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SIEGFRIED: 

Norge går inn for brutaliseringen 
av krigføringen ! 

I strid med forslagene om endringer i krigskonvensjonene fra Det internasjonale Røde Kors. 
Rystende apropos til hykleriet om bombingen av Vietnam i en artikkel i 

MILlTÆ.RT TIDSSKRIFT. 

tikk i første verdenskrig. 
Storbritannia forberedte 

denne krigføring gjennom 
luften . mot motstanderens 
sivilbefolkning ikke bare 
gjennom planlegging og Øv
elser, men også rent mate
rielt ved i motsetning til tid
ligere å produsere væpnede 
bombefly som ikke var av
hengige av jagereskorte. Hit
ler forsøkte gang på gang å 
få istand en avtale med Stor
britannia om å forby slik 
bombing utenfor selve krigs
skueplassene - altså der 
hvor det direkte pågikk mi
litære operasjoner, men 

, Storbritannia nektet og sat
(Forts. side 2) 

I Lever' Hitler fremdeles 
Slik forestiller det offisielle Norge i tyske hjerter? 
seg fremdeles sivilisert «krigføring». Da filmskuespilleren B. Frick gjorde drømmen levende igjen 

Vi har her i bladet ved en I 
rekke anledninger vært in- I Det er besynderlig hvor offentlig frem med et ord 
ne på noe som kanskje er delte meningene kan være, til forsvar for ham. 
den uhyggelig,ste arv fra den for eksempel når det gjel- Og dog lever han i så man-
annen verdenSkrig, dette at der Adolf Hitler. Han for- ge tyske hjerter den dag i-
man brøt ned alle de regler døm?Ies og skamskjelles dag som en kjær drøm om 
og bestemmelser for huma-' Det er vel ingen som har daglIg verden over som skur- noe stort som var, drøm
nisering av krigføringen' hatt illusjoner av noen art keD; over alle skurker, og de~ men om den tyske frelse~ 
som den siviliserte 'mennes-I når det gjelder de rødes er Ikke mange' m~nnes~er : I som kom med. tro og håp l 
kehet møysommelig hadde form for krigføring og be- våre dager som vager a sta en trøstesløs tId. 
arbeidet seg frem til for å handling av mennesker. Ver
beskytte sivilbefOlkningen. re er det at hovedansvaret 

Vi skal gjerne medgi at for nedbryting av krigslov
også Hitlers Tyskland syn- ene faller på en stat som 
det grovt i denne henseen- Norge siden 1905 har knyt
de, spesielt når det gjaldt tet sin skjebne så fast til: 
forholdet til sovjetborgere Storbritannia. Et ansvar 
og jøder, men det vil i den- det i verdenskrigens siste 
ne forbindelse være både u- halvdel må dele med USA. 
historisk og hyklersk ikke Vi tenker ikke her bare 
å peke på at Sovjetsamvel- på den systematiske bom
det for sin del ikke hadde, bingen av sivilbefolkningen 
godtatt og heller ikke holdt i de tyske byer, dette grove 
seg til Haagkonvensjonens brudd på all sivilisert krig
bestemmelser. Noe som na- føring som Storbritannia 
turligvis også gjaldt jøde- bevisst forberedte og planla 
dommen som sådan, efter- år før annen verdenskrig 
som den uten å være bundet tok til. Dette er åpent inn
av statlige forpliktelser like- rømmet av de ledende bri
vel opptrådte som en krig- tiske luftvåpensjefer, som 
førende makt. direkte skryter av at det var 

Men, alt det har jo vært deres ære og fo~jeneste å 
behandlet så ofte og så inn-I planlegge o~ sette 19~9 den
gående i allehånde pUblika-, ne «st~ategIske bombmgem~, 
sjoner, sett ensidig ut fra et l som gIkk ut på å føre kr~
antihitlersk synspunkt at gen mot motstanderens SI-, 
det er bortkastet tid å be-! vilbefolkning istedenfor mot . . . 
skjeftige seg nærmere med hans soldater. Forøvrig i Gamle kvznner, krzgsveteraner og andre flokket seg rundt Frzck da 
den side av umenneskelig- god overenstemmeIse med I han viste seg på gatene i Munchen kledt og maskert som Adolf Hitler. 
gjøreIsen av krigen. den britiske utsultingspoli- Masken var da også, som man vil se av bildet, meget, god. 

LØSSALG KR. 2,-

Det som hendte i hovedbat
teriet på Oscarsborg i forbin
delse med senkningen av 
BLOCHER har vært gjen
stand . for mange misforstå
elser, og vi har vel selv kom
met i skade for å legge all 
æren et sted hvor den nok· 
ikke burde være. Det var 
kommandanten, avdøde ob
erst Birger Erikseri, som 
viste det resolutte initiativ 
som var en sørgelig mangel
vare ellers. Han ledet skyt
ingen og tok ansvaret for 
den. Othar Lislegaard klar
legger forholdet overbevis
ende i en bok om Oscars
borg. Se side 5. 
Tyskerne reiste i juli 1940 
denne bauta på Askholmen 
til minne om dem som gikk 
ned med Bliicher, men de 
storsinnede seierherrer lot 
den straks demontere. 

FARGEFILMEN QUO VADIS 
er utgangspunktet for noen 
betraktninger Alf Gleng gjør 
på side 5 om aktuelle hen
delser, bl.a. om bombingen 
av NOi'dvietnam. 

ARV OG RASE 
i historie og samfunnslære 
er emnet for en artikkel av 
Olav Hoaas på side 5. 

ELLERS er det spesielle ung
domsstoffet på side 4 som 
vanlig, og de faste rubrik
ker er å finne på vanlig sted. 

Imellom skjer det noe 
som gjør drømmen så le
vende at den fordunkler vir-

(Forts. side 8) 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 27. JANUAR 1973 

I brennpunktet: PATRIOTENES N°· f 
Siste T~:~::e~1R~~t store O rg ega r Inn or- -

! høyrespillet . om EF er at (forts. fra side 1) 
I hele høyre~lIten, a.lle de stor- te igang 'Sin bombing langt 
~låtte pa~rIoten~ lOnen han- inne i Tyskland og hinsides 

el o~ mdustrI, nå truer enhver virkelig krigsskue
rned sImpelthen å forlat~ fe- plass. Da Hitler langt om 
dreiandet av bare skJære . 
sprekkeferdig fedrelands- lenge ~le tvunget til å for-

nesker skal være blitt drept, alt
så flere døde enn ved de to a
tomsprengninger i Japan tilsam-
men. 

Jeg kan ikke huske, da eller 
senere (uthevet av oss), å ha 
hørt et bebreidende ord mot 
våre allierte (les: eksilfolkenes 
allierte) fordi de la bombeteppet 
over den totalitære stat Tysk
land --» 

Sovjets bakgrunn for 
«sikkerhetskonfera nsen» 

kjærlighet. For det er jo søke a svare med angrep 
dette med kroner og ører mot. E~gland, var dette na
da, vet De! Så forlater de da turlIgvls et håpløst foreta
det betrengte fedreland og' gende helt f.ra starten av. 
søker tilflukt i Danmarks Man hadde mgen væpnede 
deiligste vang og v nge o ! bombe~ly og derf?r var d~t 
EF e g heller Ikke underhg at «blIt- Dette stemmer helt over-

Grepet på vasallene skal styrkes før et eventuelt oppgjør . bl t tal f' k Det ed d . å 
med Kina. Men Høyre består jo ikke zem> e en o la~ o. ens m et vi gJennom r 

bare av 'partifunksjonærer, var o~trent som a skyte har h~vdet her i bladet .. N?e 
levebrødspolitikere og indu- kuer pa en eng å plukke ned so~ Ikke stemmer er lmld-

Det later til at mange 'at de to østens fremtidsmak- strifolk (med samt det fine, de uyæpnede tyske bombe- lertId det forfe~dende at 
vestlige stater, ikke minst ter, Kina og Japan, synes å snippeproletariatet) men I fly, sle~ den daværende luft- oberst Qvam selv lda~ sYl':les 
Norge, knytter sitt lyseblå ha funnet frem til,gamarbei- naturli is o så " k'b våpensJef, som skryter av å godta denne brutalIsermg 
fremtidShåp til den europe- de. dere sfm o; rav s l s::e- den britiske forutseenhet av krigen, dette grove brudd 
iske såkalte sikkerhetskon- For Sovjetsamveldet gjelder ter på sin ~a! e s:oPPf~~~~ i sammenheng med luftkri- på alle krigslover og alle 
feranse som tar fatt for al- det for enhver pris å sikre ske er de at de har I?~r TI o ~ gen mot sivilbefolkningen. forsøk på humanisering av 
vor iår efter noen intetsigen- byttet i Øst-Europa før det til et underbruk av gJ n \ s Hvorledes det så senere krigen, så sant det dreier 
de forberedelser ifjor. Og på braker løs i øst. Så dets mål o o så når det 'e~e~ ~~~ gikk med de tyske byer og seg om krig mot en «totali
bakgrunn naturligvis av den og hensikt med en avtale om p;tri~tiSke utvan~~ing t'1 be I den tyske sivilbefolkning vil tær stab>. Da skal tydelig
brandtske østpolitikken. en foreløpig avspenning mot dre beitemarker har del gått være vel kjent, skjønt man vis de såkalte demokratiske 

Hva er det så Sovjetsam- vest er klar nok. Man vil sik- i spissen _ og det leng før tydeligvis forsøker å glem- stater ha fritt spillerom til 
veldet venter. å oppnå med re .seg mot innblanding fra EF-striden _ o seile·e me det nå i disse dagers å gå løs på også ethvert umi
denne forhandlingsvillighet vestlig side i . de land som utstrekning unJer b~~ sto~ Vietnam-hykleri. Det samme litært mål de bare kan fin-
efter de mange års kolde hører til «den sosialistiske melighetsflagg» « vern gjelder det som hendte da ne. 
krig? leir». Man vil ha fred til å Ikke rart atdtsse h . Trumans USA kastet sine Det er direkte rystende å 

Annen verdenskrig og den lordne opp med de svake s esielle arti viser er:ers I atombomber mot japanske lese noe slikt, men enda ver
usalige allianse mellom de ledd, JugOSlavia og Roma- in i me~n m"rn f e,m- byer. re er det at obersten her 
to utenomeuropeiske ver- nia, uten fare for innblan- g g gs a l gen~. Oberst Erik Qvam, som faktisk bare gir uttrykk for 
densmakter, Sovjet og USA, ding. Dett.e ikke minst fordi . var frivillig på britisk side noe som er et offisielt norsk 
førte til katastrofe for vår man regner med at Titos ef- L ol' lth ° under krigen, har ellers i en syn. Riktignok skriker man 
verdensdel. Sovjetsamveldet terfølger vel snart må fin- . øgnere~s bm~ er ~tmpe e~; interessant artikkel i MOR- idag hyklerisk opp om den 
slukte, i tillegg til landevin- nes, og da gjelder det å gjen- sJar:;ereH a e ~g; ,a /ære e; - GENBLADET 5/1-73 klar- amerikanske bombingen av 
ninger i det fjerne østen, og- vinne de tapte posisjoner. ,ver tg!. . ~l~ ert e, as e grunn ag gjort forholdet slik 'at ingen I Nordvietnam, men det er 

or e Stvt tser sam unn. I . . så hele Øst-Europa. Men det Det forlyder at Kreml fak- (O W"ld) behøver å være 1 tVIl, det bare for å tute med de ven-
har naturligvis hatt visse for- tisk allerede er iferd med . scar te; være seg norske partipoliti- streradikale ulvene efter 
døyeisesvanskeligheter. Ik- å bygge opp denne efter- re rede til å marsjere gjen- kere, kirkens menn eller an- gammelt godt mønster. For 
ke bare har det i en viss følgeren. Man skal ha tatt nom det sydøstlige hjørne dre dObbelttungede hyklere. den sivilbefolkning som her 
grad gjæret i den egne be- kontakt med Titos tidligere av det militært åpne øster-I· rammes er snilde kommu-
folkning efter at så mange stedfortreder og sjef for det rike. I denne sammenheng, I «Forsommeren 1945 var vi på, nister, mens bombingen av 
som soldater og på annen hemmelige politi, Aleksan- som militært press på Jugo- marsj vestover og nordover i I Tyskland rammet slemme 
måte hadde fått personlig der Rankovic, 'som ble st yr- slavia, må en også se mars- Tyskland. Vi passerte steder I nazister. 
kjennskap til de bedre leve- tet i 1966. Rankovic er imid- kalk Jakubovskis ,gtore ma- som hadde vært tyske byer. Der Og det bør vel også i sann-
vilkår i Vest-Europa. Enda lertid fortsatt medlem av nøver «Opal», hvor man øvet hvor sprengbomber hadde gjort I hetens interesse slåes fast 
farligere var det at det var I det jugoslaviske kommu- panserraid mot Belgrad., arbeidet, passerte vi mellom ca. at det i denne bombingen av 
en kombinert nasjonal og nistparti og skal ha erklært Noe som medførte skarpe 2 meter høye grushauger som tysk sivilbefolkning deltok 
antikommunistisk gjæring i seg rede til å overta som jugoslaviske protester. hadde vært boligblokker. norske frivillige på britisk 
de enkelte undertrykte land I stats- og partisjef efter Tito. Riktignok har USA allere- Det uhyggeligste inntrykk på side, folk som idag i stor ut-
i Øst-Europa. Land som Ro- Han vil da gjenopprette va- de åpent forpliktet seg til ik- meg gjorde Magdeburg som vi 'strekning innehar ledende 
mania, og spesielt Jugosla-sallforholdet til Moskva. Det ke å blande seg opp i forhol- passerte om natten i måneskinn. stillinger i det norske luft-
via, har riktignok holdt fast heter også at Rankovic skal dene i Sovjets «interesse- Av det som hadde vært bolig- våpen. Og som idag roses 
ved et kommunistisk sy- ha støtte fra visse kretser sfære» og til heller ikke å blokker så vi bare murene til og æres for innsatsen. 
stem, men har krevet en na- i hæren. oppmuntre til uro i østblokk- fasaden, hvor månen skinte Men også på andre områ-
sjonal selvråderett som for For sikkerhets skyld har landene. Men - man synes gjennom gapene som hadde vært der enn når det gjelder den-o 
Sovjet, sett f:ra et strategisk imidlertid Moskva også for- vel det er best å være på vinduer. Brannbomber hadde ne luftkrigen har Norge svin 
synspunkt, var minst like utsett eventuelle vanskelig- den sikre side om Rest-Eu- fremkalt en brannstorm så vold- på skogen når det gjelder 
farlig som ideologisk oppo- I heter med den jugoslaviske ropa skulle komme til mili- . som at all surstoff ble forbrukt avhumaniseringen av krigfø-
sisjon. Man brukte der man hær. Man har derfor nå for-tær sans og samling igjen og folk døde av surstoffmangel. ringen. Under den tyske ok-
kunne direkte makt mot lagt Warzawa-paktens mili- og kunne tenke seg å utnytte Senere hørte vi om Dresden. kupasjon brøt den aktivis-
opprørstendenser i satelitt-: tære overkommando til den Sovjets engasjement under Byen var overfylt av mennesker tiske delen av hjemmefron-
statene, og dem har det vært: vestukrainske by Lemberg, en kri'g med Kina til å kreve som flyktet foran den russiske ten alle regler for krigføring. 
mange av. En kan jo bare 'som endel av de norske revisjoner_ fremmarsj. Så ble bombeteppet Man misbrukte sykehus og 
tenke på hendelser i den tys-r frontkjempere nok vil hus- Derfor må Sovjet :sikre lagt over byen, ca. 300 000 men- (Forts. side 7) 
ke sovjetsonen, i Polen og ke fra 1941. Byen ligger der seg ro og orden og under-
ikke minst. Tsjekkoslovakia. hvor Sovjet støter OPP mot kasteise i «eget hus» før det ... ___ ...... __________ _____ 
Men Titos Jugoslavia har Polen, Tsjekkoslovakia, er rede til å ta oppgjøret 
man ikke våget å gå direkte Ungarn og Romania. Dette med Kina. Derfor «sikker
løs på. Og også Romania I må sees som en oDpmarsj hetskonferansen» og iveren 
har vært en torn i øvet. mot JugoSlavia. Like efter efter å få ordnet det tyske 

Samtidig har forholdet til, at Tito er død vil det plan- spørsmål. 
det Kina' som stadig vokser lag1;e slag mot Jugoslavia Det verste av det hele er 
i makt og anseelse skapt al- bli rettet. Rankovic, eller an- at det ser ut til at Sovjet
vorlige bekymringer. Bekym- dre prosovjettske kretser i samveldet vil få den avtale 
ringer 'Som har steget nes- Jugoslavia, vil da rope på som sikrer byttet i Øst-Eu
ten til panikk efter at Japan sovjetisk hjelp, og man vil ropa og skaffer det ryggen 
påny steg frem 'som frem- så rykke inn med en stor fri mot Kina helt gratis ef
-tidens ledende stormakt på tangbevegelse fra Ungarn og tersom det jo bare er noen 
det økonomiske område, og Bulgaria og gjenopprette tafatte demokratiske stater 
visselig efterhvert også på «den sosialistiske solidari- man forhandler med. 
det militære igjen. Og efter tet». Eventuelt skal man væ-I Politieus. 

FOLK OG LANDS BOKTJENESTE 

får til stadighet forespørsler efter diverse utenlandske 
bøker, som enten er nevnt eller anmeldt i bladet. Vi 
har derfor latt utarbeide en fullstendig liste over de 
mest efterspurte titlene, ialt vesentlig tyskimporterte 
bøker som ellers ikke blir solgt i Norge. I et lite supp
lement til listen har vi også tatt med en del antikva
riske bøker, som er stillet til vår disposisjon. 

Listen sendes på forlangende. Et postkort er nok. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



LØRDAG 27. JANUAR 1973 FOLK OG LAND SIDE 3 

r 
FO LK OG LAND . I «BRAGD~~~A~~E~g revisor· #######################_####################################### 

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKA-S-JO-N---' ! Så har vår revisor Alf Gleng O U 
fått en utmerkelse igjen. 

Redaktører: Han er nemlig av Øglænd-
ODD MELSOM, ansvarlig konsernet tildelt dets 

ALEXANDER LANGE «Bragdpokal» for 1972. Po

Redaksjonssekretær: 
ERIK RUNE HANSEN 

Hyklernes gråt· 

kalen gis til den person som 
i løpet av året har gjort mest 
for syklingen. Gleng, som er 
64 år gammel, har i sitt liv. 
syklet noe nær 200 000 km 
tilsammen, og årsrekorden 
er 15 000 km, altså mere 
enn en gjennomsnittsbilist 
kjører bil årlig - og enda 

Så er hyklerne ute og rusler igjen. Det er ikke rart at kan man jo ikke sykle når 
det er sne og is. Gleng er 

Morgenbladets redaktør, som selv har en rem av huden, I forøvrig bilist også og har 
skriver at nordmennene er fariseiske. Dog heldigvis ikke kjørt skadefritt i hele 42 år. 
alle i den grad som våre politikere og dagspressen. 

Det er vel ikke alle som har glemt DAGBLADETs eska· 
pader under det store urettsoppgjøret i 1945 og utover. 
Man husker kanskje at nettopp dette blad skrek opp om 

Vi gratulerer med den nye 
utmerkelse og med hederlig 
omtale i bl.a. Stavanger Af
tenblad. 

strengere behandling av fangene og motsatte seg enhver Hvor viljen er tilstede, finnes 
human behandling av dem. alltid en vei. 

Men nå, et kvart århundre efterpå, har pipen fått en 
annen lyd. Bladet tror vel at gjemt er glemt. Og dessuten 

(Roald Amundsen) 

UNGT PAR 
gjelder skriket om «heksejakt» nå ikke politisk forfulgte i 
eget land, men «landssvikere» i Bangladesh. Og da er det 

med «nasjonal holdning» sø
jo billig og lettvint og i tråd med gode venstreliberale! ker efter et sted å bo _ lei-
tradisjoner å slå seg for brystet og takke Vårherre, som i lighet eller lignende, 
man ikke tror på forresten, for at man i bladets redak· Vi håper på hjelp, da vi er i 
sjon og i Norge ikke er som disse syndere. en vanskelig bosituasjon. 

Og er det ikke ilde på bakgrunn av det som foregikk i Henvendelse til bladets 

Die deutschen Berge brennen 
rot von Scham, 
weil sie es nicht fassen kannen, 
wie alles kam. 

Es gliihen die deutschen Fluren 
in wehem Leid, 
seit sie die Schande erfuhren, 
die Schande der Zeit. 

Es biiumen sich deutsche Meere 
gegen den Strand; 
sie haben deutsche Ehre 
anders gekannt. 

Und ob der Schmach, der feigen, 
die alles nahm, 
deutsche Eiehen neigen 
ihr Haupt vor Gram. 

Nur einer sieht der Schande 
gelassen zu, 
Deutscher aus deutschen Lande, 
das bist Du! 

Bogislav von Selchow 

k' ekspedisjon. 
Norges land det som nå skjer i Bangladesh? Slik bes n· VISSTE HAN IKKE BEDRE DET SVARTNER I AUSTRALIA 
ver det hysteriske blad det bl.a.: «Rettssakene mot sam· K J ø p ES eller . • • ? Det viI for de fleste væ-
arbeidsfolkene truer med å forlenge krigens virkninger», re kJ'ent at man i Australia 

Arbeiderbladets leserside - - «Man kan forstå at ledende personer dømmes, men 1. februar 1942, NS' histo- 4/1-73' har hatt en såkalt «hvit lin-
når man går til aksjon mot mindre kjente mennesker riske kamp, andre bøker/ I' je» i innvandring1spolitikken. 
over hele landet, får rettssakene karakter av heksejakt» tidsskrifter. «Det ligger i blodet, Hensikten har naturligvis 

• o • vært å unngå slike konflikt-- - «Den 3. oktober opplyste innenriksministeriet i Henv. FOLK OG LANDS II .N~xons nærmeste radgI~er heter situasjoner som vi kjenner 
Bangladesh at 41000 mennesker er blitt arrestert for å ekspedisJ·on. KIssmger, hans personlIge tals- fra and e dele d 

h t Z' l h ' fl r r av ver en. ha samarbeidet med pakistanerne» - - «Det blir fortalt I' mann e er Ie~ er, ans n~e sJe Hva slags hets og kritikk 
at fengslene er fylt ,til randen'.» for .de~ hemmelIge etterretmn~sor- som er blitt Australia til del 

gamsasJonen CIA heter Schlesmger på det lokale plan av denne 
Og efter. som det. er tale om overfylte fe. n.gsler og mas· i men på «Fallskjennen» i og talsmannen for hans forsvarsde-

grunn, kan man så lett foresearrestasJoner dIrekte rettet mot polItIske motstan'l senger i 5 etasjer over hver· partement heter, av alle navn, stille seg. Den meget omtal-
dere, så synes vi det er på sin plass å peke på at DAG.: andre fordi DAGBLADET Friedheim, te toleransen er jo aldri så 
BLADET ingenlunde er ensomt og isolert i sitt ubegripelige i hadde intervjuet en forrykt Felles for disse herrer er at de stor og inderlig som når 
hykleri. Det har fått smukt følge bl.a. av sin utbrutte re· I politimeste~, som sene~e har alle tyske navn og etter sine man iselv slipper å demon-

S . o . It· avanserte tIl de høyeste stIl· tyske navn søker de seg inn i stil- strere den i praksis. 
d~ktør.fra gamle dager, Helg~ elp, som na .p u sel~g er linger, og denne hadde er. linger som har med krig å gjøre. Men nu er det ubønnhør-
bhtt sa uhyre human og grater en skvett l Stortmget klært at alle frontkjempere Slik er det også i Norge, og en kan lig slutt også for Australias 
over tilstanden i våre fengsler. Ikke de fengsler han og skulle henrettes. Andre, faktisk sette lignende tyske slekts- vedkommende. Efter en opp
hans blad syntes var så storartede i de gode gamle dager, som ikke delte den skjebne, navn inn i li~nende norsk: stillin; mykning av innvandrings
da man sperret inne folk på politisk grunnlag. Nei, det husker kansk~e DAGBLA· ger. Og de lIgger heller Ikke pa reglene for noen år siden 

. ... . DETs ramaskrik over at de latsiden skal en. dømme etter d~n i ble 4000 farvede og 6000 
gJelder forholdene Idag, bl.a. l Oslo kretsfengsel, som VI utsultede fanger på Ilebu ef. behandlingen kngsbefalet har fatt misjlinger tilstedt adgang 

selv hadde gleden av å stifte bekjentskap med i hin hårde ter flere måneders forløp etter krigen. til landet per år. Men fra 
dager. Seip surver over at' det nå er anbragt 2 fanger på skulle ha ,lapskaus' til søn'l OFFISER». iår av blir det overhodet in-
hver av enecellene. La oss da minne om at Norge i 1945 dags middag. Det var skanda., gen restriksjoner mer av 
anbragte 5 fanger på de samme celler. Og på disse 7-8 l~st, skrey bladet, rent s.om Men han fikk :svar: dette slaget. Derimot vil ik-

• . . . f k pa et høyfJellshotell. Det VIste ke den australske regjerin-kvm matte de fem sove, spIse, gJøre SItt ornødne, vas e seg da også at myndighetene I· h " 
• • , .« sann etens navn. gen betale bIletten mer. TId-

seg etc., mens en bande vIllst!rmger fra Røde Kors. ( .) tydeligvis var av samme me· KJÆRE OFFISER! ligere ble det ytt et bidrag 
moret seg med å skyte på blmk efter fanger som VIste ning når alt kom til alt, fo~ (MOM 4-1). på alle reiseutgifter over 25 
seg i nærheten av vinduet og tullete fangevoktere raste ,lapskausen' . ble kokt pa I Jeg beklager hvis jeg med dette I dollar. Men det fikser sik-
mot dem som kom for nær døren bemranglet tIl en hest. d l '11' f d kert Parlamentet. . . V' DAGBLADET ø e egger noen 1 uSJoner or eg, 

Vi hørte ikke noe om at Seip eller DAGBLADET den· d l u~ner h kl d og men det må i sannhetens navn sies Uten akkurat å ville kalle 
gang protesterte Ikke engang over at fangene ikke fikk t~llan r.,et y er4nleOOO agens at tyskerne neppe kan klandres for oss fremsynte, forrno. der vi 

. . Sle gra over . arre" k V' k 'f' t·d f t . l'dt kt, k t t b øk o t h It o t d b f'kk t t tld'k . B amen anernes Ietnam- ng ønng. a e ørs e vo essa ene 
a mo es pa. e e ar, .og a ~ se?ere a.re l a s l e~ e ~< an ~SVI ere» l k ~n. De tyske navnene til tross _ alle og rasedemonstrasjonene 

mot besøk 1/2 tIme hver maned. Na grater SeIP over at g a es og eres van~ e g. er de av jødisk avstamning. Kissin- ikke er langt unna. Og der-
d k · . 11 'kk fO b k 25 . tt h heter for de trenger SIkker· f f T d d 'l o d t h' t'l f e rImme eIe ar esø mere enn mmu er ver r 'o b r 'tt' ger rømte .eks. ra yskland a me VI ogsa· e It l re-
uke! hlgtnOe a deroftlge ~amtVlI 19d': nasjonalistene begynte å røre på delige Australia bidra til avi-e en me e er l e an I 

Vel, humaniteten stiger altså gudsjelov, også hos DAG· med langt mindre befolke seg. senes nyhets;stoff verden 
BLADET og hos Seip, som forøvrig også fikk gråtende ning å ha overgått dette fan. E. HA~SEN, ~)Ver ~ed «a?tIon»-rapporter 
følge av arbeiderparti talere i Stortinget, altså folk fra det getallet betydelig og efter å l velkJent stIl. 

h l tt . f l De som forsømmer sine gamle ----parti som hadde det direkte ansvar for forholdene den. a a sme egne anger su . 
te, mishandle og seile sin venner for nye, risikerer å miste Selv i helvete avskyr man van-

gang. Det er spesielt gledelig å konstatere dette for eksem· egen sjø da de endelig slapp 'I begge. 
pel for våre frontkjempere, som dengang ble stuvet sam· ut igjen. (Æsop) 

ære. 

(Tuaregisk ordsprog) 
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SIDE 4 

FOR UNGDOMMEN 
Red.: Erik Rune Hansen 

Men nye slekter fødesl der korp og daude gol 
og nye heimar reiser seg av gruset, 
og borni spring på lun all og lindrar i sol 
og nye bjørker syng sin song kring husel. 

FOLK OG LAND 

og utilslørte diktaturet som l pi~alens våpenfeller m<!t fa
monopolkapitalistene må ty I sClstene, og at de stadIg er 
til når de ikke har andre det, der hvor fascismen ma
muligheter til å holde folket nifesterer seg i en eller an
nede.» nen form? Det kunne ellers 

LØRDAG 27. JANUAR 1973 

NORDISK UNGDOMSFRONT 
- ET POLITISK HJELPEKORPS 

Neger med 
ambisjoner 

Skal vi virkelig på ny være va::re artig å få vite J:va. slag~ Nordisk Ungdomsfront er I man bare på den måten kan 
Freddy Reddy - den' nødt t~l å minne om ~t det I kl.lentell ma~ tror VII bIte pa i disse dager i ferd med å unngå indre strid og sam. 

syd·afrikanske negeren som i viSSer~g var d kommumst~e ~~:~~~t~~:~~ger» som den I utvikle seg fra en ide til en,' tidig gjøre en effektiv inn-
har gjort seg bemerket i lo· og an re rø e som var a- . realitet. Tanken er å akti- sats. 
kal·politisk venstrevridd visere ungdom i alderen mel-I 
sammenheng - har nå ryke lom 15 til 20 år på den idag HJELPEKORPS. 
ket ut med beskyldninger Rtf W U N S best mulige måte. Den sta- VIRKSOMHET 
om at mennesker blir brukt a ppor ra .... dig økende kriminalitet og En av de ting vi kommer 
som forsøksdyr i utprøvin. bruk av berusende stoffer i til å satse aller sterkest på 
gen av nye medisinske me· 1972 var det året da den ØSTERRIKE denne spesielle aldersgrup- _ er hjelpekorpset. De som 
dikamenter. Reddy, som er nasjonalsosialistiske ver- I Østerrike, l~~et med pe, viser klart at de alt~rna-I ønsker tilknytning til «Sani
varamann til Tromsø bysty· densunion kunne feire sitt en jødisk statsmlmster . og tiver de politiske myndlghe- tets-bransjen» er tiltenkt en 
re på «Venstre.sosialisten~s» ID-års jubileum for stifte!- ~ed en jødisk l?efolk~mg; ter har funnet det um~ken grundig utdannelse. D~nne 
liste, er for tiden k,?nstItu. sen i Cotswold, England. pa ca. 10000, er Ikke dIsse verd å gi, ikke har ført tIl de vil i første rekke bes~a av 
ert reservelege ved Asgaar~ I Stifteren, Lincoln Rockwell, fre~mede element,er lenger ønskede resultl;1ter .. Sna~ere et 24 timers førstehJ.elps
psykiatriske .sykeh~s l ble myrdet som kjent 25. sær~Ig populære. If~lge «The tvert imot - VI e.r I?ne l en, kurs og de~etter ytte.rlIgere 
Tromsø. Som sme hVIte for· august 1967, men bevegelsen Jewlsh Week-Amencan Exa- skremmende utvlklmg. Det opplæring l behandlmg av 
bundsfeller lider han av den har holdt stand og kan idag miner», er det såpas~ som er ikke nok å gi ungdo~- større skader. Våre tjenester 
tvangsnevrose at han ser vise til store fremganger 58 prosent av øster:lkern~ men et sted å være kombI- vil vi tilby idretts-lag og også 
skumle kapitalister overalt. over hele verden. Her er et som erklærer at de Ikke 11- nert med en stadig økende eldre/uføre som kan ha 
Nå er storkapitalen iferd kort utdrag av siste «'WUNS ker jøder. frihet til å gjøre hva de vil. brukt for forskjellig assi-
med å prøve nye medika· BULLETIN»: Det ungdommen behøver er stanse. En slik virksomhet 
menter på syke og intetan· FRANKRIKE noe å tro på og et mål å ar- bør kunne by på adskillig 
ende mennesker, mener AUSTRALIA Myten om Frankrikes, beide imot. Ungdommen spenning, ansvarsfølelse og 
Freddy Reddy. Merkelig nok NasjonalsosiaUstiske kan- motst~dskamp. under 0I:-Itrenger muligheten til å ta kameratskapsånd! 
ble hans uttalelser tatt al· didater deltok i valget til re- kupasJonen er Iferd med a og føle ansvar. De trenger I 
vorlig og .saken ,ble tat! opp presentantenes hus i Austra- sprekke. Det har utkommet dis~plin,. idealer og føl~lse~, LA OSS BERGE VRAKENE 
i spørretImen l S,t~rtmget. l lia. Under slagord som «If en rekke b!ker, o~ som før. av lkk~ a være ove.rflødlge l Vi venter ingen enorm til
En ~ont~ollkommls.lOn l?le I you want a Nigger for a nevnt o~sa en fIlm, som et stenlt teknokratI. De, tren- strømning av ungdom i den 
satt l svmg og legeforenm. neighbor, vote Labor», har klart be~IserA d~t faktum at ger selvfølelse, fart og spen- alderen det her er snakk om. 
gens etiske utvalg ble bedt NSPA stillt sine kandidater støtten tIl Petam og ty~k~r- 'Ining! Nei snarere tvert imot. Der-
om å undersøke saken. Man til valg. NSPA's fremganger ne var stor o~ oppn~tIg. for 'må vi straks bygge opp 
kom ikke til andre konklu· har medført økt motstand i Mens de Gaulle l 194~ kJem-! BRANSJER en indre stabil kjerne, som 
s,ioner enn at vår sort~ venl} form av vold og ei~ndoms- pet for å opprette «fne fran-I Alle har vi våre spesielle er Villig' til å drive «oppsø
måtte være ful1stendlg p~ ødeleggelse fra jødlske og ske styrker», var al!e.rede interesser, og ved Innmel- kende» virksomhet. La oss 
vidvanke. Fylkeslee-en l, kommunistiske organisasjo- franske styrker på vel. Imot ding i Nordisk Ungdoms- finne de vrak vi vet driver 
Troms, Sverre Sandmo, ka· I ner. Og de australske myn- østfronte? for a bekjempe front er tanken den at man i demokratiets kjølvann _ 
rakteriserte det hel~ som digheter s~r med s.tor be- kommumsmen sammen med, skal legge spesiell ve~t på og det helst før de synker! 
tull og tøys:, og ~~!l gIkk u!' ,kymring pa. de nl;1sJ~nals?- tyskerne. akkurat dette. D~t VII på La oss gi dem en ny sjanse 
fra at det la politIske motl',' sialistiske leIrene l VICtona m~dlemskortet. blI op~ført _ og nå ikke i for~ ~v hv~r-
ver bak.. og New South Wales, hvor IRLAND " hVIlken «branSJe» I?an. tIlhø- ken prisverdige relIgIøse tII-

Hva enn motivet kan ~æ, medlemmer av «the Eagle Led~r~n fo~ «The NatIOnal rer innen organlsa~Jonen. tak, idiotiske kommunale «et 
re for å komme med. sbke Corps» - de australske SOClalIst Insh Workers par-, Ungdom - da kanskje s~r- sted å være»-hus eller i 
nåstander, må man lIkevel stormtropper - trener for ty», Terrence Byrne, er sta- llig piker - som f.eks. er m- form av kommunistisk 
lure nå hva som førte ti~ at å kunne forsvare seg imot dig utsatt for attentat~r som teressert i matlaging, regn- frelse med dertil 
Freddy Reddy ble vald mn motstandernes terror. (Ports. stde 6) I skaps- og s.ekr~tær-jobber hørende studering av 
i Tromsø bystyre. Det kan I innen orgamsa?Jonen o.l., asiatisk hjernespinn. Nei, la 
nenne ha vært hans ~p,~~r. vil bli tilknyttet mtendantur- oss bygge opp et nasjonalt 
skede og nøkterne polItIske i bransjen. Un~d?m me~ mu~ og sosialistisk miljø preget 
khtrsyn. Ol{ hva hans res~r. d ~ sikalske amblsJoner VII .blI av gjensidig respekt _ ka. 
veleg-esti11ine- på et psykm. ~ ~~ - tilknyttet musikk-bransjen meratskap _ og disiplin! 
trisk sykehus ~ndr, .kan o.s.v. Hvor allsidige vi vil bli La oss gjennom møter, kur-
man ,io lure pa, om ].k~e avhenger av medlemmene ser og regelmessig samvær 
stakkaren er blItt mIlJø· selv. lære hverandre å kjenne og 
skadd! legge grunnlaget for et slikt 

DET POLITISKE miljø. La oss gjennom turer EVENTYRLIG FASCISME 
Tross den mest iherdige 

«opplysningsvirksomhet» 
giennom flere år. later det 
til at folks kunnskaper om 
fascismen er tynnere enn 
noensinne, ikke minst hos 
dem 'som er flinkest til å 
«informere» oss om den. I 
et propagandaskrift brygget 
ihop av SUF finner vi såle
des følgende neEiten naive 
forsøk på en definisjon: «Far 
scisme - det mest brutale 

Hør her, kamerat, dette er ikke marxistisk-leninistisk nok! Vi bør av
skaffe hele vannet. 

STANDPUNKT _ foran flammende leier-
Nordisk Ungdomsfron~ v~ll b~l. - bygge o~p et slikt 

følge en ren Nasjonalsosmll-I mIlJø. Og la oss gJe?nom. na
stisk linje. Dette vil åpne i sjonal og h~m~~Jlltær m~
muligheter for en politisk' sats på forskJelllge felter .VI" 
offensiv linje i motsetning, se at vi har skapt et sllkt 
til de «taktiske» tilbaketrek- II miljø! 
ninger man til stadighet er Vi vil en sunn og sterk 
vitne til fra kvasi-bevegelse-I ungdom! 
ne og de som kaller seg «mo- Vi vil et sunt og sterkt 
derne» nasjonalister. Vi ser Norden! 
det viktig å ha et klart og' De som øns.ker å få vite 
utvetydig utgangspunkt, da mer om NordIsk Ungdoms-
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LØRDAG 27. JANUAR 19'13 FOLK OG LAND SIDE 5 

OSCARSBORG 1940: OLAV HOAAS: 

Æres den som æres bør! Arv og rase 
Othar Lislegaard klarlegger forholdene ved senkningen av «Bliicher» og gir kommandan- Fra lektor Olav Hoaas har vi mottatt efterfølgende artikkel, og alle-

ten, oberst Birger Eriksen, den honnør han tilkommer. rede før vi har kunnet trykke den er den sensur som utøves blitt 
klart demonstrert, idet den er blitt refusert av «Den høgre skolen, 

-/ 
som tilfeldigvis løsnet de som artiklen også ble sendt til. For dette er i sannhet «farlig stoff» 
beordrede skudd. som lærerne i den høyere skole ikke tåler å lese. 

16 Oberst Birger Eriksen, 

~ 
kommandanten på Oscars- «... vi tror at menneske
borg, som nå er død, grep lige best kan avhjelpes gjen

>+ forøvrig selv tilorde i AR- nom øket kunnskap hos 
BElDERBLADET 4. august mennesket og at det er mye 
1945 og slo bl.a. fast dette: mer sannsynlig at slik øket 

:::.:::;17 kunnskap vil lede til øket 

II 
I~ 

«Det er ganske uriktig at noen menneskelykke enn til det 
enkelt kanonkommandør eller motsatte.» Disse ordene er 
batterikommandør tillegger seg avslutningen på en appell 
eller tillegges æren for Bliichers fra 50 videnskapsmenn pu
senkning. Det var samspillet av blisert i 1972 i julinumme
festningens kampmidler som ret av tidsskriftet «Ameri
bragte resultatet. Først ble far- can Psychologisb>. Ordene 
tøyet beskutt av flere batterier, tør vekke gjenklang hos en
og det meget sterkt skadede og hver lærer, for de gjør ham, 
helt brennende skip fikk deret- som spreder av kunnskap, 

(PartI. side 6) til en betydningsfull person 
Hovedfortet på Oscarsborg. Tallene angir: 1) Indre Fortsgård 2) Voll- ----
graven 3) østre Galleri 4) Vestre Galleri 5) Passasje til Enveloppen ALF GLENG: 
6) «Diamantgraven» 7) Sanddyne 8) Utgangsport 9) Caponiere 10) 

Batterigangen 11) Hovedbatteriet 12) Søndre batteri 13) Vestre Strand-

batteri 14) østre Strandbatteri 15) østre batteri 16) østre Quadrant 
Quo Vadis 

17) Vestre Quadrant 18) Tunnel øst (tilfluktsrom) 19) Tunnel vest 

(tilfluktsrom) 20) Fortsplassen 21) «Sukkenes Bro» 22) Gorgetaket. 
For tiden går den stor

slagne amerikanske farge
filmen Quo Vadis på Colos-

Det har opp gjennom år-I Det som hendte klargjØ- seum kino i Oslo, og den er 
ene vært sagt og skrevet me- res på en overbevisende må- vel verd å se. 
get om den senkning av I te i en bok som Othar Lisle- Handlingen foregår i sek
«Blticher» som vel var den gaard har utgitt om «Oscars- sti årene av vår tidsregning 
største norske krigsbragd i borg. Hovedstadens og Ri- under keiser Nero som her
det ulykksalige felttoget vå- kets port,» sker i det da mektige romer
ren 1940. Vi er stygt redde Vi har adskillig å bemer- riket. 
for at svært meget av det ke til den fremstilling om Som vi vet fra historien, 
som har vært skrevet i den krigens forhistorie som for- var keiser Nero en maktsyk 
sammenheng lite eller intet fatteren gir, den er sterkt tyran. Han syntes at byen 
har med de faktiske forhold preget av det det ansees for Rom hadde for fattigslige og 
å gjøre, noe vi må innrøm- god tone og passende histo- simple bygninger. Hans 
me at vi selv i noen grad rieskrivning å servere i ef- drøm var å bygge byen eUer 
har medvirket til. Det er terkrigstiden, og det trass i sitt hode. Derfor lot han si
nemlig langt fra r~ktig det- at vel nettopp Lislegaard ne håndgangne menn sette 
te at det som SkJedde da burde vite bedre, men det fyr på byen for å svi den 
Oscarsborg senket den tys- han skriver om festningen av. Dette skapte selvsagt sto
ke slag~rys~er nærmest som sådan og om dens inn- re lidelser for befolkningen, 
var en tIlfeldIghet og bare sats i morgentimene 9. april og da det sivet ut at det var 
s~yldtes et slags eget initia-11940 er vederheftig og vel 
t~v fra løytnant Bonsaks underbygget. Rimelig nok ef
SIde. tersom Lislegaard fikk sin 

Angrepet 1 Oslofjorden 
militære utdannelse på 
Oscarsborg for mere enn 
femti år siden og også tje
nestegjorde der aprildagene 
1940, omenn ikke i selve ho
vedbatteriet. 

Lislegaard skriver at han 
«kan godt forstå at «tenden
siøse skribenter» i gledesru
sen over at Blticher virkelig 
var senket gjerne vil strø 
ekstra heder til de karene 
som betjente kanonene den 
gang. uten stor detaljkunn
skap er dette meget farlig, I 
og det foreligger eksempel 
på at man har havnet i den 
«omvendte verden». 

keiser N ero som stod bak 
ildpåsettelsen, skapte dette 
stor harme blandt bybefolk
ningen, og da keiserens råd- i humanitetens tjeneste. De 
givere skjønte at det kunne femti teller navn fra USA, 
ende med en katastrofe for Storbritannia, Canada og 
keiseren og dermed også Frankrike og deriblant fem 
qem selv, gjaldt det for dem Nobelprisvinnere. 
å finne en syndebukk, og de Som bakgrunn for sin ap
hvisket keiser Nero i øret: peIl gjør de femti oppmerk
«Si at det er de kristne som som på at sivilisasjonens 
har satt fyr på byen, og selv- jøder. Fire av de femti er 
sagt grep keiseren til denne historie oppviser mange pe
utveg og propagandaen ble rioder da forskning og un
satt inn med full styrke og dervisning ble sensurert. Så
de stakkars kristne fikk i ledes ble Galileo et offer i 
full mon unngjelde med si- det katolsk-ortodokse Ita
ne liv som folkefornøyelse lien, Darwin i det viktorian
for keiseren og hans krets ske England, Einstein i Hit
som mat for ville løver og 'Iers Tyskland og mendelske 

(Forts. fra side 7) 

biologer i Stalins Russland. 
Gruppens anliggende er å I påpeke at også i dag gjør 

I slik sensur, undertrykkelse, 
avstraffelse og æreskjelling 
seg gjeldende. Offentliggjor

I te standpunkter blir ofte 
'med overlegg feilaktig sitert, 
argumentene blir vendt mot 
forfatteren istedet for mot 
hans bevismateriale, appel
ler til følelser får tre istedet 
for videnskabelig resonne
ment og så videre, uttaler de 
femti. 

Resultatet er at et stort 
antall videnskapsmenn som 
virkelig har satt seg inn i sak-

I ene, idag blir bragt til taus
het, de tør hverken uttale 
sin overbevisning tydelig ov
erfor offentligheten eller 
komme sine mer klarttalen

I de kolleger til unnsetning. 
i Det er disse forhold i vår tid 
I de femti vil ha slutt på. I Vi er enig i at dette i stor 

----------- utstrekning har skjedd når 
front, og som ønsker å bli' det gjelder senkningen av 
medlem av og/eller støtte Blticher, for når alt kommer 
organisasjonen, kan kontak- til alt, så er det vel den som 
te oss på følgende adresse: direkte fører kommandoen 
Nordisk Ungdomsfront og som bærer ansvaret som 
Postboks 78, Grorudhagen, først og fremst har æren og I Nei) dette er ikke Hanoi) men flyktningebyen Dresden som ble bom-
Oslo 9. ikke de underordnede ledd bet i 1945 uten at en eneste av de gode demokrater gråt. 

l akademiske kretser her
sker der i dag en ortodoks 
miljøteori i videnskapene 
om mennesket, og denne mil
jøteori støttes i sin terro-
risering av annerledes tenk

(Forts. side 8) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 27. JANUAR 1973 

Æres den som æres bør -- I 
nDrmal skyting. Langdistan-, hastigheter å få en tilnær
seskytning var derfor ute-, met jevn bevegelse i siden. 
lukket. Efter at avstanden: Den lite øvede betjening ved 
var 'Oppgitt (til 1400 meter dette histDriske skudd had-

! - nDe som fDrøvrig liten be- de hell med seg. Tenk situa
en kanon var besatt ved min han klargjør hVDr uendelig tydning hadde) bestD inn- sjDnen hvis Blticher bare (Forts. fra side 5) 
ankomst.» liten tid det var til rådig- siktningen av kanDnen bare hadde gjDrt litt større fart.» 

ter nådestøtet ved· 2 torpedoer. het da det gjaldt å få inn en i en sideinnstilling. Imidler- Vi vet ikke Dm vi her har 
Løytnant Bonsaks andel i re- Oberst Eriksen SID ellers treffer på Blticher. Dette vi- tid er kanDnmunningens be- klart å gi leserne nDen fDr

sultatet er, at han var kanon-I fast nDe SDm er meget ve- ser jD 'Også hVDr avgjøren- vegeise begrenset også i si- ståelse av det som hendte i 
~omma~dør ved en kanon som I sentlig når det gjelder å be- de viktig kDmmandantens deretningen SDm følge av, hDvedbatteriet, men Lisle
z alt skJøt ett skudd. Beteg~en: I dømme fDrhDldene 9. april persDnlige inngripen var. Og traversene mellDm kanDn-) gaard klarlegger det tydelig 
~e for den utbredte. lyst ul a 1940, ikke minst fDrdi det jD dette så meget mere SDm ene. Så under skytning på: fDr enhver, 'Også ikke fag
ulegne seg m:st muhg av æren, 'Også understreker det SDm Eriksen var ekspert når det klDSS hDld. Når kanDnen har! mann, i sin bDk, både i 
er det, at ogsa en annen kanon- er kjernen i den kritikk He- gjaldt nettopp hDvedbatte- i elevasjDn fDr langhDldsskyt- tekst, bilder 'Og skisser. 
kommandør - sersjant Rækken, wins retter mDt de ansvar-I riet. Om dette skriver Lisle- ning butter ikke kanDnmun- Men 'Også rent bDrtsett fra 
hvis kanon sto like ved siden av lige nDrske myndigheter. gaard bl.a.: ningen mDt traversveggen. hendelsene på OscarsbDrg 9. 
løytnant Bonsaks kanon, og Om løytnant BDnsak i den Bliicher dukket plutselig' april 1940, så er det en høyst 
som også skjøt ialt ett skudd, sammenheng har fått en ære «Det var først etter Hovedbat- frem av tåken og man hadde levende 'Og interessant skild-
har opptrådt i lokalavisen «Ha- SDm rettelig tilkDmmer Db- teriets bragd ved stor medvirk- ikke mange sekundene å gjø- ring av den gamle festning 
deland» og der proklamert å er st Eriksen er jD i den for- ning til å senke Bliicher at ten- re på før den var utenfDr Lislegaard gir, en skildring 
være den «ukjente soldat» som bindelse egentlig likegyldig. densiøse skriverier i dagspres- skuddvidde igjen. Det var SDm vi skulle trD mange vil 
senket Bliicher. Sersjant Rækken Obersten pekte i artikelen sen fikk det travelt med å frem- bare en liten vinkel igjen før 'I ha glede av. OscarsbDrg lig-
uttaler der at det var han som på at «Det fDrelå den 9. ap- stille Moses som en kanon så' venstre travers kDm iveien.: ger jD våre hjerter nær SDm 
klarte flere av de oppgaver løyt- ril ingen krigserklæring. Si- gammel at det bare var de gam- Ellers var det vel meget, «HDvedstadens 'Og Rikets 
nant Bonsak nå tillegger seg. Ja, tuasjDnen var bare et svakt le sersjantene som visste noe om av et hell at det gikk sDm· pDrt» 'Og Lislegaard beretter 
han går enda videre i sine krav. nøytralitetsvern. KDmman- dette «forhistoriske instrument». det gikk med de tD skudd- I Dm festningen, :som han 
Ingen av disse 2 hadde noe med danten måtte allikevel ta an- Riktignok hadde Bliicher vann- ene fra hDvedbatteriet, I kjenner ut 'Og inn, med bå-
ledelsen av skytningen å bestil- svaret fDr uten nølen, kDn- tette skott, og vi vet ikke hvor skjønt tDrpedDbatteriet had- de kjærlighet 'Og fagkunn-
le. Ledelsen, som er det alt av- feranser eller fDrespørsler å lenge krysseren hadde holdt seg de vel likevel klart brasene. I skap. 
gjørende, besto den 9. april kl. bruke de sterkeste batterier flytende, men ned hadde den KDmmandanten hadde jD Er det nDen som er in-
4.40 i å bestemme avstanden 'Og tDrpedDer mDt en flåte sikkert gått uten hovedbatte- gitt 'Også dette batteri ild- teressert i bDken, så er vi 
og deretter bestemme øyeblik- SDm kDm i fullstendig freds- riets skytning. Det er grepet ut 'Ordre. Lislegaard sier da Dg- gjerne behjelpelig med å set-
ket for avfyringen av skuddet fDrmasjDn. KDmmandanten av luften at bare det eldste be- så at «Den primitive kDn- te vedkDmmende i fDrbindel-
mot det bevegelige mål. Disse måtte ta ansvaret fDr å sky- fal kunne betjene Moses. Kom- struksjDn av sideretningsme- se med fDrfatteren. 
oppgaver måtte kommandanten te, trDss flåten, så vidt da mandanten på Oscarsborg, ob- kanismen ved «MDses» gjør 
selv overta i hovedbatteriet, var bekjent, hadde passert erst Eriksen, var artilleristisk det umulig ved større vinkel-
hvor både B. og R. var, idet av- HDrten (basen for marinen ekspert og var som kaptein bat-
standsmåleren klikket ganske i SDm festningsartilleriet var terisjef ved Hovedbatteriet i 
det mørke, disige vær. Avstan- underlagt. Vår bemerkning) 1905. Siden den gang lå dette Fo.. ungdollllllen •• 

M. 
------------------------

den ble ikke målt som B. for- uten å være angrepet. KDm- batteri hans hjerte nært, tør 
teller. Den ble av kommandan- mandanten måtte ta ansva- man trygt si. Yngre artilleribe- (Forts. fra side 4) ønsker å støtte MSI så snart 
ten bedømt til 1400 meter og ret fDr å springe 'Over det fal hadde også god øvelsen i tydelig viser' mDtstandernes hans nåværende tjeneste er 
deretter kommandert. Denne vanlige, reglementerte var- bruken av Moses.~> feighet 'Og mDralske stan- 'Over. 
avstand viste seg å være hel- selskudd fDr nøytralitets- dard. FDr en tid tilbake ble I 
dig.» vern, men skyte drepende FDrfatteren fDrteller 'Også han såret aven mDtstanders SPANIA 

•. med en gang. KDmmandan-, at 'Oberst Eriksen SDm kDm- skudd 'Og .nå - etter en tid I Fal~ngen i Spania arbei-
. Og h~n. slar fast det SDm I ten måtte ta ansvaret fDr' mandant hadde gjDrt en me~ stadlg~ ~rusler - har der l ,Skyggen av general 
JD f?rs~.vIdt er selv~agt, at øyeblikkelig full aksjDn, I stDr innsats ved å mDderni- nasJDnals'OsIalIsmens brave FrancD s knefall fDr mDnar
«betJenmgen fDrøVrIg ~tt~r skjønt han ikke var sikker, sere all ammunisjDn ved mDtstandere i Irland fDrgif- i kiet og den liberale katDI
ledelsens Drd.re har 'Ogsa sm på skipenes nasjDnalitet.» I batteriet. Det var ingen an- tet ~~nden ~ans. At Byrne· sk~ DrganisasjDnen Opus 
stD~e betydnmg, men er en At han gjDrde alt dette nen feil ved kanDnene enn at famIlIens ~Jæledegge ble Del. I nDvember 1972,. de
rutmeaffære etter reglemen- uten å nøle er den avdøde de var langsomtskytende, ~rept har. lIkevel bare ført. mDnstrerte 3 O~O falangls~er 
tet.» .. kDmmandantiS uvisenlige he- . men Eriksen hadde fDrsøkt tIl ytte~lIgere. f~amgang.er I utenfDr MadrId. ~alangl:st-

SDm man VII ermdre ble i der SDm alle nDrdmenn uan- å finne en løsning på det Dg- f?r de Irske nasJDnalsDSIa-! ene, s~m va.r kledd l den blå 
'Også det i Hewins-bD~en.s! sett politisk innstilling, 'Og så ved å kDnstruere en så- lIster. Man har bl.a .. sta~tet f~langl:st-skJDrten, ba~ stDr~ 
sammenheng rent pe~IferI-1 det SDm senere har sk.iedd, kalt «LadebrD» SDm fDrenk- en ny ungdD~sDrgamsasJ.Dn bIlder av ~Dse AntomD PrI
ske fDrhDld med senknmgen . bør være stDlt av. FDr hans let det tunge (345 kg) pro- - «The MIchael CDllms mD de RIvera, ~alangens 
av Bliicher trukket frem i: uredde opptreden var så vel- sjektilets vei til ladestilling. YDuth MDve:r;nent» ---: Dpp- grunnlegger. De vlf~et med 
fDrbindelse med Løberg-sa-I signet stikk i strid med ån-I Men tilbake til dette at kalt etter en Irsk patrIDt. røde 'Og sDrte falangl?t-flagg 
ken, 'Og et av Løbergs vitner i den fra JøssingfjDrd bare et- I man h~dde så uendelig kDrt 'Og r~pte: «Falangen Ja, mD-
var da 'Også batterikDmman- 1 par måneder tidligere. Itid på seg til å få inn treff- ITALIA .. narkl neI!» 
døren i hDvedbatteriet. Rent II *' ere på Bliicher fra de tD Ov~r ~ele It!1II~ feler en n~- Den 19. mai ble den tradi-
bDrtsett fra at vi er enig i Lislegaard gjør i sin rikt bemannede kanDner ved hD- faSCIstIsk v~rvmd. «~DVI- sjDnelle «Hitler-messen» av
at 'Omtalen av Bliicher:affæ- illustrerte bDk nøyaktig re- vedbatteriet. Det var SDm mente SDClale . I.talIanD!) hDI?~ i Madrid. BevDktet av 
ren er nDe fDrtegnet l He- de for forhDldene på Oscars- nevnt mørkt 'Og disig vær (!MS!), 'Overrasket sI~e pDlI- : pDlltIet sang man pDpulære 
wins' QUislingbDk, så kan bDrg 9 april med nøyaktig da den tyske flåte nærmet tIske. ~Dtstandere l. 1968 nasjDnalsDsialistiske 'Og fa
man vel ikke. egentlig si at angivel~e av kanDnplasering- seg hDvedbatteriet. Skytning med a fa 4,3 prosent av st~m- scistiske sanger utenfDr kir
dette Løbergvltnet var sær- ene m v Av spesiell interes- med 28 cm kanDn på kl'Oss men~ ved val~et. I 1972 gIkk ken. En SkDg av hender he
lig heldig. valgt. ef~er~o~ se tør . det kanskje være ~at hDld er naturligvis høyst u- partIet ytterlIgere fram 'Og vet seg til germansk hilsen 
'Oberst ErIksen JD sa a Sl vant 8,3 p:'Osent ay stem- da «Die Fahne HDCh» 'Og fa-
direkte beretter at han selv mene. p,artIet har Idag 56. langist-sangen «Cara al SD1» 
måtte ta kD. mmandDen i bat- Plasser. l Deputerkam~e. ret ,. ble avsunget. 
teriet fDrdi batterisjefen ik- 'Og 26 av medlemmene l DV- ___ _ 
ke hadde sørget for å be- erhuset. . NYTT FRA 
sette mer enn en kanDn 'Og MSI's 20 OO? m~nn.sterke, DEMOKRATIET: 
kanDnene ikke var gjDrt fDrs~arsDrganlsa~JDn l sa~-I Mens sykehus.situasjonen 
skuddklare. Han skriver Dm arbeId med ~rms Vale~lO' i Oslo nærmer seg det gro. 
dette: BDrgheses ItalIenske NasJD- teske, bevilger de folkevalg. 

nale FrDnt, har flere ganger t . O l k 100 000 
«Det var kommandanten som 
måtte befale ladningen, da ka
nonene ved min ankomst til bat
teriet kl. ca. 4 ikke var ladet. 
Det var videre kommandøren 
som gav den tilstedeværende 
batterikommandør - kaptein 
Sødem - ordre om å fordele 
styrken til 2 kanoner, idet kun 

feiet militante kDmmunister. ke I s o dOlpmunek tt 
vekk fra gatene. i ron~r av I nes a epen· 

Den tidligere italienske ger !Il. støtt~ for. de? kom· 
generalstabsjef, general de ml!mstIske SIden ~ V!etna~ 

. LDrenzD er nå MSI-minister krIgen. Er du emg 1 dette. 
i parlau:{entet. Den nåværen-I 
de sjef fDr NATO's flåtestyr- Er politikk annet enn kunsten å 

«Moses». Man ser her at ved skytning på kort hold med lav eleva- ker i Syd-EurDpa, admiral lyve i rette tid? 
sjon vil kanonrøret stanse mot traversen mot kanonen «Aron». I Birindelli, har uttalt at han I (Voltaire) 
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LØRDAG 27. JANUAR 1973 FOLK OG LAND SIDE 7 

Quo Vadis -- Norge går inn for --
(Forts. fra side 5) I fortørnet på Sverige eIUl de 

. . allerede er blitt. (For.ts. fra side 2) Iler a:t Den Internasjonale front»! For ingen kan vel 
andre bestialske torturme- I I AFTENPOSTEN's mor- kirker, man myrdet i fleng Røde Kors Komite (IRKK) være i tvil om at dette utset
toder. .. .. gennr. for 3. januar 1973 sivilfolk, man drev i i 1971 og 1972 har holdt ek- ter sivilbefolkningen for den 
~ø~aktIg llked~ gIkk det stod det en ellers fornuftig noen grad en geriljakrigfø- spertkonferanser hvorunder største fare. 

o?,sa l yårt land .1 1945. Det artikkel: «Hjernevasken ring i strid med alle gjelden-: man også har behandlet kri- Verre er det vel kanskje 
gjaldt a hemmellgholde for fortsetter» som var skrevet de regler. Og senere har man gens rett under geriljakrig- imidlertid å notere seg det 
det norske folk at det var i av Kristian Asdahl hvorav i skrift og tale forherliget føring. IRKK la frem for- norske standpunktet når det 
Nygaardsv?ldsregjeringens. I jeg tillater meg å sitere: «De I all denne ulovligheten, all, slag til to tilleggsprotokol- gjelder IRKK's forslag om 
egen uduellghet so~ førte t~l. nordiske land fører an i denne brutaliseringen. Iler til de gjeldende Genfer- at geriljaførende «i sine ope
at N?rge ~om med l stork~I- i USA-hetsen. I Sverige har Vi har lenge sett på dette konvensjoner av 1949. Norge rasjoner skal rette seg efter 
gen l apnl 1940. Da endehg sta:tsminister Palme 'sam- som et ledd i bevaringen av deltok i ekspertkonferansene kravene i prinsippene for 
regjerin~en etter . flukten menlignet bombeoffensiven legenden om den norske og selv om deltakerne ikke krigens loven). Hva det lig
h.avnet l. London,. fIkk den med Hitler-Tyskla:nds terror- «fortsatte krig», som et direkte representerte regje- ger i begrepet krigens lover 
SIkkert InformasJoner. om aksjoner under den annen slags utslag aven underbe- ringene i de enkelte land, og sedvaner er i kommen
hva .folk snakket om .hJem- verdenskrig, og vår egen visst dårlig samvittighet. men møtte ,som sakkyndige, tarutgaven klarlagt slik: 
me l Norge og som SIkkert stats- og utenriksminister Men vi er redd det stikker så kan man vel gå ut fra at .~ 
alle som var voksne den har skjerpet sine uttalelser enda dypere, at man faktisk de ikke opptrådte i strid «I særdeleshet må de ret-
gangen . h~sker: ~(N~~aards- overfor Amerika. Bortsett med vitende og vilje og plan- med det gjeldende offisielle te seg efter de internasjo. 
voldregJ~rmgen VII v~ Ihvert- fra at sammenligningen med messig i dette hykleriske syn i disse land. nale avtaler som forbyr 
fall aldn mer ha tilbake!» Hitler-Tyskla:nd er menings- land, som skriker opp om Det oppsiktvekkende ved bruken av visse våpen 
Undertegnede sykl~t som- løs og misvisende osv.» ulovligheter og brutal krig- disse konferanser er at (gass). I alle sine opera· 
meren 1940 praktisk talt Jeg tror at også Kristian føring andre steder ,er med IRKK synes å ha gjort visse sjoner må de handle i 
Norge rundt og snakket med Asdahl er blitt hjerneva:sket. på å ville lovfeste den ut- anstrengelser for å bevare i samsvar med det moral· 
folk overalt. I dagsrevyen i TV nyttårs- glidning som har funnet de gamle innarbeidede krigs- ske kriterium, som i fra· . 
Emigrantregjeringen i Lon- dag kUIUle en amerikansk sted. regler isom tok sikte på å vær av skrevne regler må 

don var klar over at noe advokat, som hadde vært i Naturligvis forsøker man. humanisere krigføringen, styre den menneskelige 
måtte gjøres for å bortlede J Hanoi under bombingen for- også på dette område å føre! mens Norge ustanselig oppo- samvittighet. Ved angrep 
folks oppmerksomhet fra de I telle at en kUIUle gå gjen- folk bak lyset, noe som vel' nerte til fordel for å svekke må de ikke forårsake vold 
virkelig skyldige og nå had- nom en rekke kvartaler i by- er nødvendig fordi enkelte i li dem og aksepterte den u- og lidelser som står i mis· 
~e d~ fått et probat middel I en uten å se spor etter bom- saueflokkene kanskje kun- meIUleskelige kr~gføring fra forhold til det militære 
l radIOen. Snart var «stem-, bing, inntil en kom dit hvor ne begynne å tenke selv. Det annen verdenskng. resultat som det rimelig. 
men fra London» i full virk-, flyene hadde lagt et bombe- man gjør går jo nemlig først Konferansens hensikt var vis kan håpe å oppnå. De 
somhet og kUIUle fortelle at I· teppe. Han sa bl.a.: «Det var og fremst ut over sivilbefolk- jo i og for seg dette å mo- kan ikke angripe sivile el· 
det var Vidkun Quisling som intet mot hva jeg så i de ningen, over kviIUler, barn difisere de krav som Genfer- ler avvæpnede personer og 
ha. dde bedt Adolf Hitler væ-I tyske byer etter siste ver- og ikke-stridende. konvensjonen stiller til for- må under alle sine opera· 
re så snild å komme og be- denskrig.» I en artikkel av Rolf Thue del for den geriljakrigføring sjoner respektere prinsip. 
sette Norge slik at Nasjonal I Ja der kom saIUlheten i MILITÆRT TIDSSKRIFT som Sovjetsamveldet med pene om ære og lojalitet, 
Samling kunne komme til freu{. Det var amerikanerne nr. 12 for 1972 om «Gerilja stort hell satte isving under slik de venter at deres 
makten. Tyskerne og Nasjo-. og engelskmennene med l- og Krigsfangekonvensjo- annen verdenskrig - natur- fiender vil gjøre.» 
n~l Samling utsuget landet l slett av noen få norske flyg- nen» blir. man- !mid~ertid ~ig nok ef~etso~ dette land, 
pa det groveste, deres ter-! ere som drev med terrorbom- brutalt stillet anSIkt til an- l motsetnmg til for eksem- Man skulle tro at alle si-

_.Tor var uten grenser og slik bing av sivile tyske byer og sikt med sannheten. Som pel vårt eget, ikke hadde viliserte meIUlesker ville 
fortsatte propagandaen ba- boligkvarterer. Personlig er den at Norge går i spis- godkjent den da gjeldende godta dette som en selvsagt 
re verre og verre helt til i syklet jeg både gjeIUlom sen når det gjelder å kneset- Haagerkonvensjon. Men det ting, men «Norge gikk un· 
1945. England og Tyskland etter te ul~vlig~eter og brutalise- opp~iktvekkende ~r at .Nor- der. ekspertkonferansen i 

Selvsagt ble Winston krigens slutt for ved selvsyn re kngførmgen. ge VIlle gå langt VIdere I ret- mal 1972 mot dette forslag 
Churchill fremstillet som å se de faktiske forhold. Det Artikkelforfatteren fortel- ning av å oppløse reglene og foreslo at det ble sløy· 
den store redningsmann for var et grufullt syn å se de enn de andre. fet.» 
Europa og hans memoran- tyske byer. Det som forun- prektige han gjorde som pre- En av de gjeldende be- Ikke rart at artikkelforfat
dum med hensyn til Norge dret meg mest å se i våpen- sident. Jeg har ikke sett en stemmeIser nå som under teren tydeligvis er rystet og 
allerede så tidlig som den smien Ruhr hvor byene lig- eneste avis fortelle leserne annen verdenskrig er som anfører at han har «vanske-
19. september 1939, hans or- ger som pe~ler på en snor, om .at Truman ga ordre om I kje?t at deltagere i en kri.g- ~ig for å foristå rimeligheten 
d.re om. innt~engen .iIUltil var å se fabrikkene i full å sl:ppe~tombombene 0:rer I førmg~kal ha «et. fastsI.t- : det nors~e standpunkt om 
fjærestemene mnerst l Jøs-! virksomhet mens boligkvar- de SIvIle Japanske byer HIro-, tende kjeIUletegn, kjennelIg a sløyfe VIlkåret om at og
singfjorden 5. april 1940, ble! terene lå i' ruiner. Hvis en- shima og Naga:saki - til på avstand.» Den norske re- så geriljaen skal følge i det 
selvsagt enten helt fortiet e1- gelskmennene hadde øde- tross for energiske protester presentanten pekte bl.a. på minste de prinsipielle krav 
ler snakket bort. lagt fabrikkene, ville de jo fra . vitenskapsmennene. at «motstandskan;tpen un- for krigens lover og sedva-

Propagandaen gjorde un- ikke kunne føre alle de fine Dette gIkk fram av de hem- der bestemte stadIer aven ner.» 
derverker på store deler av, maskinene heim til England melige dokumenter som ble konflikt ville bli gjort umu- Han anfører ellers at det 
det norske folk. Akkurat i som krigsbytte. At England offentliggjort etter de gang- lig, hvis medlemmene måt- sannsynligvis kommer en 
som engang Nero, kunne de: siden er blitt akterutseilt ne 20 år. Siden har verden I te ha kjeIUletegn og bære stortingsmelding om konfe
skyldige seierherrer sette i-I med sine gamle maskiner og levet i atombombens skyg- våpnene åpent.»! Vedkom-I ransene i Genf 1971-72. 
gang forfølgelsene mot de I Tyskland har fått hypermo- ~e med en mengde psykiske Imende tet;kte n;tuligens P~ i 1V!en eftersom det. nå har 
utpekte, men uskyldige «syn- derne maskiner innstallert lIdelser blant meIUlesker I' at det da Ikke VIlle være s.a. ga:tt snart ett år SIden den 
debukker». er en aIUlen historie. ' omkring på jorden. lett å likvidere sivilfolk slik siste konferansen ble avslut-
~enne julen ble Vi.etnam- . Da Jeg så sent som i 1966. . I det siste har s~atene stått· de.t . sI:jed.~.e i rystende ut-li te~, så .begyIUler vi faktisk å 

krIgen opptrappet med ame- ,besøkte musikkbyen Dres- l kø for å anerkjenne DDR strekmng l No.rge under an- tVIle pa det. 
rikanernes bombing av Ha- I den, hvor helt på :slutten av diplomatisk - kronen på nen verdenskrIg? Under enhver omstendig
noi og havnebyen Haipong i krigen 300 000 meIUlesker verket for Stalins seier som I Når det gjelder dette med het synes imidlertid anførse
og 'andre strategiske mål i: mistet livet i fosfor- og resulterte i at omlag 100 mil- å bære våpnene åpent, så he- len å indikere at det her ik
Nord-Vietnam. Da opplevet, braIUlbombenes helvete et- .lioner mennesker bak jern- ter det i artiklen: «Norge ke bare dreier seg om en 
vi at selveste den svenske I ter ordre fra Europas «be- I teppet mistet alt håp om gikk i mai 1972 imot IRKKs «sa:kkyndig»s private me
sta:tsminister Olof Palme I frier» Winston Churchill, frihet, ihvertfall i de snart forslag, som går ut på at ning, men om en offisiell re
sammenlignet denne bom- var det grufullt å se hvor- henfarne 28 år. Ja, nåde den medlemmene i sine operasjo- presentant som avgir beret
bing med «Nazistenes» for- dan der så ut hele 21 år stakkars som forsøker å ner skal vise sin status som ning til de norske myndighe
bryteIser under siste krig, etterpå. Men statsminister flykte gjeIUlom Berlinmu- stridende ved åpent å vise II ter. 
og det ser ut som nesten he- Palme snakket bare om «na- ren og jernteppet ellers i tro sine våpen eller at de ad- Så ~spør vi da: Hvem er 
le det svenske folk svelger I zistenes» terror, han gjorde på at Willy Brandt med sin skiller seg fra sivilbefolk- denne( eller de) norske 
en slik uttalelse temmelig altså svart til hvitt eller om- P?litikk har gjort kommu- n~ngen enten ved å ha et I representanter, og går 
rått og Olof Palme er sik- vendt slik som erihver pro- nIstene myke. kjennetegn eller på aIUlen virkelig den norske 
kert en såpass stor psyko- pagandamaskin gjør det. ! Det o~dtak som sier a:t måte.» regjering av idag og 
log at ha:n vet at hvis han Avisene har etter presi- verden VII bedras er nok h- Kort sagt altså: skitt i Stortinget iIUl for at bruta
sa saIUlheten, ville dent Trumans død nylig vært I ke sant til alle tider! sivilbefolkningen, leve en lliseringen av krigen faktisk 
amerikanerne bli enda mer; fulle av lovord om alt det Alf Magne Gleng hvilkensomhelst «hjemme- skal lovfestes? 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 27. JANUAR 1973 

Arv og rase - -
(Forts. fra side 5) 

ERDEN 
ende av politisk militante 
grupper innenfor universi-I 
tetene. Motstanderne blir 
kalt «fascister», sier de fem-, 
ti. Det ,syn som bekjempes IKKE BARE GLEDE I I NYTT KOMMUNISTPARTI ,godkjennelse av Statsadvo- stammer fra en gammel ~-
og som terroren retter seg, BUNDESTYSKLAND. Sverige har fått et nytt katen i Nederland! zistisk propagandakilde, tar 
mot, er naturligvis det syn i Trass i ~EC og all dens kom!llunistisk p~rti. Det nye I * I De sk~mmelig feil. Det er. en 
at mennesket ikke fødes som tollfrie herlIghet, så vokser partiet har fatt navnet IKKE BARE HITLER • • • besknveIse aven soldat l et 
en tabula rasa som miljøet bekymri~gene hos det tyske, Sver~ges Kommunistiska I So~ tidligere omtalt later elitek?rps ~v ida~, ne~lig en 
bestemmer ved de inntrykk næringshv. Tallet på konkur-: PartI og er dannet av «Kom-' det til å være den reneste fallSkJermJeger l det Israel
det gir personen, men at ser stiger, o~ det blir ~lere I ~unist.is~a Forbundet Marx- I høykonjunktur nå! det gjel- ske luftforsvaret. 
mennesket i meget vesentlig i og flere f~sJoner, fordi ~e I~t-Lemmsterna». Ifølge p!;1r- I der bø~er og fIlmer om I * 
grad er bestemt av sin gene-I' små. og mIddelstore bednf~ l, tlform~en, Gunnar Byl~n,! Ad?lf . HItler; ~en n~ er t~- ISTEDENFOR OPPDRAGELSE 
tiske arv. De femti viden- ter Ikke klarer seg ~e~ger l, ~ar man m~en tro :på .SOSla- i '~elIgvls ogsa tIde?- Inne. tIl i Det er ikke lenger moder
skapsmenn, som er på de konkurransen. RegJermgen, ll:smens mullghet~r I.Rlksda-, a ska~e. en aldn så l~ten ne å oppdra sine unger, iall
forfulgtes side, uttrykker sitt I Brandt har .også hatt en. gen --:- folket rna gJøre re-,Mussolm~-rennesance. VIsse fall ikke i den hvite verden. 
standpunkt 'slik i oppropets hØyst ulykkelIg hånd på det- I vOlusJon! kretser l Hollywood aner Og dog får de kommende 
punkt 1: te område, bl.a. har~en ø~- * n~k en mulighet. til å skaffe slekter en slags mental sko-

«Vi har undersøkt mye ende. skattebyrde gJo~t SI- TRU~T .. klmgende mynt l. kassen, og lering idet det bibringes dem 
materiale angående arvens tuasJonen enda vanskelIgere. VI h~r tidlIgere ne~t at i r~sultatet ~kal bh. en Musse-I visse «syn» på saker og ting. 
mulige rolle for menneskets De!med komm~r da også ar- I s~uespIlleren Alec Gw~ess i fI~m med mgen rmgere ~nn, Således fikk vi oss tildelt en 
evner og adferd, og vi tror belds:plassene .1 f!;1re. Akku-: ~a . forsøker . å tolk~ HItler RIChard Bur.ton og ElIsa-/løpeseddel aven klynge ten
at slik arvelig innflydelse er l'at slIk det s~Jer l Norge og' l fIlmen ~(Hltlers SIste da- b~th Taylor l hove~ro~lene. i åringer, som var ute på hver-
meget sterk» helt uavhengIg av EEC eller gen>, nå VIser det seg at det- SIstnevnte selvfølgelIg l rol- ving i u-hjelpens tjeneste 

. ikke-EEC. te ikke går helt smertefritt. len som Claretta Petacci, Teksten på nevnte løpesed~ 
Her skal man merke seg * Hele filmteamet har nemlig i Mussolinis elskerinne. Fil- del var som se hør o bør 

ordet a?-ferd. Det er et nøk- SKYTEMASKINER VED DEN blitt truet av, som det heter, I men skal hete «La fine (Slut- i formet som er krafti: an
k~l~rd Inne~or moderne :ut- TYSKE SONEGRENSE. «~ngelske. fanatikere», ?g I ten) og ~ommer til ~ handle i grep på konsumborgerska
vlklmgsteOrI., ~et nat~rlIge Grunnavtalen mellom det ~ bade studIOet og Alec Gum-I om de SIste dramatiske da-' pet og de onde kapitalistene' 
utvalg, selekSJonen .. VIrker besatte Tyskland i vest og' nes er nå under streng be- ger av diktatorens liv. og inneholdt følgende vis~ 
først og f~em~t p.a grunn- øst later i~ke til å ha .bragt i voktning. M~ ser nemlig * domsord: 
l~g av det mstI.nk~rv:e hand- noen endrmg når det gJelder I meget alvorhg på truslene. NYTT JUDO-NAZISTISK «Utviklingslandene må 
lIngsnett ~os mdivld .eller døden' ved grensen. Sone- * RASEIDEAL? sende nesten halvparten av 
gruppe. N~r der. forelIgger grensen er sikret med mi-, NARKOTIKABØRS «Han er høy, blond, kraf-, u-hjelpen tilbake til industri-
ytre forskJeller l .utseende ner og ståltråd og efterhvert , Prisnoteringer på narko- tig, og ser usedvanlig godt: landene igjen i form av ren
mellom gr'!pI;>er, VII der .ut utrustes den nå også med tika kringkastes ,som vanlige ut - og stemmer altså nøy-! ter og takk for hjelpen Det 
f:a dette bh gJort de.n a prIO- sky temaskiner. På det vis børsnoteringer i neder- aktig overens med den nye' er derfor u-landene må ha 
rI anta:gel~e at der ~Igger d~- kan man myrde automatisk landsk radio hver lørdag kl. sOldattypen som mange av' mer u-h 'el .» 
pere mstmktforskJell~r til og av de 50000 grensesolda- 14. Radiostasjonen som 'kal- hans landsmenn forestiller J p 
grunn for de ytre forSkJeller. tene kan man fremtidig spa- ler seg Radio Vara, sender seg, når de tenker på de på- * 

I oppropets punkt 4 be- re 18000. Med disse 18000 også ut advarsler om hva ,1itelige, trofaste og entusi- AV OG TIL FINNES 
klager underskriverne at vår mann forlyder det at sovjet- den har hørt politiet har' astiske menneskene, som, DET GRENSER . 
tids lærebøker unngår arve- sonen vil sette opp to moto-

I 
tenkt å foreta seg overfor' ivaretar sitt lands Sikker-I Den berømte irske dikte-

lighetstenkning. For norsk riserte divisjoner. misbrukere. Alt foregår med het.» ren Bernhard Shaw skal en-
skole kan situasjonen i dag * kjennskap og stilletiende I Hvis De tror dette sitatet! gang ha uttalt: «Jeg er i al-
uttrykkes bare ved å påpeke I minnelighet kjent som en 
en slik mangel i lærebøkene.. . . ", ironiens mester, men å sette 
Der er kommet inn en direk- Darlmgton,. ~ar l SItt verk i H' I I Det var naturhgvls først opp frihetsstatuen i New 
te påvirkning i ret,ning av «Th~, EvolutIOn of Man and i Lever It er - - lOg fremst folk ut over ?en York - det ville ikke en-
benektelse av arvelighetsfak- SOCIety» forsøkt å forklare I. første ungdom som VISte· . k h f t 
t D 'd 1 . k sivilisaSjonens historie på: (Forts. fra szde 1) sin begeistring på denne må- gang Jeg unne a unne 
, orene. enne l eo OgI e - t', k ,1' B 'k . I. . " t . l' k på.» semplifiseres i barneskolen gene ~s grunn ag. o e~ gIr I kelIgheten, shk det skJedde, e, ~om rIme Ig an v~re __________ _ 
aven sang som heter «Alle overslk~r over. omrader! da den sveitsiske skuespil-: ~ordl den. yngre g~nerasJon 
barn er like» og som påstår som AfrIka og Chma så vel i ler Billy Frick for noen tid! JO bare k~enne~ Hlt.ler som Hvis man er redd for å føre krig, 
af om enn mye er forskjel- som Europa .. I denne boken; siden spilte rollen som Adolf en æreskJelt hIStOrIsk per- kan man forhandle. Hvis man vil 
lig, så er det bare utenpå. kaster ~enetlkeren lys også, Hitler i en amerikansk: son, me~s han. for de eldre ha fredelige forhandlinger, må man 
I høye!e skoler oversvøm- ,over s~lke ~agområder ~om l fj~rnsynfi1m «The Plot to killl var et kJært mInne. være forberedt på krig. 
mes VI aV pamfletter fra sproghIstOrIe, fonetikk, I Hltlen>. . . (Chou En-lai) 
UNESCO som behandler ra- kunst . og ~lement~r sa!ll- Under opptakene kom. FrIck beretter forøVrIg at 
seforhold og som i lys av funnshlstO!Ie. Det SIste sk~er Frick fremdeles kledt og Ikke en en. este tysker har ~---------~ 
moderne biolo'" etolo'" og dog særlIg på et,olOgISk k' t H'tl" hatt noe å Innvende mot at FOLK 

b~' b~ 1 I å k 1 h mas er som l er, mn l h r H·tl 11 b i OG LAND genetikk er direkte misvis- grunn ag. y r s o e, vor en lokal restaurant i Mtin-, ~ Igner l. er e er e- : 
ende for å utt kke det lærebøkene 1 samfunnslære I ,i breIder ham l den anled-; 

ent' ry ikke har ett ord til forkla- chen! og han b.~rette.r selv ning for «naziforbrytelser».! 
p . . ring av hva et samfunn ~t «l det øyeblIkk.vI kom I 

I punktene 2 og 3 l o~p- egentlig er eller om sam- Inn stoppet al~e å sI;>Ise .. Bob «Det forekommer meg un- ' 
ropet oPP!lluntres arvelIg- funnets naturhistorie, bør Guenn.ette, ~rICks fl1m~rek- derlig», slutter Frick, «at 
h~tsforskmng og den aka?e- dette sistnevnte fagområde tør, tilføyet. «Ingen l reOl folk mener at tyskerne har 
:r~lls~e ~ærers ret~ og plIkt være en velkommen hjelp I stau;anten s~ et ord: de ba- , forandret seg - - Mine er
til a d.lskutere slIke spørs- for læreren. For etologisk I re glspet. Fnck var sa~men, faringer i MUnchen beviser 
mål bh tu?-derstreket. I det I fundert samfunnsanalyse med en rekke skuespIllere' at Hitler fremdeles lever 
femte og s~s~ punkt oppfo~-I kan henvises til nye bøker kl~t som SS-folk, og folk i tyske hjerter ellers ville 
dres al~e frI~m~ede aka.demI- som Robert Adrey: The Ter- stlrr~t på d~ ~der, hele I ikke folk ha opptrådt slik 
kere til ~ m~Istere pa f~ll, ritorial Imperative, London måltIde~. Da VI reIste oss for de gjorde.» 
åpenhet l dISS~ spø!sma!.! 1967, og The Social Con-' å gå, !elste også alle restau
Måtte dette bli retmngsgI- tract, New York 1970. rantgJe~tene seg og applau- Det var fredelige og he
vende også for d~m som stel- Disse finnes også på tysk. derte VIlt. Noen av dem hul- l~rlige og anstendige, almin
ler med godkJennelse av L. Tiger & R. Fox: The Im- ket hØ~ og tårene rant ned- . nelige tyske borgere av beg-I 
norske lærebøker. I perial Animal, London 1971.1 over kInnene på dem.» I ge kjønn som slik demon-

Arvelighets- og instinkts-I Olav Hoaas «Alle sammen ville ta meg' strerte at Hitler levet i deres 
resonnementenes tilbørlige * ' i hånden», sa Frick, «og drømmer og hjerter. Så kan 
plass i lærebøkene innskren- , Vi skal i et senere num-I mange av kvinnene gråt fak- han da utvilsomt ikke bare 
ker seg på ingen måte til fa- mer komme nærmere inn tisk av glede med tanken på ha vært et snakkesalig uhy
get biologi. En av de femti, på artiklen i tidsskriftet " at Hitler fremdeles var re som hypnotiserte folk i 
Oxfordprofessoren C. D. «American Psychologist». blant dem.» øyeblikket med blikk og ord. 
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