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GEISERIK: I 

Norge og energi-krisen 
De arabiske sanksjonene mot Israel-vennlige, vestlige, land førte til den første virkelige 
føling med et lenge eksisterende problem: De globalt raskt forsvinnende energi-ressur
ser. Selv uten arabisk stans i olje-eksporten til de vestlige land, vil vi i nær fremtid opple
ve en energi-krise. 

! handelsbalansen og statsmi
nister Heaths anti-inflasjons
kampanje ble torpedert av 

'et tillegg på 400 millioner 
! pund på prisene på impor- :::::::::::::--- ..:..- .--: - _.~.-- ~ _ .. 
terte varer! k 

De innenlandske trans- .... -------... ---. Under de mange demo ra-
d tiske «keisere» er Vestens portkostnadene er beregnet ligvis bidra til en gryen e k 

·k· utvikling mer og mer om
til å øke med rundt 120 milli- forståelse for hele energI n- met til å ligne på det gamle 
oner pund. Med dette følger se-komplekset. Arabisk olje Romerrikets. Herom i noen 
en sterk økning av daglig- eller ikke - om kort tid er 
vareprisene. Og British Pe- allikevel oljekildene tømt. betraktninger på side 4 un
troleum har allerede varslet Det tok millioner av år å ska- der overskriften «PER ASPE
om ytterligere økning av 01-, pe de kilder vi idag på det RA AD UNDAS». 
je-prisene. nærmeste har tømt i løpet av Ellers vil De i dagens num

et kort århundre. Vi er blitt mer finne: 
En hel livsstil som har basert seg på olie, står plutselig med kniven på En gryende forståelse advart av eksperter og dom- FARENE SOM TRUER OSS 
strupen. - eller. . . . medagsprofeter, men vest- Politieus' kommentar til kri-

Stuevarmen må ned, søn
dagsbilturen må sløyfes, det
te er de seneste rapporter 

."""".41:3. energbfrOllten. Og for en 
gangs skyld gjelder det oss! 

aksjonen har allerede satt 
sine spor. Oljeprisene har 
skutt i været. Den britiske 

Vi som er vant med å se på TEUTONlUS: 

Dette er en katastrofal ut- ,ens demokratiske politikere sen i Midtøsten. Side 2_ 
vikling for ethvert høy-indu-' har stadig beroliget oss med 
<;trialisert land - Norge at det hele har vært «sterkt DEMOKRATENE KNURRER 
"om England. Men den ara-Il overdrevet«. Selv disse må I LANGES PARTI 
biske aksjon kan forhåpent- Forts. side 6 Blir Bikkje-Langes første sto

re oppgave å ordne opp med 
intrigemakere innenfor hans 
eget parti? Side 5. 

verden som et utømmelig 
overflødighets-horn - nå 
må vi ta konsekvensene av 
vårt sløseri med natur-res
sursene. Den arabiske aksjo
nen mot Israel-vennlige land 

Makt og avmakt i Midtøsten 
INSTINKT OG SAMFUNN 

Hoaas fortsetter sine betrakt
ninger om dyresamfunnenes 
likheter med vårt eget. 
Side 5. 

BLIR EUROPA OLJESPILLETS SVARTEPER? 
NS-OPPMARSJ I USA 

Rockwell-bevegelsen gjør 
nye fremstøt for å vekke 
opinionen i USA. Side 4_ 

åpnet for en gryende forstå-
else hos mange. En hel livs
stil var avhengig av oljen og 
nå forsto man plutselig at 
man sto med kniven mot 
strupen. Hvis araberne trap
pet ned eksporten i takt med 
den først oppsatte plan, så 
ville Japan, USA og Vest
Europa ligge tørrlagt og gis~ 
pe etter det sorte gull innen 
1975. Og da de arabiske olje
potentatene begynte å skru 
igjen kranene raskere enn 
beregnet, måtte man selv 
her i N orge komme med 
forsiktige antydninger om at 
vi muligens måtte innstille 
oss på rasjonering. I første 
rekke var det nødvendig med i 

en frivillig minskning av be-I 
hovet. og forbruket over hele: 
det industrialiserte vesten. I " 
Og hva er så behovet og for- • 
bruket f.eks. i et land som: 

I sin evindelige «kamp for 
å overleve» er den zionistis
ke verdensmakt atter i ferd 
med å avslutte et nytt frem
støt i retning av den ofte 
fremkastede drømmen om et 
«Stor-Israel». Det gjøres gje-

England? 

Oljen torpederte 
handelsbalansen 

rne under påSkuddet om at for å true med å «straffe» 
landet trenger «trygge gren- dem som eventuelt gjør seg 
ser» og følges resolutt opp den umak å forsvare seg og 
med våpenmakt uten hensyn sine. 
til den trygghet andre folk og I Merkelig nok later det til 
land måtte ha behov for. Ja, at «opinionen» her hjemme 
man unnser seg ikke engang (og i deler av Vesten forøv

rig) bifaller den form for 
territoriell ekspansjon, som 
Israel bedriver, uten tanke 

MIDTSAMLING, 
Fup eller fakta? Vår danske 
medarbeider, Jens, tar idag 
for seg partienes «markeds
føring» av seg selv og hvor
dan de strever efter å gi seg 
et nytt «image». Side 2_ 

på at den (opinionen) i nær Dette nevnt som en smake
sagt hvilket som helst annet bit av dagens innhold. 
tilfelle ville reagere med av-
sky og ta parti for den an- -
grepne part. Når det gjelder I som kolonimakter av første 
fenomenet Israel derimot,! klasse. Her heter det «av
e: ~et plutselig blitt en «sam- spenning» og «integrasjon», 
vIttIghetssak» å slutte opp, mens det i Midtøsten er helt 
om aggresjonen. I i orden med prinsippet om 

Overført til europeiske I «den sterkestes rett». 
forhold ville det si at Norge, I Når dEm israelske general
for å «sikre» sine grenser,' stabssjefen, David Elazar, i 
skulle kunne gjøre Sverige maktbrynde uttaler at det er 
og Finland til en buffersone, hensikten «å brekke bena på 
mot Sovjet, eller f.eks. be- i fienden», er det nærmest 
sette Skottland for å ha kon-! «god moral», men når pale
troll med Storbritannia. Men' stinske ekspatrierte, på sitt 
på hjemmebane finner sosi-' militært sett nesten ubehjel
aldemokratiske brødpoliti- i pelige nivå, gjør fortvilede 
kere det ganske «normalt»' utfall i håp om å påkalle ver
at russerne og amerikanerne I dens oppmerksomhet, da er 
har laget «palestinske» terri- det «terrorisme» i ren «nazi

England er et av de vest-, 
lige land som er sterkest av
hengig av midt-østen-oljen. 
Tre fjerdedeler av det engel
ske forbruk dekkes av im
port fra de arabiske land og 
virkningene av den arabiske 

Fasiten efter den 4. semittkrig: 
bena» på araberne. 

Moshe Dayan greide ikke å «brekke to rier i flere områder av Eu- stil». 
l ropa, og at de ellers går frem (POrlI. sid, 6) 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 17. NOVEMBER 1973 

I brennpunktet: EN DANSK KOMMENTAR: 

MIDTSAMLING 
Fup eller facta? 

Den sidste tid har stået i Sofavalg I Det 'konservative Folkeparti 

~ kongressernes tegn, og den-I Hvem husker ikke fra ung- Tiden vil vise, i hvilken 

Slra"e, som t"uer oss ne utadvendte virksomhed dommens glade dage den lil-, «sofa» Det konservative Fol
I ,,", I I har som ventet udløst en le selskabsleg med at sætte keparti befinder sig, og i 

række politiske «principer- sig mellom to stole, der med folkestyrets Danmark burde 
Israel og USA bragte oss på randen av katastrofen under i klæringer» af vidt forskel- et svart tæppe omhyggeligt et hvert parti - også de 

Midtøsten-konflikten ligt indhold. Den lydhøre var arrangeret som en sofa? spærreregelsklausulerede og 
vælger noterer sig naturlig- «Sofaens» hjørner var alltid i radioadgangsformente - ha-

Det er naturligvis hendel-I vis forske Ile og nuancer i de ve en fair chance og ikke på 
sene i Midt-Østen som først politiske «vedtagelser», men forhånd dømmes til bukse-
og fremst er i brennpunktet hæfter sig først og fremme st AV JENS vand, men det må dog være 
for interessen, men eftersom ved den dårligt skjulte usik- I tilladt at udtrykke sin skep-
begivenhetene skifter så kerhed, som er fælles for al- sis overfor den alt andet end 
hurtig er det jo uråd for et le de gamle partier, der snart opptaget af to andre, og som' skudsikre forkyndeise, at 
blad som vårt å levere kom- sagt gør alt for at finde ud regel ville det intetanende of- Det konservative Folkeparti 
mentarer som er up to date. af, hvorledes de bedst «sæl- fer - for visse år sagers befinder sid i midten af 
Det er imidlertid visse side- gen> (!) deres nyoppudsede skyld - gerne sidde ved si~: dansk politik, for ligesom 
aspekter som ikke direkte programmer. Det er jo ikke den af i hvert fall den ene: Anker Jørgensens slogan: 
berøres av de skiftende hen- så næmt at få klarhed over, af dem. Men ukendt med ar-I «Til venstre for midten» ef-
deIser som nok kan fortjene hvor de usikre vælgere står rangementets fulde hensigt I terlader et indtryk af den 
noen ord. - og om de overhovedet endte ofret ynkeligt i et store usikkerhed, der hers-

Det er tydeligvis få nord- «står» -, og selv den dyg- vandfad, og fik i dobbelt for- ker indenfor det splittede og 
menn som virkelig er klar tigste gennemførte markeds- stand en lidt våd fornemmel- klubdelte Socialdemokrati, 
over hvor nær Israel denne analyse af vælgernes stem- se. således er de konservatives 
gang bragte verden den sto- ninger og anskuelser vil jo Naturligvis kunne man ukloge ønske om at befinde 
re katastrofe. Og krisen som aldrig kunne erstatte en ved andre lejligheder kom- sig «i midten» også et ud-
oppsto mellom Sovjetsam- målbevidst politisk linie, li-, me til «at sidde i midten» tryk for et angst-kompleks, 
veldet og USA fordi sistnevn- gesålidt som en erhvervspo-! på ulige behageligere vilkår men skyldes desuden en fun-
te med våpen, penger og litikers opp reklamere de med de bedste muligheder damen tal fejlbedømmelse af 
propaganda støtter opp om «image» og TV-make-up no- for en «åbning» både til situationen, idet de ganske 
Israels kamp mot FN-ved- gensinde kan gøre det ud for højre og venstre, men heller givet overvurderer mulighe-
takene, avslørte også i et lyn- en personlighed, der ejer si- ikke denne situation var fri derne for at finde «bred til-
glimt den fare vårt NATO- ne meningers mod og nyder for risikomomenter. Men slutning» hos landets «besin-
medlemskap betyr. Så det almindelig respekt. nok om det! /' dige borgere» og de utilfred-
kan nok være grunn til å se socialdemokrater, der Hg-
overveie om den sikkerhet i En annen side av saken er I Man har lenge påstått at ger til højre for Anker Jør-
medlemskapet byr oss' er jo at den syke israel-vennlig- det bare er fantasier å snak- gensen. 
større en den fare vi nå fikk het i de europeiske land, ik- ke om en zionistisk, eller om I 
demonstrert så klart. Vesle David med slyngen i ny, a ke minst her i Norge, har man vil jødisk, verdenspoli- Tillidskrisen og tendensen 

Det er som kjent god latin ;our-ført utgave. bragt oss en oljekrise på hal- tikk. Det er jo imidlertid en mod politiske yderstand-
i Norge at det er mulig å hol- sen efter at araber-statene ubestridelig kjennsgjerning punkter 
de landet utenfor konflikter, som gjorde at man erklærte som middel i kampen har at det var zionistene (les jø-I Der er næppe grund til at 
USA måtte komme opp i for I seg <møytral» i Midt-Østen- tatt i bruk dette å skru olje- dene) som startet annen ver-' antage, at Det konservative 
eksempel i Middelhavsområ- konflikten. Akkurat som det, kranene mer eller mindre denskrig med offentlig og Folkepartis nye slogan vil 
det, men litt eftertanke vil, er mulig å være «nøytral» i igjen. Hva dette på noe leng- høytidelig å erklære Tysk- fænge, men det er jo muligt, 
straks gjøre det klart at USA i en konflikt hvor hovedmak- re sikt kan komme til å bety land krig på verdensjøde-' at det er ærligt ment, og at 
med sine baser rundt om-: ten i NATO - med en jødisk for både de europeiske sta- dommens vegne. Idag er Is- både partibestyrelsen og en 
kring i de europeiske land zionist som utenriksminis-I ter og også for USA, som er rael en slags hovedstad for del af partiets stærkt deci
også nødvendigvis må trekke, ter - tar slik aktiv del. Den I så avhengige av denne ener- denne verdensjødedommen, mere de vælgerhær faktisk er 
sine NATO-partnere med. Og! eneste utvei var å levere en I gikilde, er nesten uoverskue- I

I som jo direkte oppretthol- at finde «på midten». Men 
det er jo ikke noen lystelig tom protest som stanset ut-llig. der staten gjennom økono-' som en jævn mand forleden 
tanke på bakgrunn av at førselen av våpen, men rik- Når vi nå først nevner den miske bidrag. Derfor kunne sagde: «Der skal da være no
USA driver sin katastrofe- tignok først efter at krigs-,norske Israelvennligheten, • da også en av Israels ledere gen til at fylde op i midten!» 
politikk uten overhodet å be- handlingene hadde stoppet" som vel egentlig først og i et interv.iu som ble sendt ut Måske VKR-partierne i skøn 
møye seg med å rådspørre som en skeptisk araber sa fremst er en jødevennlighet over NRK si at man fryktet forening og indbyrdes for
sine NATO-partnere - slik det. I fostret av legenden om de 6 ikke at en lang krig ville dragelighed kan «fylde» lidt 
det skjedde denne gang. Ikke Og selv om Norge ikke di-: millioner, så er det nesten knekke Israel økonomisk, i landskapet, men næppe i 
rart at det råder uro i euro- rekte har. amerikanske ba- fantastisk hvilke utslag den for hele verdensjødedom- tilstrækkelig grad. Sandsyn
peiske NATO-kretser, i førs- ser, så sier det seg selv at i kan gi seg. Her opplever I men støttet dem. IligviS vil hverken VKR-parti
te rekke kans~je i V.estt,:sk-! en ~onflikt mello!? US~ og man at det sendes ut et opp- Ingen spesiallover til be-' erne e~ler Social?-emokratiet 
land, som ogsa l?-ar l~blldt I Sov.letsaIl!veldet VII de~ Ikke! rop under~egnet av mer eller I skytteise av iødene bør kun- • være l stand t.ll at da:me 
seg at det er en -YlrkelIg part- være mulIg for Nor~e a hol- ,mmd.re kjente menn, bl.a., ne hindre foik i å peke på og en handlekraftIg. regermg, 
ner av USA og Ikke bare en de seg utenfor. Om Ikke an- stortmgsmenn, om å samle å advare mot de ånenbar~ for de gamle partIer er ude 
vasallstat. Der holder som I net så må io Sovjetsamvel- inn penger til «gjenoppbyg- trusler mot verdensfred~n for en alvorlig tillidskrise, 
kjent USA store,. troppestyr-I det nødvendigvis sørge for, ging» av det Israel som jo som den zionisti"'ke politikk og den svigtende tillid er be-
ker og store lagre av mili- det. : ikke har hatt krigshandling- bet r ,l I stemt ikke iberettiget, al den 
tært materiell, og USA var Og det er vel riktig å giOire er innenfor sine virkelige y . Politieus stund de skiftende regerin-
ikke snauere enn at man, folk oppmerksom på dette grenser, mens ingen faller . ger har bragt «Rigets til-
uten overhodet å omtale sak- ! eftersom krisen nok kan på at i den henseende burde stand» i en sørgelig forfat-
en for Tyskland sendte både komme til å tilsnisse seg det være langt mere nærlig- ning. Trods tekniske frem-
fly og stridsvogner og annet igjen når man i tidens fvlde . gende å samle inn penger tilskridt og øget velstand. 
materiell til Israel fra disse kommer tilbake til kierne- de to land hvis områder vir- DefiHis,· OH: Der er væsentlige grunde 
lagrene. Og det var jo litt punktet i saken: om Israel kelig er rammet av krigen: der taler for, at en politisk 
pinlig for den tyske reg.ie- fortsatt får amerikansk støt- Egypt og Syria. Attpå til er LSD, står det i vårt uoffi- midterlinie er et sundheds
ring, som dels lefler med te i å mot~ette seg å efter- man freidige nok til offentlig sielle leksikon, er en meget tegn, og i længst forsvundne 
Sovietsamveldet Og dels er komme FN's påhud om å å angripe kringkastingen for farlig giftblanding, beståen- dage behøvde man ikke at få 
avhengig av oljetilførsel fra trekk~ seg ut av de arabiske ikke å ha reklamert nok for de av Liberalisme, Sosialis- kvalme, når en bedaget fol-
araberstatene forhold områder. foretagendet! I me og Demokrati. I (Forts. side 3) 
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VRØVLETS APOTEOSE FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktør: 
ODD ISACHSEN, ansvarlig 

Redaksjonssekretær: 
ERIK RUNE HANSEN 

l Vi leser i AFTENPOSTEN 
en oppfordring om å la vår 
olje og gass gå til USA, for 
«Vår frigjøring og vår vel
stand idag, kan vi takke (det 

Fra ({Panzerfaus1» til 
til {(Fliegerfaust» 

NYE ENMANNSVÅPEN MOT FLY 

Medarbeidere: 
OLAV HOAAS, ALEXANDER LANGE, ODD MELSOM 

Hvem vekker Ola? 
En av redaksjonens nære bekjente, som har bodd flere 

år i Spania, skrev engang til oss og hevdet at hvis man i 
Francos rike hadde vært så belemret med løyve, bevilling, 
påbud, forbud og all slags offentlige fiksfakserier, så ville 
man fått en ny borgerkrig - og det sannsynligvis på ti
men. Visst er sydlendingenes temperament et annet enn 
vårt, dog krever de et minimum av nivå hos dem som skal 
stå for rikets styre og stell. 

filantropiske) USA for. Ame
rikanern~ ~tår nå overf?r I Man vil huske fra annen I meget raskt metoder for av
en energIkrIse. Vår NordsJø-1 verdenskrig at da de alliertes I ledning av raketter av denne 
olje og -gass kan bidra til å materielle overlegenhet ble type fra målet. En sterk var-
løse denne. La USA få kjøpe mere og mere knugende lan- mekilde ble sloppet ut fra 
oljen og gassen som takk for serte man på tysk side et vå- : fly eller helikopter og våpnet 
at vi fikk vår frihet tilbake.» pen som skulle gi de minste' landet da på disse istedenfor 

Heia Israel! enheter, ja, den enkelte på flyets motor. 
mann, muligheter til å be- Samme forsvar kunne 

I samme blad leser vi en kjempe panservogner: «Pan- imidlertid naturligvis brukes 
bokanmeldelse: zerfausten». Den gjorde ut- mot NATO's egne våpen av 

Vår gamle venninde Olga merket nytte for seg og fikk denne type. Man har derfor 
Barcowa har et ganske kort senere også avlegger hos de, nå fått et våpen aven helt 
gjestespill i den nyeste bo- allierte. Men mot fly var de I annen type, som britene har 
ken om Oslodetektivene små avdelinger dengang tem-I uteksperimentert. Det kalles 
Gribb, Jerven og Brede. For- melig hjelpeløse. «Blowpipe». Våpnet er satt 
øvrig er det en passe enkel Nå ser det ut til at situa- i serieprOduksjon for utrust
og kjapp røverhistorie som sJonen her også skal bli en ning av de britiske styrker 
topper seg i endel spennende I annen i en eventuell kom- og er til utprøvning i en rek
ferder med sportsfly, et felt mende krig. Man har fått et ke andre land. 
hvor forfatteren later til å I nytt. våpen som heter «Flie- Også «Blowpipe» er et en
være sakkyndig. Men det tar gerfaust». Det vil si det er mannsvåpen, og det som 
seg dårlig ut å poengtere at den tyske versjon av de en- skiller det fra de først om
den amerikanske skurken er manns luftvern rakettvåpen talte typer er at raketten 
jøde - særlig fordi forbry- som er satt i produksjon. styres mot målet av skytter
telsene har litt røtter tilbake I Det er den amerikanske ut- en. Fra avfyringsøyeblikket 

Vi tviler ikke på at utsagnet er riktig. Vi har sett det i hitlertiden.» gave av disse våpen. «Red- overtar et automatisk st yre-
gang på gang når en dekadent herskerklikk har gått seg eye», som er stamfaren. Det system styringen av raket-
vill i sine egne intriger. Den enkeltperson som har villet Akk ja, det er synd på de' er et engangsvåpen på ca. 14 ten for den første del av fluk
påta seg risikoen og ubehaget ved å ordne opp i flokene, baktalte jødene. KanSkje det I kg. og består aven rakett i ten mot målet. Skytterens 
har som regel fått mengdens uforbeholdne støtte. Ofte nok er Grans ånd som fremdeles! et glassfiber utskytningsrør oppgave er således før og 
har det også hendt at vedkommende ikke var den rette - svever over vannene. Det var som også tjener som bære- like etter avfyringen å holde 
men han har fått sjansen. Bare ikke i Norge. jo han som skrev de fleste av kogger. målet i trådkorset i siktet. 

V· tId h 'kk . t . t f t' t Cl t'tt l Knut Gribb-historiene og I raketten er montert en I Raketten vil da følge sikte-
ar an ar l e JUs gJor seg or Jen l I e. en I han var notorisk både med- infrarød søker, og skytteren I linjen. Den automatiske st yr-

«Opprørets hø~borg.» - det. er snarere de sammenbItte lem av NS og hirdmann! følger målet i det påsatte op- ingen opphører ca. 1,5 sek. 
tenners o~ resIgnasJonens. dl~to. Her knytter man heller tiske sikte inntil en indika-! etter avfyringen og skytteren 
he?dene I bukselommen Ipavente ay a~ et und~r skal øye for øye og tann for tor tilsier at raketten har in- overtar så styringen manu
skje: eller man tar fra d~ «.st?re» og gl~ tIl de «sma» ~om tann, heter det som kjent frarød kontakt med varme- elt ved en styreknapp. I den 
det JO så vakkert og SOSIalIstIsk heter I sangen om GJest., hos jødene. Og en får si at strålingen fra flyets motor. siste fase av rakettens flukt 

Efter å ha levet i et halvt årtusen i et lydrike under vari- ! den gode Wiesental ikke av- Raketten skytes så og lander mot målet må skytteren hol
erende futer og fogder, er husmannsånden åpenbart gått' viker fra denne brede vei. på flyet. Våpenet har vist seg de både raketten og målet i 
nordmennene så i blodet, at bare tanken på å skulle greie Det offisielle Tyskland har forholdsvis effektivt mot sikte og føre disse sammen. 
seg selv fyller dem med den urgamle angsten for det nå endelig avgjort at ben- lavangrep av fly. Senere er Våpnet betegnes som effek-
ukjente. I rester m.v. man har funnet det kom~et en forbedret ut- i tivt mot luft- og 1;>akkemål på 

. . .. i Berlin stammer fra Martin gave, «Stmger». I avstander opp tIl 3 km. Det 
De foran~evn~e assoslasJ.oner meldte seg I forbmde!se Bormann. Og efter at dette Imidlertid fikk naturligvis har høy treffsikkerhet og 

med BrattelI-regI!Dets budSJettforslag. På grunn av en VI~S var gjort ville man så på an- også Sovjet sin versjon av. stor virkning i målet. Skyt
Anders Lange stjal «sk~ttedebatten» ~ele valgs-howet slik stendig kristen vis gravlegge denne våpentype, «Strela», . teren må imidlertid natur
at sel,:" den ~est slumrige mått.e begrIpe hva dette valget restene. Men da kjente man som bl. a. ble satt inn i Viet- ligvis ha en omfattende spe
egentlig dreIde seg ~m. Om.sIder had~e. det lykkes å I nok ikke .den Wiesental. Han nam. Amerikanerne utviklet· sialutdannelse. 
skre~~e de egenmektIg~ partIpampene tIl a tale en smule protesterer energisk mot at 
forSIktIgere om nye aVgIfter, etc. Ja, det var endog snakk Bormann skal komme i kris- _______________________ _ 
om «skattelettelser.» ten jord. Restene skal bren-

Men husmanns-Ola skuffet og lot anledningen gå fra nes og strøs for alle vinder, 
seg. Hans stemmegivning var tvangsnevrotikerens. Utrolig krever han! 
nok stemte han endog på et partikonglomerat, som rep re- Ellers skulle man jo tro at 
senterer «monopolsosialismen» i enda større grad enn selv det 'Var litt pinlig for den 
våre tradisjonelle AP-sosialister. Slik vil Ola ha det: Iste- samme Wiesental å beskjef

(Forts. fra side 2) 

Midtsamling • • • 
denfor selv kunne disponere over sine ressurser, foretrek- tige seg med Bormanns lik- ketingsmand talte «midter-I de, at en såkaldt besindig 
ker han å drive «klassekamp» til han bare står igjen med rester fra 1945 eftersom han liniens» sag. Om den på det linie ikke alene er fup, men 
suppekupongen. Det mangler bare ca. 30 prosent. Så vidt helt til den siste tid har hev- daværende tidspunkt (den- også feighed. 
vi kan dømme efter de foreløpige pressekommentarer, er det at Bormann befinner seg gang før den anden verdens- Venstredrejningen i Dan
de mest sentrale sider ved det nye AP-budsjettet en rekke i Sør-Amerika, hvor en rek- krig) nu var så sund, som al- mark, med alt, hvad den in
«tiltak mot nullskatteyterne» og en skjerpet skatt på over- ke bormenner i tur og orden mindelig andtaget, må det debærer, skal bringes til op
tid. Med andre ord et erketypisk marxistprodukt, hvor er blitt avlivet av jødiske overledes til historikerne at hør! 
det ikke tas det ringeste hensyn til den holdning skattyter- agenter. Men skal han holde bedømme, men for de fleste .... Til de konservative er 
ne har lagt for dagen under valget og i Gallup-undersø- den forretningen gående, må af dens talsmænd var det kun eet at sige: 
keIser. Det trengs tydelig megen opplysning ennu innen vel slikt noe til. med «midterlinien» i hvert UD TIL HØJRE!!! 
den sosialiserte Ola forkaster myten om de «rike» og fald ikke fup. Tilforladelig-
gjennomskuer at det i virkeligheten er ham selv og alle ~ heden var som regel ægte 
hans lidelsesfeller som virkelig betaler gildet. nok. 

NESTE NUMMER JA, ER MAN STERK I TROEN 
Før dette går opp for Ola vil det heller ikke være mulig F Ik L d ·1 bl' o t Men'Søi~u~i~~~etndherhj:m- SA .... 

å få våre bevilgnings gale myndigheter til å drive en mer II av .? og an. VI . I var I me .er l. Je. l e en, .a. en 
vettug budsjettpolitikk, nenilig ved å ta utgangspunkt i I tradiSjonelle 16-slders Julenr., I radlkallsermg af ~e pOlItIske «Når kameratene våre sloss i 
inntektssiden istedenfor i utgiftssiden. Det er slik alle vi I som dateres den 8. desember .. stan?punkter er lIgeså uu~d- gatene i Santiago og Valparaiso, så 
andre personlige skattytere, forbrukere og forretnings- Oppholdet mell~m odette o~ gåellg som den er nødvendIg, slåss de også mot monopolenes onde 
drivende må innrette oss neste nummer vII saledes bli for de nedbrytende kræfter makt. Fred på jorda blir det ikke 

Hvem vekker Ola? 
. lenger enn ordinært. . er så stærke, så vidt forgre- før Pepsi (f) er knust.» 

Red. nede og så godt innarbejde- «Klassekampen» 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 4 

FOR UNGDOMMEN 
lied.: Erik Rune Hansen 

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

FOLK OG LAND LØRDAG 17. NOVEMBER 1973 

IALARIK: 

I Per aspera ad undas 
Går Vesten Romerrikets vei? 

Det er ofte blitt hevdet at I selvstendig næringsdrivende 
historien gjentar seg. Og det og andre foretaksomme 
er mange som har sett slå- mennesker forlot Rom og 

I ende paraleller i det moder- slo seg ned andre steder. 
I ne Vesten og det gamle Ro-! Derefter økte seddelom

og som på ingen måte vil be- I virkninger for selve arbeids· merriket. Som Europa ble løpet med en flom av nye FARLI G UTVI KLI HG ty noen fremtidig fare for livet nevnt, foruten økningen også Romerriket delt i en penger. Den følgende infla-
vår egenart. av konsentrasjonen i press· vestlig og en østlig del da det sjon ødela middelklassen og 

Krise på arbeidsmarkedet, Det vi nå forespeiles av områdene, noe som vil hem· begynte å gå nedover med de få gjenværende «rike». 
varslet arbeidsdirektør Rei·' innvandring, derimot, vil -I me distriktspolitikken, de imperiet og regjeringen ble" Nesten all privat foretak
dar Danielsen - storimport 'med bakgrunn i erfaringene større investeringer i velfer· delt i den samme slags «de-I! somhet opphørte og hele na
av fremmedarbeidere må bli fra andre land - komme til I dstiltak og boliger som blir partementen> som vi idag sjonens liv stoppet opp. Og 
løsningen, antydes det. Igjen å bety en direkte fare for nødvendige, samt vanskene finner igjen i de fleste vest- så kom forfallet. Rom ble 
skal vi oppleve et nytt stort rase·uro, forslumming og med å få sysselsatt kvinner lige land. ødelagt fordi riket smuldret 
skritt mot det etniske og bastardisering. De marke· og funksjonshemmede. I Man praktiserte «til- opp innenfra og fordi en-
kulturelle selvmord som vi der det kan bli aktuelt å Selvsagt har komiteen eIe· skudd» til jordbruket og hver selvstendig, initiativlys
uunngåelig er iferd med å importere arbeidskraft fra gant unngått å ta med de man subsidierte en rekke ten person ble fratatt sine 
begå av redsel for ikke å er nemlig Tyrkia og Nord· alvorligste problemene. Man varer. Det var pris- og lønns- muligheter til utfoldelse. 
kunne opprettholde vår kun· Afrika! Der vet man på for· nevner ingen ting om mino· avtaler, distriktsutbygging, Massene ble opplært til å tro 
stige levestandard. hånd at interessen er stor da ritetsproblemer, de rasemot· løyver og planøkonomi plus at de kunne få noe for in-

Norge har idag omlag hjemlandet har lite å tilby. setninger eller den ytterst et overhåndtagende adminis- genting. 
20500 fremmedarbeidere. Av I I en komiteinnstilling om betenkelige bastardiserings. trasjonsapparat. som la seg Rom ble totalitært. Regje
disse er en stor del fullt ut i importen av fremmedarbei· prosess, som uunngåelig vil bort i og kontrollerte alt mu- ringen satte seg fore at den 
akseptable for det norske ar. i dere, har mindretallet - re· følge i en slik utviklings, lig. «Profitt-motivet» ble iv- skulle kontrollere alt og ett, 
beidsmarked og samfunn, presentert ved Liv Kluge, tid. kjølvann. I rig kritisert, og i år 301 da men det var snart ikke mer 
forøvrig. Det er kvalifiserte' ligere byråsjef i Sosialdepar- Slikt er ennå for «tøfft» det nærmet seg slutten for igjen å kontrollere. De kon
nordiske innvandrere og ar· ternentet - gitt uttrykk for stoff for sarte demokratiske det romerske imperium. ble trollerte virksomheter opp
beidere fra andre Nord- Eu· en viss forståelse for de pro- ører. Det å verne jord og arv det vedtatt en «priskontroll- hørte i tur og orden. 
ropeiske land, som med lett· blemer som vil oppstå. Blant' er fremdeles en oppgave for- lov». Pri~ene ble satt for lavt Like før Rom brøt sam
het har integrert seg i Norge annet ble åpenbare skade· I beholdt oss «nazister». og øveblikkelig oppsto det en men var omkring halvpar-

merkbar varemangel. ten av alle innbvggerne på 
Rom ble spist opp av stø- det offentliges lønningshud-

N.S · · USA FRA SOSIALISME nader og subsidier. Til et siett. Men det fante~ ikke opp mari ~J ", TIL NAZISME bestemt tirlspunkt ble om- tilstrekkelhæ midler til å be-
- J Il . • kring 320 000 mennesker for- tale dem. da skattebetaler-

MussolIm begynte som svnt med hvete nå det offent- ne var flårld til skinnet. 
. . I syndikalist, ble nasjonal so- lip'es bekostning. Ma~sene På høvden av sin makt 

Under mottoet «FremtIden tIlhører oss», ble den femte sialist og grunnla deretter I f'kk b, d . k, f t h..::ld R t' h 
k . ..' l «rø Og SIr us» or a a. t e om e mn VP'P'eran-

ongressen for NSWPP og Verdensumonen aVVIklet I eIe·, fascismen. d k Il h Id . D t III å ..::It 1 ono nnn veland USA. 1 . " . . e ,s u e o e seg I ro. e a p runt., og 
, HItler gIkk med unIform I ble ut~,rmet vpn statpns her~ket ovpr 70 000 onn men-
.. .' MUnchen den gang bare hieln. Hele 200 nno hanoe ne~ker. Men i år 140n var 

VI har nettopp I Folk. Og! h.ar begynt å bety I c:Iet .ame- kommunistene hadde ad- gratis brøn. en kilo nr d~p', innhvgp'ertallet sunkpt, til ha
Land !Iatt gående en lIten nkanske samf~nn, VII VI nev- gang til det. S~-troppene De~~nt,en fikk: ne flesk:. oli- re 200no OP' imneriet var 
fortellmg .om de. førs~e nø-, ne e;n nyhet I deres <;>rgan med de brune skjortene ble venoHe Og salt fra tid ti.l an- vpkk. Horn hle ~.tter f()rv~n
l~nde skrItt na~JonalIs~en I «WhIte Power». ~ forbll::del- kalt «biffene», for de var nen. Det offlmtlip'e utartet til dIet til beitemarker hvor sto
gjorde ~å am, erIkansk J?rd I se med den arabIske b~:)lkot-" bru~e utenpå og røde inni. I en «harnepikestat». re ku- oP', saueflokker vand
efter krIge~. Få tok dIsse te~ av USA når det ~Jelder SIr Oswald Mosley, var Arbeiderne skrek efter ret omkring. 
menn alvorlIg. pe ble set~ på oljeressursene, har NSWPP, medlem av MacDonalds so- høyere og høyere lønninger. I 400 år var romerne ver
som uberegnelI~e nostalglke- fler~ .ganger at,Igrepet USA's sialistregjering før han gikk Politikerne gjorde dypere og npns fMenne folk. ]\lJ"en ~å 
re og uansvarlIge psykopa-, uk~ItIske pro-Israelske hol- sine egne veier og grunnla dypere innhugg i finansene. satte onnll7\~ni.np'en inn og 
ter. . I dnm~ og påpekt dennes be- den britiske nazisme. • Resultatet var -at skattebyr- med ol'm fnlp'te dep'enererin-

Ida.g har .de beVIst ~t de tY?nIn? for den nå rådend~ Doriot og Deat var først dene stadig ble tyngre og p'en. Rom h~nne sin {(01111l'l.l

~ar sm ekslst~nsberettIgelse oIJe-knsen. I?ette har ført til sosialister og ble senere fø- tyngre og til slutt så ødeleg- der» under de fp.m gone kei-
l .det rase-~aotIske USA: Den en takkeskr~velse fra st~re~ rere for den franske nazis- gende at flesteparten av de (Porls, side 6) 
SIste parti-kongressen ~ Cle- i for~an~en l Standard 011 l me. 
veland ble en enorm trl~mf'l CalIform~, som uttrykker I Pierre Laval, var valgt av 
I l~g~ ~olonner marsjerte takk~emlIghe~ overfor NS- de røde fagforeninger da 
de dI.slplmerte stormtroppe- WPP s engasjement .og for- han begynte sin politiske 
ne g,Jennom byens ~entrum s~åelse overfor dette mterna-,' virksomhet. Culture morte _ skal bare kulisse
~g trakk med seg tilhørere sJonale problemet. Henri de Man, var den ne bli tilbake også iAftenlandene? 
til app~llplassene: Drevne Og å dømme efter de rap- førende marxist i vest-Euro-
t~lere g:kk der tIl angre~, porter som har nådd oss i pa inntil 1930-årene. Under 
pa forsr~tnelses.prosessen l; forbindelse med parti-kon-, krigen ble han nazist. 
det amerlkans~e samfuID?- og I gressen, er det liten tvil om I Vidkun Quisling tilbød seg 
verden forø:vng, ~g de Inn- at de er på vei til å bli en å lage røde garder for Arbei
varslet. løs~m~en I form. av maktfaktor man må regne derpartiet før han begynte 
eI?- naSJonalIstisk rev?lus.lO~. med i fremtidig amerikansk på egen hånd. 
TIlhørerne var tydelIg f~S~I- og også internasjonal poli- i (Aftenpostens valgavis 8. 
~ert og applauderte VIllIg tikk. I oktober 1945.) 
til det som ble sagt. 

Kongressen s trakk seg ov - '@,'@,'@,'@/@,.'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@, 

er tre dager og inkluderte 
Skriftet «HVA VAR KRISTEN SAMLING?» foruten høytidelige sermoni

er, også prakti~ke arbeids
oppgaver. Fra alle verdens- finnes det et lite restopplag av. Interesserte kan få en 
hiørner ble konP.'ressen hilst pakke på 10 stk. mot betaling av porto og ekspedisjon med 
av meningsfeller innen kr. 1,20 - gjerne i frimerker. 
WUNS. 

Som et lite auronos til hva Bestillinger sendes FOLK OG LANDs ekspedisjon mrk. 
denne bevegelse etter hvert .Brosjyrer-. 
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LØRDAG 17. NOVEMBER 1973 FOLK OG LAND SIDE 5 

Demokratene 
knurrer i Langes parti IINSTINKT OG SAMFUNN 

Anders Langes måte å lede 
sitt politiske parti på har im
ponert mange, men også for
skrekket en hel del mennes
ker, som har vært redd for 
visse tendenser i retning det 

Mennesket i etologiens lys 
AV OLAV HOAAS 

de kaller et «førerparti». Il I dividene i samme retning i på ca. 2,5 kvadratkilometer. 
Alle som var tilstede i Sa- Blandt menneskets forløpere I tett formasjon. Retningen Enkeltindivider kan streife 

ga kino husker, at Lange net- bestemmes ved massebeve- langt bort fra gruppen men 
topp der ønsket å gardere 2. halvpart I gelse sli~ at lederdyr ikke er de slutter seg til den igjen. 
seg mot indre stridigheter nødvendIg. Flokken flytter Utenfor det faste territori-
om ledelsen og de prinsipper Iakttagelse 3, George Schal- seg i den retning som er be- um våger bare lag av hanner 
partiet skulle følge. Alle de ler 1963, 1964. s~emt ved ~t fle.re dyr har seg. Forholdet til de grupper 
tilstedeværende tilhengere . GORILLAEN lever bare av gjort mer tilfeldIge bevegel- som lever på naboterritorier 
ga ham også et rungende ja, Jungelens planteføde, og lite ser mot den retningen enn er lite aggressivt. Når grup-
da Lange spurte salen om de av tiden går lIl:ed ~il å finne der er blit~ gjort mot noen per møtes, oppstår der stor 
godtok has livsvarige for- føden. De.n tI!brmger det annen retmng. I den retning opphisselse, men den leder 
mannskap. Har Bikkje-Lange pådratt seg et meste av tiden l trærne hvor ~vor «draget» er størst, vil ikke til angrep og jaging, og 

Men siden har de alltid til- kobbel iltre demokrater? den ogs~ sover, men den fer- til enhver tid massen føle seg gruppene kan, før de skilles, 
stedeværende «små menn» des ogsa på bakken. Dens trukket. I spise sammen fra de samme 
og gode demokrater begynt· ne nevrose har felt mange størrelse, styrke og tannut- Den tiltrekning hjord-dyre- . trærne. Forholdet mellom in
å knurre. Tenk, Lange tenkte gode menn i Norge. Det å styr gjør at den er lite plaget ne øver på hverandre er en dividene innenfor gruppen 
virkelig å lede partiet _ uten ha folk til å føre og ta ansvar av rovdyr. slag~ mas~evirkn~ng. Et dyrs er godmodig, men der eksi
de sedvanlige komiteer og: passer ikke inn i mentalite- Gorillaen er lite bundet til spesielle.tIl~nytmng til et an- I ste rer en rangorden. En le
den vanlige mammut-admi-I ten her i barnepike-staten. et spesielt område på sine net dyr ~. hJord~n er liten. I. dende chimpanse, alltid en 
nistrering. Og dermed lå det Om Anders Lange er kom- yandringer,. og ?-en forsvarer den trpI~~e hJord kan et-. han, oppnår sin posiSjon 
lett befengte ordet «fører»· petent til å lede sitt parti på Ikke et t~rrI~ormm. Gruppen hvert mdIVI? ~rstatte ethvert i mer ved å tiltrekke seg de 
snublende nær. Og det er jo den måte han ønsker kan kan ha Inntil 9 voksne han- annet. IndiVIdene er ano-I andres oppmerksomhet ved 
ganske utenkelig at det her bare tiden vise. Men han har ner og dertil hunner og un-. nyme. underlig opptreden og fakter 
i . gjennomsnittsmenneskets I vist endel gode takter og den ger slik at den kan ha et I Det er lite i dette som. min~ . enn gjennom maktbruk mot 
hjemland skulle kunne stik- I mentalitet han står for er samlet antall av nærmere 30 n~r om mennesket slIk VI konkurrenter. En chimpanse 
ke seg ut personer, som i det' sunn. Heldigvis vant Lange individer. Av og til kan en kjenner de~ f:~ sivilisasjon som har drept et pattedyr, 
hele tatt kunne være verdig første runde mot fører-aller- han forlate flokken noen da- eller .fra primItive samfund, . deler svært sjelden maten 
benevnelsen «fører». Paro- gikerne _ og med friskt mot ger, og det synes som om og. VI vender oss derfor til med andre individer. En mor 
len er, at hvis noen stikker stevner han videre med vi- fremmede individer av og til chlmpansen for å se om mer. deler imidlertid alltid sin 
hodet opp og tror han er kingsverd, eggelikør og det kan slutt.e seg til. Dette gjel- lys kan kastes over vår egen' mat med ungen hvis denne 
noe., ~å. kapp . det av! Den hele. Vi håper på en livlig der ~ærlIg hun~er med un- art fra. den kanten. I ønsker det, og det nære for
SOSIalIstIske hkhetsnevrose stortingsperiode, og slutter ger. lIkevel ~an Ikke samfun-I .Iakttagelse 4, J. van La-, hold mellem moren og ungen 
som får alle demokrater til å med noen kloke ord fra Lan- net hos gOrillaer kalles åp- wlck Goodall 1963, 1965. A,I kan vare i hele åtte år. Når 
se e~ bl?dtørsti~ og umenne- ge-partiets landsstyremøte: e~t, efter iakttagernes me- Kortland 1962, V. Reynolds en chimpanse oppdager en 
skelIg dIktator l alle som vi- «For mye organisasjon dre- nmg. Det som holder dette 1963. I fare, søker den å gjemme 
ser at de kan og tør _ den- per initiativet.» løse samfund sammen og 'be-I CHI~ANSEN lever ho- seg før den gir noe varsel-

varer dets identitet, er at alle vedsakelIg . av planteføde, . signal til de andre i gruppen. 
medlemmene godmodig un- men en skjelden gang kan Efter en stund kan chimuan-

MACHIAVELLI: derdanig lar seg lede av de en chimpanse drepe og spise ! sene individuelt vise pågåen
voksne hannene. De følger e.t mindre pattedyr. Sin van- de adferd overfor den· ouu
alle hans bevegelser, stopper hge føde henter den i trærne, dukke de fare, men avbrutt 
når han stopper, beveger seg men den ferdes også på bak- av nve tilbaketrekninger. In
s~kte når han ~iør de.t og så ~en. Noen cI:impanser lever I nimellom disse kaotiske ma
v~dere. Det er lIte st. :Id. i go- I til og med pa savanneområ- I' nøvrer ka. n der komme fAl-

Om lederskap • krig I 
Som et apropos til alt våset I kamp på fremmed jord. Det- rlllasamfundet fordI mgen der. les fremrvkniner mot rowiv
omkring demokratiseringen: te kan bare komme av hans utfordrer lederen. Hans po- Gruppene kan telle så ret eller hva som enn måtte 
av Forsvaret og det absurde I umenneskelige grusomhet sision og autoritet er abso- mange som. 70 dyr. og. de I utgjøre faren. Savanne-chim-
tillitsmannveldet, som f. t. som sammen med hans ene- lutt, men han er en godmo- holder seg til et terrItormm . (Forts. side 7) 
herjer innen våre væpnede stående dyktighet alltid inn- dig tvrann. 
styrker, synes vi det kan væ. gjød hans soldater ærefrykt Hjorden. Gorillasamfun
re på sin plass å minne om og skr~kk; uten de~ne æ::e- de~, der det vandrer om
hva en av klassikerne nem. frykt VIlle hans dy~tI~het Ik- krmg uten særlig samarbei-
.. :. ,ke ha vært nok tIl a nå et de, der det holdes sammen 
lig NICcol~. MachIavellI, slikt resultat. stort sett bare av individe
skr~v ?m mIl~tært førerskap Ubetenksomme forfattere nes tiltrekning på hverandre 
så tIdlIg som l 1513. beundrer på den ene side og der det forekommer at 

• . dette .hans verk, på den an- fremmede kan slutte seg til, 
.... nar fyrsten er l felt og nen SIde fordømmer de det: synes å tendere mot det etol

har masse.r av sold~ter u~- som først og fremst gjorde 'ogene kaller en hi ord 
der seg, gJeld~r det l. særlIg I det mulig. At det virkelig er I (flOkk., stim). Det er det la
grad at han Ikke ma være så at hans øvrige fortrinn ik- veste stadium i samfundets 
redd for å ha ord på seg for, ke ville ha strukket til, kan' utvikling og vi finner det 
grusomhet; fo.r uten dette ry man se .av Scipio, en sjelden særlig hos hvirvelløse dyr, i 
kan man aldri holde en hær mann, Ikke bare i sin egen hos endel fiskearter hos no- : 
sammen. eller . bered~ til tid, men. i alle tider man har en fugler og hos ~attedvr 
kamp. TIl F!anmbals vldun- noe å mmne om: for Scipios som dr.øvtvggere. En novau 
derhge bedrifter regnes også hær gjorde oppstand mot holdes sammen av medlem
at . de~ aldri oppsto noen ham i Spania. Dette skyldes menes bAhov for kiv. en na
splId l hans hær,. hverken ene og alene hans for store sion holdes sammenav dAt 
mellom hans folk Innhvrdes mildhet, som lot ham gi sol- felles g-renseforsvar Hior
eller mellom .dem og :Ranni- datene større frihet enn det den holdAs sammA~ hare 
bal, .hverken ~ gode eller on- var forenlig med den militæ- ved at individene tiltrekker 
de tider, Og til !ross for hæ- re disiplin. Han ble anklaget hverandre. Og .io stOlrre en 
rens størrelse, til tross for at for dette av Fabius Maximus flokk er,io større tiltrAkning 
~en var sammensatt av utal- i Senatet og av ham kalt øver den nå artens inrlivic'lAr., 
lIge raser, og at den sto i romer-hærens ødelegger. i I en ekte hjord vandrer in- Forholdet mellom individene innen gruppene er godmodig . ... 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 17. NOVEMBER 1973 

'1~'_~" ____ '~~14 (Forts. fra side 1) else. Det var «sosial trygg-
F R A G A L L E R I E T i het» for alle flittige og fore-

'Makt o;: avmakt . . . taksomme mennesker. 
L Men så kom «planlegger-

.",--",-,,. eser-ne har ordet -"".".-".,,,.,,.,,.,,.,,. . .. ne», og hele det strålende 
Hvordan har det seg egen- ms~en. Det kom~umstIske romer samfunnet ble revet 

tlig med den såkalte arabis- partIet er forbudt I.flere.ara- istykker. 
ke «Goliat», som ifølge våre berland, og trass l de Iher-' Belgias rettsoppgjør massemedier skal være en digste ideologiske fremstøt -----------
slik overhengende trussel fra Kremls side blir araber- (jorts. fra side 1) 
mot Israel? Det arabiske verdenen utrolig nok fort-

Herr Redaktør. IDet er et fag hvor det uopp- rom omfatter mer enn 150 satt regjert av provestlige, Norge og enengi I I I 

Ad Deres artikkel om Leon' ho Idelig skjer noe, og hvor mill. mennesker fordelt på antikommunistiske regimer. 
DegreIle (6.10.-73), hvor det vi alle deltar enten aktivt el- over tyve forskjellige stater. At dette ikke kan vedvare i . vel kjenne igjen den kata
heter at «hjemme i Belgia ler uvilkårlig - uansett om Etnisk sett utgjør de en me- det uendelige slik Vesten ,strofe de nå stirrer rett i 
ble 57000 mennesker stilt vi liker det eller ikke. get sammensatt gruppe, ja stadig intervenerer til Isra- øynene? Det synes ikke slik. 
for retten anklaget for kolla- Ralph Hewins, Oslo. så uensartet at begrepet «ar- els fordel, sier seg selv. Det For igjen å ta eksempel fra 
borasjon, og 262 ble henret- . abisme» bare er relevant i sannsynlige er vel derfor at England, så kan vi nevne at 
tet». I' sproglig sammenheng. Hva i også Moskva-herskernes av- \ oljens del i den totale kraft-

David Littlejohn skriver i, ERINDRINGER 1940·45 de~es innbyrdes uenighet og I venter den arabiske reak-I forsyningen ikke på noen 
«The Patriotic Traitors» I Herr Redaktør. . splId angår, ~an den nær- sjon, som skal feie de siste måte har minsket, men deri-
(Heinemann, London 1972): Jeg takker VV. F. for det mest sammenlIgnes med det rester av det provestlige le- mot økt fra ca. 15 til 26 
«Omkring 100000 personer som ble skrevet under titte- demokratiske Vest-Europa. derskiktet til side, slik at prosent! Og en ny stor olje
ble arrestert, men bare len Husker du. Ærlig talt Hvorvidt deres tendenser Kreml kan få etablert et på- fyrt kraftstasjon er i disse 
87 000 ble siden stilt for ret- har en lenge ventet at noen til storkjeftighet også skal litelig satelittregime. For et dager blitt planlagt nær Ply
ten. Og av dem ble 10 000 fri-I skulle skrive om forholdene kunne .sammenlignes, er en I Europa, som tar sitt forsvar mouth! Noe bedre eksempel 
kjent. Dødsdommer ble aV-I under, før og etter krigens vurdermgssak. alvorlig, kan man lett tenke' på demokratiske politikeres 
sagt for 4 170 personers ved- I slutt. Hvorfor ikke la det Men deres antall og deres I seg situasjonen hvis Sovjet- totale mangel på innsikt og 
kommende, men bare 230 ble komme på trykk så også de !'om er enormt i forhold til unionen skulle få like godt forståelse av dette overhen
eksekvert; 3 193 av døds- selvgode og gode nordmenn Israelernes. Mot Israels fotfeste fra Den persiske I gende problem kan man van
dommene gjaldt militær kol- kan få lese om pøbelaktig- snaue 21 tusen. kvadratkilo- gulf, over Nord-Afrika og li- skelig finne. England, landet 
laborasjon. Rundt 16000 hetene især etter «freden». meter (før utVIdelsene) har ke til Atlanterhavet som det med kullressurser nok til 
fikk langtidsdommer . . .. I vi er j~ tusen som opplevet araberne. nesten 10 millioner har i f.eks. Bulgaria eller Pb-I over ett. hundre års forbruk 
den ~trenghet hvormed sam- råskapen, som da NS-fanger kvadratkIlo~eter ro~. Det len. . I u~der sme føtter, satser på 
arbeIdsfolk ble forfulgt, ran- ble stilt opp, folk tilsagt og ~r altså fYSISk umulIg for Da Europas avhengIghet i oljen når klokken er fem P~ 
'gerer Belgia som nummer to hvor de gode fikk anledning Isra~lerne å ~e.sette dette av arabisk olje dessuten er I tolv! 
bare efter Norge .... Av hver til å spytte 'fangene i ansik- o.mrade. En polItIkk som har langt større enn USA's, er 
100000 belgisk borger ble tet så klysene randt nedover tI! oppgave a «knekke be;Ila» det Eur~pa som først og' Hva med Nordsjøen? 
596 straffet; tallene for Nor- ansiktet og klær. Altså la oss pa araberstatene med VIsse fremst blIr skadelidende ved I Handelsminister Jens Ev
ge~ vedkommende, de h.øyes- få det samlet og siden i en D?-ellomr?m er derf,?r dømt at .Mi?tøste~ ~å d~nne måten ensen, tror på Nordsjø-oljen. 
te l Europa, er 633. I tIllegg bok om det er mulig. Tro t:l å mlslykk.es pa lengre pnsgls sOVjetIsk mnflytelse. Regjeringen vil treffe alle de 
kommer det store antall kol- ikke at vi er glemt. For noen sIkt. J? mer Isr~el ek~pan- Og som amerikansk vasall nødvendige tiltak slik at vi 
laboratører, som ble «likvi- dager siden besøkte en prest de.rer, JO van~~ehgere vII det kan Europa ikke gjøre stort kan sikres en stabil oljefor
dert» av motstandsgruppene meg. Vi hadde venner vært blI for dem ~ h~lde på det a~net for sin egen sak enn å syning. Dersom nasjonale be
under okkupasjonen.» før .krigen og han visste ikke erobre?e terntonet. Om det vIrke som «pressgruppe» in- hov tilsier det, vil Norge kre-

Uansett hvilke av oppga- at Jeg hadde vært NS. Men ennu vII vare noen ~r, er det nen NATO. Det er under den- Forts. side 7 
vene som er mest korrekte, før presten kom til meg ble tr~ss alt bare et tId~spørs- ne synsvinkel man må be
er de en fryktelig og ufor- han straks i bygden varslet mal når. det te.k,;olo.gIske og dømme de franske forsøkene 
tjent belastning for Norge, om hvilken kar jeg hadde økonomI~ke mvaet l oaraber-I på ~ ~øre en mer «europeisk» 
en belastning som den unge vært. Det fantes ikke en lyte landene vI.I komme pa høyde polItIkk overfor araberver
generasjon med rette forkas- på mitt rulleblad hverken i med de~ .Israelske. <?g uten denen. 

--!llijM-Ø-ti-:-----'j 
, sveiten 
~~~~~~~ ~~~~~~ ter som en forvrengning av før jeg ble NS eller senere,' den polItlske garantI su~er- I. lyset fra de siste ukers 

de historiske fakta og ves- men fem år måtte jeg ha makten~ yter Israel, vIlle begIvenheter blir man såle
tens rettsidealer, kort sagt vesentlig for mine avsløren- det ~ulIgens vært slutt alle- des meget klar over hvor av- En vakker sommerdag var en 
en fornærmelse ! de foredra. Forstå at vi bør rede l år. mektige vi er her i Europa meget høy offiser i flyvåpenet på 

De norske hi~torikere og kjempe om vi vil få bort I ~raksis ser den arabiske og hvor påkrevet det er at vi farten for å inspisere en av mari
rettsmyndigheter bærer et dette sjofle stemplet arbei- «GolIat» altså noe an~~rle- tar vårt forhold som super- nens stasjoner for flybåter. Han 
tungt ansvar for at deres derregjeringen satte på oss des ut enn. man kunne fa I~n- maktvasaller opp til gjen- aktet selv å prøvefly en av de nye 
land er blitt kjent som lan- for å dekke seg selv. Vi tr'ykk av l presse og radIO. nomgripende revisjon. Den maskinene i luften, og bemerket til 
det med den største prosent- tjente jo en fiende som re- TIl tross for. at . Egypt har politikk USA i egenskap av stasjonssjefen idet de steg ombord: 
en forrædere» og brennemer- gjeringen ved' de militære nesten 40 mIll. mnbyggere, Vestens ledende makt driver «Jeg tar spaken selv til en av
ket for evig med byrden av myndigheter tagg om å' for- !eller dets væpnede styrker i Midtøsten er alt annet enn veksling»! 
å ha skaffet verden ordet svare landet, og som vitterlig Ikke mer enn ca. 300.000 yr- til fordel for vestlige inter- Noen øyeblikk senere lettet han 
«quisling». gjorde det. kessoldater, da. laI?-det ikk.e re~ser, og for landets euro- lett og rutinert med flere av sta-

Bjell. ser seg økonomIsk l stand tIl pelske NATO-partnere vil sjonens offiserer som interesserte 
Det er en op~gaye for en å bære byrdene ved å innføre det være meningsløst fort- passasjerer . 

. ~~ ~~o;~ ~~ patrIOt:sk~ tnors- Så enif!.. La oss få høre om de almindelig verneplikt - satt å skulle støtte den ab- Da de efter en liten runde skulle 
ko ~s n de~~ o~.I~U~IS er å' manf!.e viderverdigheter fra krigens særlig ikke da dets viktigste surde «strategi» som nu for- gå inn for landing igjen, bemerket 

t.ll~kngereb .de ef l ef :--: °lg of!. de umiddelbare efterkrif!.sår sær- inntektskilde, Suez-kanalen, følges i Midtøsten. en av offiserene at generalen satte 
l l e ar el e or en nglve - l' d h 'er sperret som følge av J·unI· . k fl l se av de utallige nøkkeldoku- tf!. om. em som ar et poeng of!. .. " - Europa kan ikke ta risiko- ursen mot nærmeste yp ass. 

t t d· h kan f!.tS anektotens form Spesielt kngen l 1967. Dessuten var en på å bli sittende som no - Hm, unnskyld herr general, 
~~~ e~, sorr t ~ Ig er å ~m- efterlyser vi noen som k;n fortelle det hittil et beklagelig fak- litisk «svartener» i snillei kremtet han, men eftersom def te er 

åtlgS :mPNe. are cf en om den lensmannen (i en Østfold- turn at oljesjeikene heller så om araberverdenens olleres- en flybåt var det kanskje en ide å 
m en kt an . orges gOtte navn by tror vi det var) som løv tyskerne sin kapital i form av blanke surser bare fordi USA lar forsøke en landing på vannet? 
Ogkl:y e gJen0f.p~e h~St ~n i møte den 9. april Of!. ville stoppe gullbarrer, sikkert anbragt i seg diktere aven zionistisk - Ja, så sannelig, utbrøt flyge-
s~ .Ig og upadr IS IS orle dem ved å henvise til en bestem- sveitsiske banker eller som kamarilja i Det hvite hus neralen, hvordan er det jeg sitter og 
s. nv~s 0l?dno~.t~ennenes pa- meIse om at det ikke var lov til å US-amerikanske og japanske . tøyser! 
~Jon~ e t\ enå l ek . gru~n JSt marsjere i gatene uten polititillatel- aksjer enn som vånen i kam- Kort efter foretok han en møn-
es. nn ISS ]er VI e. se. Red. pen mot Israel. Når unntas stergyldig landing på vannet uten-

norske samfunn fortsat~ hVI- i Syria begrenser de øvriq-e (Fo,.ts. fra side 4) for marinestasjonen. Da motorene 
le på fals~e for:utsetmI?-ger' araberstatene seg til å stille var stanset og alle offiserene skulle 
og s~å farlIg splIttet - l en seg «solidariske» med EQ'VPt Pe rasp e ra stige ut, vendte generalen seg mot 
urolIg verden. FOLK OG LAND _ samt love «snarlig» hieln i sin oppmerksomme kollega og sa: 

Historie er ikke et «dødt» velklingende formuleringer. I •• - Jeg er meget takknemlig for 
fag, men livets «bakgrunn» DET NASJONALE OPPOS,· Et ~nnet avgjørende mo-. serne. I d~ne perioden var at De på en så høflig måte forhin-
for :;tlle o~ enhver av oss og. SJONSORGAN mp-nt l Israflls favør er at det skattene lave, det private ini- ' dret meg i å gjøre en kjempetabbe. 
dertIl sprmgbrette~ for alle alr'lri har lvkkes for Moskva tiativ ble oppmuntret og for-I Derefter åpnet han døren og gikk 
dagsaktuelle begIvenheter. ~JUUt):tAAJtJUt}tJutJUtJUU:tJt}():U:t}\ å vinne araberne for kommu- retningsmenn nøt stor anse-I rett ut i vannet. 
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LØRDAG 17. NOVEMBER 1973 

(Forts. fra side 6) 

Norge og energi • • • 

FOLK OG LAND 

(Forts. fra side 5) 

INSTINKT OG SAMFUNN --

SIDE 7 

har samfundsgrupper like 
store som chimpansen, gjen
nomsnittlig ca. 40 individer. 
Gruppen forsvarer et terri
torium og viser et avsindig 

ve olje og gass fra den nor- gre, vil prisene uunngåelig pansene viser mer av denne blir hunnene gjeme kontrol- raseri mot fremmede enkelt-
ske kontinentalsokkel iland- bare stige og stige. samordnede, angripende ad- lert og holdt på plass ved bi- individer så vel som nabo-
ført i Norge. «Det er ingen ferd enn skog-chimpansen. ting og annen form for volds- grupper som helhet. Ulikt de 
grunn til hysteri», beroliger Norge og stormaktene Hunnens st~g. Hos den bruk. Dette er en del av den fleste andre teritorielle dyr 
handelsministeren. Vi har: De forente stater har åp-' sorte lemur så VI et eksem- utpreged~ ~angorden som pleier rhesusgruppen av og 
olje på lager for minst tre ent bekjent sine planer i for- pel P~ a~ hunner kan være. le- hersker l sll~e samfund. På til å skifte territorium og slå 
måneders forbruk og norske bindelse med sin energi-poli- dere l sm gruppe. Hos Chl~- den annen sIde finnes der seg ned i et nytt område. 
skip er på vei med nye for- tikk. USA's egne ressurser pansen forekommer dette lk- neppe et samfund blandt ap- Gruppen har en leder og un
syninger. I skal ligge mest mulig ube- ke. Hos .den nevnte lemur e~ som forsvarer et territo-: der ham er dyrene ordnet i 

I rørt, mens råstoffene impor- [ merket VI oss o~så at en un- rlum mot. freI?lmede, hvor. en tydelig rangorden. Indi-
Vårt totale oljeforbruk er , teres fra andre verdenshjør- • ge er selvstendIg efte.r bare hunnene bhr mIshandlet. Og- ! videne når sin rang gjennom 

åtte millioner tonn råolje pr. ner _ helt til det er tomt.: seks måneder. Hos chlmpan- så sett fra hunnens syns-' truing og vold. For å holde 
år. Om et par år vil dette for- Kommer stormaktene til å sen har man observert at vinkel er derfor nasjonen gruppen under kontroll, for 
bruk kunne dekkes mange godta norsk kontroll over et båndet m~llem mor og unge det samfund som oppviser å slå tilbake individer som 
ganger av produksjonen av I av verdens viktigste råstof- ~an vare l hele åtte år. Dette størst samhold og kjærlig- utfordrer lederskapet, for å 
olje på den norske kontinen- I fer? Eller vil vi oppleve å se . ll.lust~erer en. generell erfa-

I 
het. I bryte opp statuskamper mel

talsokkelen. Ved fremtidige! at de amerikanske marine- rmg ~ eto~oglen: Jo lenger En rekke trekk ved chim- . lem hunner, mellem hanner 
kriser vil vi være selvforsynt I soldatene bytter ørkentren- modnmgstld ungene har, jo, pansens adferd gir oss grunn på lavere nivå og mellem un
og endog i stand til å ekspor-, ingen med øvelser under kal- l~nger morsforhold~t fø.lge-, til å tro at vesentlige deler ger, samarbeider en gruppe, 
tere til andre land. Nordsjø- dere klimatiske forhold? I hg vare; hos en art, JO mmd- 'av menneskets samfundsin- gjerne tre, av de høyest plas
oljen kan bli vår redning og Det er den sittende regje-I r~ er sjansen for at en kan stinkter må ha tatt en annen serte individer. Ellers er dis
yår velsta:nd - om d~t er det I r~ng som avgjør om de na- fInne en hun som leder for utviklingsvei. Chimpansens se ledende dyr å finne i sent
mgen tVIl. Spørsmalet er l sJonale behov er store nok til en gruppe. Hos aper og men- uvilje mot å dele mat med rum av gruppen. Nærmest 
hvor lenge? Beregninger vi-I at oljen skal føres iland i neskeaper fo;ekommer det- sine egne, dens manglende dem er hunnene med de yng
ser at det er snakk. om ~n Norge. Hvor langt vil man I te overhodet Ikke. I varsling av fare før den prø- ste ungene. I flokkens ut
meII?-eskeal~er før også dis- tørre å gå i dette kravet den Hos ikke-territorielle arter ver å berge seg selv og dens kant leker de eldre ungene. 
se kllden~ Vll begynne å tø~- dag da stormaktene forlan-I det vil si slike som ikke har lite samordnede adferd når Her og lenger ut ferdes også 
mes. Og l takt. med den ~Vrl- ger å være med på å dele I et fast område som tilhold, det gjelder å angripe er alle de nesten voksne, de 3-4 år 
ge verdens mmkende olJela- restene av energi-kaka? men som streifer omkring, trekk som viser bort fra gamle hannene. Det er de ----------------------------------------1 menneskeadferden. 1 ~~n;a;:~s;o~r t~~:a~~ ~;~ I ~en det forhold at de dyr eller fra fremmede flok-

chlmpanser som lever på sa- . G f __ ""Do"' ... ~ ... "'.~I"."'."A"'kI.~............ vannen opp' t ker. De er speIdere og mel-rammo on- VOLKIsCHEJBEOBAcHTER i vlser.mes sam- dere. Når fare er blitt vars-
"""'AM",,,,,, .•• ___ 0 __ _ '_AA;;;o"'ii or?net adferd, gIr oss kan- let, kommer de ledende han-

t t Dolk, tin RtidUin skje et spor som ~et er verdt nene ut fra gruppens sent-P a e r å følge. Savannehv. betyr at rum for å angripe i fell s-
en er mer bunde~ tll bakken skap. e 
enn om en lever l skogområ-I· . 

TIL SALGS 

GJENNOM 

BOKTJENESTEN 
Nr. 373/74 

Nr. 373/74 Waffen-SS. Det tredje rikets garde
tropper i ord og toner. En enestående samling 
lyddokumenter fra ukerevy og radio. 

Nr. 2168/9 Horst Wessel-sangen og Wir fahren 
gegen Engeland. Single-plate med bare disse to 
kjente sangene. kr. 20,-

Nr. 352 Wunschkonzert fur die Wehrmacht. 
Tyske slagere fra krigstiden fremført av datidens 
kjente vokalister og orkestre. Kr. 60,-

Nr. 353/354 Aus dem Fuhrerhaupquartier. Den 2. 
verdenskrig i ord og toner bundet sammen av 
tyske Wehrmachtkommunikeer. 

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

Nr. 357/358 Fuhrer befiehl ... Tsjekkoslovakia
krisen 1938-39 belyst ved utdrag av bevarte opp
tak av taler som Hitler og Goebbels holdt i Riks
dagen og på Partidagen i Niirnberg. 

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

Nr. 361/362 Aufbruch der Nation. Fra maktover
ta?elsen i 1933 til innføringen av verneplikten og 
Hltlers tale på Rikspartidagen i 1937. Marsjer, 
kampsanger m. m. 

Nr. 355/56 

Nr. 371/72 Die Jugend marschiert. Platene om 
Hitlers ungdomsbevegelse. Lydglimt fra leirliv og 
oppmarsjer. Appeller, kjente ledere taler, sang 
og musikk. 

Nr. 363/364 V orwiirts voran! Fra Saar-avstem
ningen 1935 til vestfelttoget 1940. Riksdagstaler 
av Hitler, radioens «særmeldinger», frontrapporter 
fra kanalkysten og marsjmusikk, fanfarer og kamp
sanger. 

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

Nr. 367/368 Aufruf an das deutsche Volk. Hitlers 
radio-opprop den 2. februar 1933 efter maktover
tagelsen. Goebbels' tale i Berliner Sportspalass 
åtte dager senere. Deres visjoner, forhåpninger 
fastholdt i platerillen. . 

Nr. 369/370 Holle, wo ist dein Sieg? Fra Niirn
berger-prosessen. Goring i kryssforhør, en hem
melig tilleggsprotokoll, Jodl i egen sak, Rundstedt 
og Brauchitsch som vitner samt noen av de an
klagtes sluttinnlegg. 

Hvis ikke annet er angitt, koster platene kr. 120,
pr. sett a 2 plater med en samlet spilletid på ca. 
2 timer. 

Spesialbrosjyre sendes på forlangende. 

der. Vi vil derfor vende blik- De~ er Ikke bare hunnene 
ket mot en art som er helt som mteressererseg for un
uavhengig av trærne slik og- gene. Hannene overvåker ';ln
så menneskets nærmeste for- genes lek, de er godmodIge 

,løpere var det (se neste ka- mot nærgående og ertende 

I
I pittel). Denne art, rhesus- unger, og hos noen av maka
apen, bringer oss kanskje kene, og hos den nærbesl~k
også nærmere menneskets ted~, enda: mer aggressIve 
stamfedre ved det at dens ba:vlanen VII en ~nge ~m ha~ 
individer er små av vekst mIstet moren, hke gjeme bh 
slik menneskets nære forlø: tatt vare på aven han som 
pere var det. Gorillaen og av. en hun. Båndet mellom 
chimpansen er store, sterke mor og unge. hos. rhesus apen 
og derfor temmelige usårba- i består helt Inn l voksen al
re dyr, mens menneskets for-! der, og en mor kan forsvare 

. løpere hadde ekstra eksi- en voksen unge mot en eldre, 
stensproblemer på grunn av angripende han. Ungene t~l 
sin uanseelighet og sårbar-, ~ødre s~m .har høy rang, VII 

, het. " Ikke så tldhg som andre un-
. ger bli drevet mot ytterkan

Iakttagelse 5, S. Altman tene av grupoen, og ungene 
1962, 1967, C. R. Carpenter til slike mødre har lettere 

1 1942, J. Kaufmann, se Alt- enn andre for å bli aksentert 
mann 1967, C. Koford 1963. og oppnå høy rang når de se

RHESUSAPEN (en ma- nere gjennem statuskarnoen 
kak) lever på bakken. Den kjemper seg tilbake mot . .,., __ .,., _____ .,.,_.,_1 gruppens sentrum. 

Aggresjon. Rhesusapen 
«!. fe,!Jruar 1942» og «NS' opviser, som vi noterte oss, 

I histonske k~mp» kjøpes. et. kolossalt raseri overfor 
God betaling. Henv. F. og slIke rhesusaper som ikke 

'L. 20/1. hører til den samme gruppe. 

SAMLERE SE HER! 
Noen få. eksemplarer av Rikshirdens sveitfiagg (:solkors 
med sverd på sort bunn) til salgs. Meget skjeldne. 
Kr. 350,- pr. stk. Henv. red. 20/2 

TIL SALGS 
2 stk. Rikshird-uniformsjakker med besetning og lue, men 
ut~n bandolær, selges til interesserte. I 'meget god stand. 
Pns pr. stk. kr. 2000,-. Eksp. anv. 20/3 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 17. NOVEMBER 1973 

INSTINKT OG I I I 

(Forts. fra side 7) 

Dette raseri og den angripen
de adferd som hører sam-I' 
men med det, kalles i etolo
gien for aggresjon, og vi har 
allerede benyttet ordet flere MUNTRESTE INNSLA~ I på «kladden» og henter seg Selv om jeg er et overbevist Herren kommer! Guds rike 
ganger. Den aggressive inn- Årets muntreste mnslag 100 kroner uka. Det er lett å medlem av «Universitetets kommer!» 
stilling kan av fysiologien på- ~der tront~ledebat.ten var, f~ lommep~nger. Det ~er ut kvinnelige frigjørings-korn-I Kanskje er det tiden for en 
vises å henge sammen med Ifølge NRK s Stortmgsrefe- tIl at en VISS kategOrI ung- mando» og en progressiv, «Allsherjargode» og en Odi
forandringer i individets in- renter: Ande~s Lange. Et l.at- dom gir blanke i å arbeide. human og sosialistisk anti- nist-menighet her også -
dre kjertelvirksomhet med terbrøl lød l den æ~ve::lge Hvor skal de ta penger fra sex liga, så lekte jeg med slik som på Island? 
slike resultater som at ut- sal da Lange åpnet SItt mn- til slutt? Det blir jo de stak- tanken om å «hoppe av» og' 
skilleIse av mavesaft og spytt legg med kQnkl~sjonen, for kars menneskene som arb ei- virkelig føde barnet. ------------
holdes tilbake mens sukker ~om han sa «gjøre det før, der som må betale for det- Men da jeg så i min in-
og adrenalin sendes ut i blo- J~g glemmer ~~t». Konklu-I te.» ternasjonale sosialist-dag- Fol k la d . I I 
det samtidig som hjertet slår sJ?n~n. var ongmalt nok .et I F<;>r de som måtte tro at bok over kommende anti- og n I øssa g: 
fortere, blodtrykket stiger, II!IstIllItsforslag mot regJe-' utelIggeren er en av Anders rasistisk virksomhet så fant 
pusten blir dypere og mer rmgen og ,?le n~dstemt mot Langes folk, kan vi tr~~te jeg at det var planlagt en 
blod sendes til musklene og Lange-partIets fIre s~emmer. med. at han lenger ute l m- spontan demonstrasjon mot 
mindre til de indre organer. Ellers har Lange gjort seg tervJuet avslører at ~(Gustav- gestapistene og hitIeristene 
Det er kampberedskapen bemerket ved å protestere sen tok kaka på kam denne i National Front denne hel
som øker. l mun.t1ig overf?r. Arb~ider-: ga~gen», men vi mener n~ gen. Jeg bestemte meg da 

Begrepet aggressjon har i partIets Bra~telI, l f~r?mdel- allIkevel at det er verdt a for å få barnet fjernet. 
etologien en videre og snev- se m~d partIets tradISjOnelle merke .seg orden~ fra en I Naturligvis fortalte jeg 
re re betydning. I første til- varslmg med klokker før som kjenner sosI.alomsor- min mannlige partner -
felle innbefatter den kamp- ?ruppeII!øte~e. Lange, o so.m gen fra «kundens» SIde. som jeg trodde var en troen-
beredskap og angrepshold- Inntok sm mldda.gslur pa SItt I * de kamerat - at det å føde 
ning overfor dyr av andre ar- kontor, bl~ neml!-g vekk~t og barnet var fullstendig ute-
ter som for eksempel bytte- ruste ut l korndoren IfØ~t RØDSTRØMPE MED lukket og at det var min 
dyrenes angripende adferd u~dertøy. Det m~ være artI~ PROBLEMER. selvfølgelige plikt å foreta 
mot rovdyret. Dette har en pa løvebakken na om dagen. I I. en av. «NatIOnal ~ront» abort. 
klar betydning for artens utgItte aVIser, fant VI dette! Jeg ble sjokkert da han 
selvbevare1se. I snevrere for- * I konstru~rte leser-spørsm~l lirte av seg en infantil og fø-
stand er aggresjon dyrs, I r~ttet tIl den røde ny-femI- lelsladet tirade, hvor han 
kampberedskap overfor an- OM SOSIALOMSORGEN: I nIste.n, «kamrat» Bernadette konkluderte med det mann-
dre individer av samme art. «Den går for vidt», sier en, Devlm: lig imperialistiske forslag at 
Dette kalles gjerne den intra- a-y Oslo's uteliggere i et inter-I Kjære Bernadett~! vi skulle gifte oss! 
spesifikke aggresjon. At og- vJu med Dagbladet: Og han I For t<;> måne.der SIden o~p- Jeg er fremdeles overbe
så den er artsbevarende gjo- fortsetter: «19-20 årmger går daget Jeg at Jeg var gravId. I' vist om min marxistiske 
rde vi rede for i avsnittet om plikt, men er likevel interes-
territoriet. Det er nemlig ag- 'sert i ditt råd. 
gresjonen som ligger .bak I små og svake dersom arten ~._ Fiona 
grenseforsvar og vekkdnvel-I ikke har kompensert på an- .~O".. Og selvsagt ble Fiona rå-
se av fremmede artsfeller., nen måte ved å utvikle sitt det til å gjøre sin plikt og 
Dypest se.tt h~r dette sik~ert I tilfluktsinstinkt til det ytter- tjetJestetJ kvitte seg både med barnet 
den henSIkt a beskytt~ lIvs- i ste. Noen arter har gjort seg og «klasse-foræderen», som 
grunnlaget. Den mer dIrekte ',til spesialister i flukt og da har fortsatt endel eksempla- truet med å utnvtte Fiona 
bety~ni~g for individene har I særlig ved å utvikl~ lange rer Igjen av for å kun~e dvrke sine. p~i-
vekkJagmgen av artsfeller, ben. Atter andre har spesi- Arne Tellefsen: vat~ reakSJonære og egOlstIs-
derved at det beskytter dy-I alisert seg i kamuflasje og i Når forsvaret forfaller. Den I ke mteresser! 
renes. følelsesmess~ge triysel. l å skjule seg. Itidligere sjefen for Øst-Nor- * 
Det VIser seg nemlIg (se mkt-I Rhesusapen gir gode ek-' ges luftvern behandler her 
tagelse 6 og 7) at ved oppho- sempler på det indre sam- forsvarets ødeleggelse inntil KRISTEN INNRØMMELSE: 
ping av individer blir dyre- holdet og den omsorg for 9. april 1940 - og antyder JØDENE ER GUDS , 

FOLK OG LAND kan kjøpes 
i løssalg følgende steder: 
OSLO: 

Narvesens butikk, Stortingsgt. 
Narvesens kiosker, Østbanen, 
Vestbanen og i Stortingsgaten 
E I i m a, Ole Vigsgt. 12 
Bladets ekspedisjon 

FREDRIKSTAD: 
Narvesens kiosk, Blomster· 
torget 

MO I RANA: 
Narvesens kiosk, Langmohei 

MOSS: 
Narvesens kiosk, Sparebanken 

BODØ: 
Narvesens kiosk, Royal·Sentr. 

TRONDHEIM: 
Madsens Bladforretning, Olav 
Tryggvasonsgt. 47 
Narvesens kiosk, Nordregt. 4 

DRAMMEN: 
Narvesens kiosk, Bragernes 
Torg 

STAVANGER: 
Narvesens kiosk, Arneageren 

SAUDA: 
Narvesens kiosk, Triangelbyg. 

FAUSKE: 
Narvesens kiosk 

HOLMESTRAND: 
Narvesens butikk, Torget 

BERGEN: 
Narvesens butikk, Oasen 
Butikksenter 
Narvesens kiosk, O. Kyrres gt. 

KRISTIANSAND S.: 
Kiosken Børsparken 

SVOLVÆ.R: 
Svolvær Bykiosk nes psykologiske harmoni egne gruppemedlemmer som hvilken vei Norge nu må" UTVALGTE FOLK! 

truet lenge før mat grunnla- ,preger nasjonen I avsnittet slå inn på. Eller hvordan skal man 
get står i fare for å bli øde-. om nasjonen n~vnte vi at" 96 s. ppb. kr. 10,00 ellers kunne forstå følgende Vi antar gjerne kommisjon-
lagt (fø~ den Ø~oIO!!~ske ba-I! samfund som holder sam- I hentet .fra en.lede::artikkel i ærer på steder hvor vi ikke 
lanse blIr truet lomradet). I men av felles grenseforsvar, Alfred Rosenberg: den kr~stne nksavIsen «Kor- er representert. Henvendel-

Vi så at gorillaen var lite oppviser minst utpreget Grossdeu~~c~land - .T~aum sets seler» .. :. se bladets ekspedisjon. 
aggressiv overfor medlem- rangorden og minst volds- u.nd ~r~godIe. Den tIdlIger~ I - Så f~r VI være ~lad for ____________ _ 
mer av andre grupper. Grup- bruk innad i gruppen. Rhe- r;kSmlnIsterens egne selvkrI- at Gud gJ.ør med SItt som 
pens identitet, det vil si po- susapens samfund karakteri- tIske. nedtegnelse.r, ~orfattet han selv. VIL Han spør hver-
pulasjonens nødvendige av- seres imidlertid av maksi- 1945.1 dødsc~llen l Nurnberg. k~n na~Ist~r eller kommu- K LAND 
grensning, blir i tilfelle som mal aggresion mot fremme- Et tIlbakeblIkk av en man~ n;ster tIl ::ads. Ha~ har ført. FO L OG 
dette sikret ved at man unn- de og samtidig av maksimal so~ selv hadde vært med l SItt folk tIlb3:ke.: slIk .han sa 
går fremmede og er likegyl- rangsordning Og tvangsmakt spIssen fra den første spede det skulle skje 1 de SIste da- ' 
dige overfor dem. Man viser innenfor samfundet. Dette begynnelse. Han sparer hver- ger .. Derfor er s~aten Israel 
dem en kold skulder, kunne gir oss anledning til å påpe- ken ~eg selv eller de andre et tIdens tegn. VI har h~r et 
vi si. Rhesusapen er meget ke at i etologien såvel som i av RIkets ledere: tegn som. var~ler at VI .er 
aggressiv overfor fremmede andre vitenskaper vil det all- 320 s. storform. ill. kr. 52,00. kommet Inn l endens tId. 
rhesusaper. penne forsk)eIl tid finnes enkelte unnta!!el-. o i 
antas å ha SItt grunnlag l at ser fra de generelle regel- Har De noen kjente som kunne tenkes a være interessert' 
gorillaen er sterk og uangri- mesi!rheter. I rhesusanenes i å lese Folk og Land? Vi ekspederer gjerne et par I 
pelig, mens rhesusapen er li- tilfelle p.r likevel motsip"elsen 
ten og sva~. Den høyt utvik- mest. tilsvnelaten~e. Vi så GRATIS PRØVEEKSEMPLARER I 
lede aggresjon er et kompen- nemlIg at et speSIelt trekk 
sas.ionsfenomen. Aggresjon- ved denne art var at den fra I hvis De bare sender oss vedkommendes navn og adresse. 
en og ~ens maksimale utnyt- t~d til annen skifter territo-, Vennligst fyll ut: 
telse g.1ennom samlet opptre- num. Det betyr at arten er 
den har vært en nødvendig- både territoriell og omstri- Navn ............... , .......................... . 

het for at arten skulle over- fende. I leve. Dette er et almindelig I neste nummer: ......................................... . I 
Adresse 

fenomen hos arter som er Ill. Mennesket skapes. I Poststed ......................................... . 

Kierschowsgl. 5, Oslo 4 
Telefon 377696 

Boks 3214 - Sagene 

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

Abonnementspriser 1973: 
Kr. 70,- pr. år, kr. 35,- pr. 
halv;\r I SkandlOavIa, Utlandet 
kr. 40,- pr. halvår. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 80,
pr. år, kr. 40,- pr. halvår. 

l:kuJc postglfonr.: 16 4~O 
LessaJ.g kr. 2,

Ulgl"" AlS POU OG LAND 
Vikin, Boktrykkeri, Oslo 
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