samt hærens hovedflyplass I London) for å forhandle I lng. 49 år, ønsker bekjent- er det vor urokkelige over
at tyskerne vant kappløpet på Kjeller. og Oslofjordens med ham (Ikke offentlig- skap med likesinnede damer i bevisning, at vi og vore fræn
trass i at Narvik bare var en ytre befestningsområde gjort FO file 371/24837 i the og herrer i Røyken og omegn. I der er i stand til at overleve. 
natt fra Scapa Flow, men (Sverige til Stavanger), og Record Office). Bill. mrk. 16/1 Gennem en aktiv indsats. 
like langt som Eire fra fien- løslot 1039 tyske fanger om «Hvor vanskelig det er å 
dens hovedkvarter i Ham- ettermiddagen, innbefattet ryste av seg en legende selv 
burg. Derav «kaoset». operasjonens kommandør, om man forsøker å gjøre 

Nordmennene hadde hatt, general Engelbrecht og ad- det», som professor A. J. P. 
30 alvorlige advarsler om at : miral Kummetz, som svømte Taylor bemerker i «The Ori
tyskerne nærmet seg 8. april !I' fra den senkede krysser gins of the Second World 
- fra London, Stockholm, BLtiCHER. War». 
København ,Vatikanet og tre 11. april hadde den konge- Oslo, 26. august 1973. 
fra Berlin (Aftenpostens, lige familie og ledende mi- Ralph Hewins 
korrespondent, admiral Ca-I nistre, med samt embets- (Copyright) 
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SIDE 8 

USA - dumpe
kandidat I I I 

(Forts. fra side 1) 
en helt utrolig klosset pOli-, 

FOLK OG LAND LØRDAG 22. SEPT. 1973 

tikk greid å forspille et venn- OGSå ET RASESPØRSMåL lesere som ønsker å gjøre om gjenforening. Omkost- det lange håret skal avskaf
skap med 100 millioner ara-:. . dem rangen stridig. Det er r ningene i forbindelse med fes. Det var med en nedslått 
bere, som tilsammen disp 0- ! Det ~r Ikke .alle s~m vIlle ikke lenge siden vi hørte at omlegningen er beregnet til mine, skriver NS-avisen 
nerer et område fra Atlanter- k~are a arbeIde pa tynne utsikten fra Tryvannstårnet : 7 milliarder mark. Men det «White Power» at hippiene, 
havet til Den persiske bukt. bjelker ov~r 400 meter over nå var lik null - ingen tør er bare det tallet som frem- yippiene, trippiene og selv en 
Isteden sitter man igjen med bakken! .Llkevel. er det de I nemlig å pusse rutene ut- legges for skattebetalerne - del av deres eldre efterapere 
staten Israel, et område, som .greIer ogsa dette. De vendig. Så er det noen som ekspertene regner med mottok nyheten om at slike 
som før seksdagerskrigen amen~anske skyskral?erne har tenkt å ta opp konkur- minst 12 milliarder. samti-I «guddommelige» ungdoms
ikke var stort større enn er et Imp.onerende bevIs på ransen med indianerne så dig kommer antallet offent- I helter som beatle'n John 
Telemark fylke og bare har, det .• Nå. VIser det s~g at ~et kan jo vedkommende trene lige funksjonærer til å stige I Lennon, skuespilleren Rich. 
omkring 3 millioner innbyg-: ogsa p~ dette omrade gJel- på Tryvann - det er visst- med 50 prosent - til 30000.1 Benjamin og klesmakeren 
gere. Denne staten har dess- der å fmne mennesker med nok utlovt bra betaling. Selvsagt skal herr Brandt, Bill Blass hadde klippet av 
uten etter hvert opparbeidet d~ rette nedarvede anlegg. * etter eget ønske, få et nytt seg sine skitne lokker. Men 
et rykte, som bare amerikan- Sa~edes er. en. stor del av a.r- hypermoderne kanslerpalass I det måtte engang skje. News-
erne selv kan oppvise maken beIderne mdIanere. De tIl- NBONNNT HSOKVAELDBSLTIADPERMA. til en sum av mellom 100 og week forklarer hvordan herr 
til etter alle sine mislykkede hører Moha:vk-stammen .og ED d k l'. 200 millioner mark. I Lennon startet hele gal ska-
militæraksjoner verden over. h~r gang pa gang, fa~tIsk en :ø e oa IsasJonen * pen med å lansere en såkalt 

At dette har kunnet skje gJenr:om fl~re l?enerasJoner under WIlly Brandt akter å «konsentrasjonsleir-lo ok» til 
fordi en liten etnisk minori- arbeIdere, VISt sm overlegen- gjøre Bonn til endelig hoved- MOTENYTT: IKKE MER I f' . 

h t · • b k k t d '1 Idd LANGT HaoR lære or mgen rmgere en.n tet i USA har slik enorm inn- e l a ygge s ys ra~ere. og sa, og VI ve erme sYl?-
flyteise over amerikansk po- st.ore bruspenn - VI tVI}er I bolsk mark~re at separ~tIs- Omsider har de «riktige» I Englands Black power-mg
litikk, at den av ideologiske pa om det er noen av vare men har seIret over hapet personene gitt signalet til at i ger, Michael X. 
grunner kan sette hele USA's 
skjebne som supermakt på BI-k kf vet å fortelle at P. Olsen da te og avslåtte benådninger i Pressen var ellers mer en 
spill til fordel for en «jord- I 'a n g er - og da og da - var iført brun bidro til å holde interessen villig til å følge dommeren 
lapp» i Midtøsten, gjør ikke . skjorte. vedlike. Alt sammen vedr ør- fra Wessels berømte dikt i 
saken bedre. (Forts. fra side 6) Suksessen er fullkommen! . ende folk som hadde gått hans sosialøkonomiske tan-

4. Vietnam-krigen skal vi P. O. Jeg mente regjerin-I «Thi kjennes der for rett!» I med brun skjorte. i kebaner: «Den eldste baker 
nesten ikke kunne nevne. gen Nygaardsvold hadde for- P. O. kjennes skyldig at væ-I Og så kunne Nygaards-' skal unngjelde det!» Under
Hva håndteringen av denne latt oss og at vi måtte stelle! re. Noen synes litt synd på i voldr~gj~ringen og Hambro forstått: Ikke fordi han ~ar 
affæren har kostet USA av oss som best vi kunne med IP. O. andre mener at han kan I' unnga nksre!t: c~ et halvt hatt noe me~ den ulyksallg~ 
prestisje gjennom årene, for- tyskerne _ av hensyn tillan- ha det så godt. tusen mord ga upatalt: Feld- hendelse å gjøre, men fordI 
står de fleste. det. Det ovenanførte rettsrefe- mannsmorderne kunne fri- det psykologisk og sam-

Vest-Europa befinner seg D.: De må kunne svare ja I rat.ligger fo! nær opp til vir-I finnes og en syvdobbelt !OV- funnsøkonomisk er å fore-
altså i den paradoksale si- eller nei på mitt spørsmål: I kehgheten tIl ~t det kan kal-, morder. ansettes som sJe~e-l' trekke.. . 
tuasjon, at USA som har Har De gått med brun skjor- les noen karrIkatur. Det er sørger l den norske statsklr- .. En kryssIld av beskyldnin"_ 
gjort mer enn noen annen te? riktigere å kalle det et eks- ke. ger og motbeskyldninger 
makt for å fremme kommu- P. O.: Ja, neI, Jeg mente trakt, et konsentrat. Og pressen - generelt sett I mellom A-partiet o~ H~yre, 
nismen, skal være dets ho- krigen var slutt 10. juni 1940. En ekstra spiss på affæren - tok omtrent den: Akk ja, i mello?1 LO ?g ArbeIdsgIver
vedgaranti mot kommunis- (Vår bemerkning: «Hvordan. fikk man ved «dødsstraffen». der kan nok ha vært begått foremn~en VIlle va;rt en svær 
men. var det? Mente O. C. Gun-I Jeg har anført den i gåseøy- feil. Men under et så stort b~lastnmg for. gJenoppbyg-

Og for å gjøre det hele full- dersen at krigen var slutt I ne - fordi «straff» forutset- oppgjør er dessverre feil ik- mngen etter k~Igen. 
stendig: Rundt omkring i de 15. 'april 1940?). ter en lov og en lov kan slett ke til å unngå. Nu bør mor- De~ne kryssIld. uteble full
forSkjellige land som er alli- Dommeren: Jeg må for- ikke gis tilbakevirkende I dene bare brukes som hero- stendIg! Og. her gJorde«~øds
ert med USA, sitter en meng- lange respekt for retten: Har kraft - slik den dengang ble I isk dekorasjon av vår histo- straffen» s:n nytte: De l feI
de mer eller mindre sosial- De gått med brun skjorte, I gjort. «Mordbeslutning» vil- rie, og morderne som inspi- lessk!;1p SIgnerte mordbe
demokratiske regimer, som ja eller nei? le være det riktige uttrykk. rerende forbilleder for ung-I slutmnger .v~r et bånd som 
for en stor del består av tid- Det lykkes å få Per Olsen, Men den utløste en omfat- dommen. Og hele sakens ju- bandt polItIkerne. sammen 
ligere kommunister (altså sOm vet at retten reagerer tende diskusjon pro et con- ridiske side bør være glemt. fra ytterste høyre tIl ytterste 
det kapitalistiske USA's er- patologisk på brune skjor- tra dødsstraff i det hele tatt: Men - for å snakke om noe venstre. . 
kefiender), og <degger om» ter til å nekte at han har gått I anvendelse av dødsstraff i heIt annet: Hvorfor er egent- Og velSIgnende over. det 
til en marxistisk samfunns- med en. Og så fremskaffer 'I det og det tilfelle unnlatelse lig ungdommen så aggressiv hele svevet «o~kel» Emar 
organisasjon; alt sammen i man pålitelige vidner som· i det og det tilfelle: innvilge- og voldsom av seg? ~erhardsen.s mIlde stem~e 
ly av NATO's bajonetter. l demokratIsk landsfader hg-

Situasj?~en for :Vest-Euro-, har Pakistan funnet det til- ske «fascist»-regimer ikke i Vesten samtidig med at I' het. 
pa er altsa l praksIs følgend~ I rådeligst å trekke seg ut av kan være med i NATO. I man endog styrker fiendens ----------
etter nesten .30 års amen-, SEATO (det asiatiske NA- Med en slik utvikling i en- potensial ved direkte mate- ABONNER PÅ FOLK OG LAND 
kansk ledelse.. TO). At det er lignende be- da noen år, vil NATO og der- ri-ell understøttelse er en: ~ _________ ~ 

1. ?en fu~lstendlge mangel i veggrunner som har ført: med den «frie» verden hurtig skjebnesvanger og selvmor-
på I~eologlske våpen har Frankrike ut av det integrer-I bli den overmodne frukten derisk politikk. Det er et FO LK OG LAND 
ført tIl a~ USA har tapt den te samarbeidet i Europa, sy- I som Lenin påsto ville falle slikt dekadent Vesten som 
kalde kn~e~. Og resultatet nes utvilsomt. gratis i kommunistenes hen- gjør at Kreml-herskerne kan 
av ~ette Igjen har v~rt e~ I 3. Og i Mellom-Europa er der. satse på den såkalte «frede-
stadIg øke~de antIamen- Willy Brandt i full ferd med lige sameksistens», dvs. seier 
kan.sk ho~dmng hos landets å tilrettelegge tysk gjenfore- Den nylige storeksporten uten krig. Jevnfør KhruSjt-/ 
øvnge allIansepart. nere. ~ed ning i «progressiv» regi. I av amerikansk korn til det sjovs uttalelse fra 1959: «Sei-
de senere. å~s økonomIske i 4. Den manglende evne til alltid sviktende sosialistiske er for sosialismen? Vi behø-I 
«setback» l tI~legg, er d~nne å imøtegå en ideologisk ut- II jordbruk i Sovjet setter også ver ikke å gå til krig for å 
tendensen blItt ytterlIgere fordring har for de europe- USA's «kamp mot kommu- oppnå denne seieren. Frede- I 

.
forsterket. i iske NATO-landene ført til at' nismen» i et underlig lys. lig konkurranse vil være til-I 

2. Skr~mt a:r U~A's klo.s- den kommunistiske trussel Aksjonen reddet kanskje strekkelige». 
sete mampulermg l Øst-ASIa er blitt et innenriks pro- Kreml-regimet fra fall. Om' I 

,_________________ blem mer enn et utenriks. det er lønnlige kretser i USA Europa er åpenbart nødt 

Husk bladpengene 

for 

I ekstreme tilfeller må man som helst vil det nettopp til å ta sin stilling opp til 
sette oberster inn i spillet slik, skal være usagt, men fornyet overveielse og rydde I 
for å hindre et bolsjevikisk for USA's allierte må en slik opp i sitt ideologiske kaos i 
mytteri. Dermed får den ven- politikk virke komplett ufor- mens det ennu er tid. Det må l 
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2 h l o , streradikale opinion ny am- ståelig. finne sin egen vei ut av det I 
• a var. I munisjon til sin propaganda, En fortsatt opprettholdel- åndelige forfallet, og om v iking Boktrykkeri, Oslo 

__ ################ ____ som hevder at slike umoral- se av det ideOlogiske vakum nødvendig - uten USA. ___________ _ 
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