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Anwar el Sadaf: 
Han var Rommeis mann i Cairo 

Så sent som for bare pm-\ I hær med i krigen. De håpet 
kring et år siden kunne å kunne angripe de engelske 
man i Cairo høre følgende styrkene bakfra ute i ørke-I .. ----------~ Et juledikt 
vits om president Anwar el, nen. Men flere forsøk på å 

INNH~~~t 
Side 2 

Sadat: «Vår president er en Il smugle Masri over ti~ tys- videre den engelskvennlige Nederland og olje-
hyggelig og gavmild mann keme for å koordinere ope- Nahas Pasha og innsette et krisen Side 2 
- med bare en hobby: å I rasjonene mislyktes, og nasjonalt, revolusjonært st y-
tilby våpenhvile». Dette var . Masri ble isteden arrestert. re samt gjøre felles front 
et bilde også verden forøv- I, begynnelsen av 1942 var med Rommel mot England, 
rig aksepterte. Sadat ble selveste kong Faruk også l slo også feil og endte med at 
oppfattet som en liten mann overbevist om at Egypts Sadat ble puttet i fengsel til 

Nei til nordmenn 
i Norge? 
Feilen med 
Folk og Land 

som hadde iført seg Nassers I fremtid lå i å satse på tysk krigen var over. Ja, de nazistene 
store sko, en storkjeftet seier, men engelskmennene Da Nasser kom til makten) Hvor står du? 

Side 3 

Side 3 
Side 4 
Side 4 

pusling, s?m hele tiden tru-' .....•..... : ................................... :." . . I besatt.e s!ottet og tvang ~?n- ble Sadat. tildel~ oppgaven 
et med krIg, men som egent-i.><> gen tIl a godta en brItIsk som presIdent l den nye Menneskeskapingen Side 5 
lig var livende redd for ........ I marionett, Nahas Pasha, egyptiske nasjonalforsamlin- Sivilisasjonens åtte 
den. A~var el Sadat: På post ved pyra-, som statsI?inister. Det var gen. Her kom .han en del i dødssynder Side 5 

Denne oppfatning har' mtdene denne akSJOnen som foran- skyggen av begIvenhetene og 
åpenbart også vært domi-I lediget Sadat og Nasser til I ble underordnet Nasser,s Hitlers siste dager Side 6 
nerende innen det isra-, bya. Sadat ble Rommeis I å danne «De frie offiserers nærmeste medarbeidere, den Overtar marxistene 
elske efterretningsvesen, mann i Cairo. Målet var ik- forbund», som i 1952 ende- provestlige Zakaria Mohed- kristendommen? 
skjønt Simon Wiesenthal, : ke bare å sende viktige oPP-I'lig greide å styrte kong Fa- din og den pro-russiske Ali Instinkt 
hodejegeren i Wien, hadde: lysninger til tyskerne, men ruk. SabrL Men efter Nassers dØd og samfunn III 
forsøkt å forklare israeler- dertil å få den egyptiske Et senere forsøk på å lik- (Forts. side 16.) 
ne noe annet. Han var i sin ' Beleiringen 
tid selv en fremragende sp i- av Alcazar 

Side 7 

Side 7 

Side 8 

on, og vel underrettet om N d t d·d k· Fakta om 
at Sadat hadde spilt en bety-, ,orge og « en .. re '. "e, ver ,ens rIQ,<..y» Rothschild-dynastiet 
delig rolle i tysk spionasje' - - En drøm 
under den 2. verdenskrig. . AV RALPH HEWINS ,og et nødskrik 

Feilbedømmelsen skulle 

Side 9 

Side 9 

vise seg å bli skjebnesvan- I ni spennende timer 241 I med Svalbard innbefattet, I og glemme sine indre uover--
ger. Heller ikke Wiesenthal, 25. oktober beveget den am- en distanse svarende til fra: enstemmeIser ledet av et in-I 
hadde helt ut forstått å vur-l erikanske «Defence Conditi- Alaska til Mexico - halv-I' stinkt for å overleve. ' ,det som smerter. meg mest 
dere Sadats egentlige kvali-I on, Three» (bluff eller ikke parten av NATO-fronten. Så langt fra det. Isteden av alt.» Peer GyntIsmen fort-
fikasjoner. bluf!) verden mot kanten av I ,fortsatte nordmennene det setter å blomstre usvekket. 

Da Sadat ble fØdt i 1918, atomkrig. I dette fryktelige øyeblikk! som kong Haakon i sin jUle-I På et iøynefallende dårlig 
var Egypt et land som nomi- Avgjørelsen ble tatt av skulle man ha trodd at nord- i kringkastningstale fra Lon- i valgt tidspunkt og med. rin
nelt ble regjert aven mo- U.S. National Security Coun- mennene ville trekke den don i 1940 beskrev som «den geakt for nasjonale interes
nark av tyrkisk avstamning. ! cil omkri~g kl. 23.30, de~ 24., I bitre lærdom av april 1940 I uvæpnede borgerkrig - -! ser valgte Verdens Gang. -
I virkeligheten var det en- i og AmerIkas NATO-allIerte , I «Norges nest største aVlS», 
gelskmennene som hadde' ble hverken konsultert eller . ,som det selv hevdet (17/2 
makten. Den siste arabiske I informert før like efter kl. -73) - 27. oktober til å lan-
frihetskjemperen, Arabi Pa- 03.00 neste dag. : sere en serie på 12 artikler 
sha, hadde blitt slått ved I Slik befant Norge seg i 'med ondSkapsfulle angrep 
Tell el Kabir i 1882. Egyp-' den mest risikable situasjon på et betydelig tverrsnitt av 
terne var tiggere i sitt eget siden 8. april 1940 da de alli- befolkningen. 
land, mens velstanden var erte og tyske invasjonsstyr- Serien tar form aven re-
forbeholdt utenlandske mi-, ker begge styrte mot kysten. petisjon av anklagene som 
noriteter - franskmenn, På visse måter var Norges ble rettet mot Quisling av 
italienere, grekere, jøder og stilling den farligste av alle aktoratet i 1945 og trykket i 
levantinere. Sadat selv vok- NATO-makters. Det ~lene «Straffesak», som nå ikke 
ste- opp på skyggesiden i. har felles grense med Sov- finnes i handelen, supplert 
dette samfunnet. I jetsamveldet ~ ikke bare med advokat Trygve de Lan-

Det var i 1938, på den mi- langs PasJ'vik, men på Sval- ges utdrag av Aftenpostens 
litære øvelsesplassen i Man- bard, som er utenfor rekke- referat av rettsforhandlin-
kabad i det øvre Egypt, at vidden av alliansen og midt gene (AlS BOkkommisjon, 
Sadat først møtte sin skjeb- i arktiske farvann. Svalbard 1945), Underforstått blir de 
'ne. Her ble han kjent med ligger også langs den kor- døde og levende i NS og de-
to andre unge offiserer, Ga- teste bomberute mellom det res efterkommere svertet 
mal Abdel Nasser og Zaka- industrialiserte Russland og med den samme kosten -
ria Mohiedin. Ut fra venn- Nord-Amerika. Videre har antagelig en femtedel av he-
skapet mellom disse tre den gigantiske russiske is- le befolkningen idag. 
menn vo~ste det so~ senere havsflåte med base i Mur- Denne begrensede, partis-
skull~ bh den egyptIske re- mansk og det struttende ke og foreldede «dokumenta-

, vOlusJon. i elektroniske utstyr på Kola sjom> som VG kaller det er 
Dermed begynte den før- halvøva sin strategiske front ikke bare villedende me~ en 

ste urolige periode i Sadats. ved Bjørnøva. fornærmelse mot m~nneske-
liv. I 1941 søkte Masri, Sa-I 3.8 millioI?er no:d:ne~ o llig intelligens. Den appeller-
dat, Banna og Nasser kon- var således l frontlImen 1- Istedenfor a ta lærdom av 1940 fortsatte nordmennene det kong Haa- I er bare til de lavere instink
takt med general Erwin gien. med nesten 3.000 km kon kalte «den uvæpnede borgerkrig», som ifølge kongen selv sm ertet ! ter og er en beklagelig måte 
Rommeis hovedkvarter i Li- fastland å forsvare - eller, ham mest av alt. I (Forts. side 13.) 

,,,"'f;. Jf li. ~"",c"f;e 
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l vernepliktige og forøvrig ®/®,®,®,®'®'%Y®'@i®'@/®,®,®,®®/@,i@,®,®,®'@/@/@/@/@/@,®,®'@/®,®,®,®,®,®'®'®'®'®'®'®'®'®'® 

stille hele forsvarsmakten ~ $ 
under sivil «forvaltning». Ik- ~ cD 1]1 J1JE m II ® ~ ~ $ 
ke rart at generalstabsjefen @J @J 

tok sin sabel og gikk. ~ Jul er et ord som vekker sang $ 
Det ser faktisk ut til at ~ i barns og voksens bryst! $ 

uttreden av NATO direkte ~ Det eier lys, en tidløs klang $ 
blir forberedt. Da en NATO- @J @J 
flåte for en tid siden ville av- ~ fra evighetens kyst. @J 

legge et besøk i Amsterdam, I ~ Vi ser inn i et stjernehvelv ! 
ble den henvist til den aV-I @J og føler i vårt sinn: @J 

sidesliggende marinehavn ~ $ 
Den Helder. ~ jeg møter barnet i meg selv, $ 

I brennpunktet: 

Nederland og oljekrisen 
Så nå skriker man opp om @J hinsides øyets binn. <@ 

Har efterdønningene efter Anne Frank-propagandaen bragt det urettferdige i at nettopp ! Det er deg selv det barn du ser ! 
landet i en tragikomisk situasjon? Nederland rammes av den @J le på Marias fang! @J 

arabiske oljeboikott sterke- ~ For hJ'ertefreden din hun ber $ 
re enn n<ile annet europeisk @J @J 

Det faller på de fromme, I øvrig ydet en slik storslått. land. Det har faktisk ikke ~ til julens klokkeklang. $ 
kunne en være tilbøyelig til frivillig innsats på tysk side I hjulpet det spor at landets @J ~ 
å si om Nederlands situa- på østfronten, føler seg venstreradikale styre så åp- ~ Du er jo hennes, himlens sønn ~ 
sjon under den arabiske 01- som medskyldige i det som enlyst har vist røde tenden- ~ og Jesus er din bror. @ 
jeboikott. For er det igrun-: vederfores deres egne jøder ser og at ministrene demon- ~ Han ber deg i en hjertets bønn @J 

nen ikke litt eiendommelig og at dette er grunnen til strativt har henlagt sine fe- @J i juleglede stor! $ 
dette at nettopp Nederland denne nesten enstemmige, riereiser til kommunistiske ~ @J 

med dets venstreradikale støtte til det Israel som for- land. Og nå er også tiden in- ~ $ I "" Kai Normann @J 

styre - under det araberne, øvrig kan takke nettopp det ne til å skrike efter solidari- ~'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'®'® 
ser på som en frigjørings-, som hendte jødene for sin' tet hos NATO- og EF-part-
kamp mot imperialismens I eksistens. nere - en solidaritet landet 
og kapitalismens utpost Is- For rent bortsett fra det- selv bare meget betinget har 
rael, blir slått i hardtkorn te, så burde jo det venstre- gitt og derfor nå også får. H.~fJIP OSS o H.~~l f.1 ~ed selveste det kapitalis- r~dikale Nederl:;nds sympa~ Selv hevder naturligvis A D 
tIske hovedsete USA? tI være hos SYrIa, Egypt og makthaverne at de har vist rJ • 

Det Nederland, som sam- diss~ lands våpenleverandør såkalt «nøytralitet» når det I 
men med bl. a. det for- SovJetsamveldet. gjelder konflikten i Midt-
virrede Norden, har gått i Det er åpenbart for enhver østen. Im~dlertid har det Hjelpeorganisasjonen for 
spissen når det gjelder den at Nederland under sin ul- både fremkommet uforsik- krigsskadede frontkjempere 
imaginære papirkamp mot traradikale statsminister tige uttalelser fra ledende og falnes etterlatte 'ber ogs~ 
såkalte «høyrediktatoriske» Joop den Uyl beveger seg statsmenn og dessuten har denne gang om støtte. En 
'stater, slike som Hellas, Por- mere mot venstre til sorg gesieftige meningsmålere postgiroblankett ligger ved 
tugal og nå sist Chile! Og og bekymring ikke bare for ,slått fast at ca. 75% av ne- denne avis, og vi ber deg be-

Postgirokonto 180 70 
Hjelpeorganisasjonen for 
krigsskadede front
kjempere 
Postboks 1407 
Oslo 1 

,som ellers støtter allehånde NATO-statene, men også for derIenderne sympatiserer nytte den. 
«frigjøringskampen>? bl.a. det hjemlige monarki. med Israel og bare 5 med I Vi er meget takknemlige Oslo, den 20. nov. 1973. 

Hva er det så som har fått Under dronning Julianes 25 araberne. mens resten ikke for den støtte dette bladets 
dette halvrøde Nederland til års tronjubileum hendte det vet hva de skal mene. Og ara- [lesere har gitt oss. En støtte 
å støtte slik opp om Israel for eksempel at statsminis- berne er godt underrettet I vi vanskelig kan tenke oss 
at det har havnet i forreste teren motsatte seg å la dagen om det som skier Og om uten. Men vi trenger så me
linje sammen med Israels være nasjonal flaggdag. Vi- stemning-en. så g-odt unner- get, meget mer og ber derfor 
amerikanske våpenleveran- dere ble militærparaden som rettet at innsamling-en i Nor- om ditt bidrag også denne 

Med vennlig hilsen 
Hjelpeorg. for krigs

skadede frontkjempere 
og falnes etterlatte 

Eivind Saxlund 
dør? var planlagt stoppet. Minis- g-e til Israel nok heller ikke' gang! 

Ja. det må vel være efter- ter Gruyters foreslo til og har gått hus forb, i. I Vi som arbeider med hjel-
dønninger efter det som med at man istedenfor sol- .. pen til våre krigsskadede er 
hendte under annen ver- dater skulle la gatefeiere pa- • ~eni- det eJ ~anSkJe I~ke l smertelig klar over at vi bur
denskrig og den efterfølg-en- radere forbi slottet. sa. ar.Ig me o::ge .un er Ilde kunne gjøre mer enn vi 
de propaganda; hvor Neder- Når det gjelder forholdet olJebOlkott~n for VI e:: JO s~lv gjør idag. Dette ikke minst 
land .10 gikk i sDissen med til NATO, så blir forsvars- et slags o~Jel~d? LItt vIl~e fordi stadig nye problemer 
den tvilsomme Anne Franks beredskapen 'der som i det d~t natu::hgvis monne hV1S dukker opp. Etter års for
dagbok. Vi skal ikke her og sosialistiske Danmark sys- VI her. gJ~rde bruk av ~en løp er det for mange slik at 
nå ha sagt noe omiødenes tematisk undergravet. For- pas~s. I olJeavta!en s?m SIer det først nå er reaksjonene KONGENS SVIGERSØNN 
skiebne i Nederland under svarsminister Vredeling, at VI I en nø.dssituasJon kan kommer. For mange er det JUNTA.VENNLlG! 
den tyske okkunasion. men ,som forøvrig er baker av k~evef alt Il olJlen frtat.IPNroduk- slik at de ikke har andre enn Overraskelsens tid er nok 
d t . l1f 11 t ei 1· t -" t f ' . ·1· f 41 t· sJons e ene ever I orge. å h d t·l ' e er la a ,velg- a {le pro eSJon, VI mn øre 1- D t h· 1 . ·dl rt·d rt oss enven e seg l. ennå ikke forbi for de gode 
nederlandske folk, som for- mers «arbeidsuke» for de ~ Je p~r Im~"t"~ l , l e Vi takker på forhånd og demokrater. Ingen ringere 

nar. man. ar po l l ere som ber deg sende ditt bidrag til: enn skipsreder Erling Loren-
er mnstIllet på å ta mere 

- Oh, mektige Allah - gi oss i dag vår daglige olje . ... 

hensyn til andre enn til oss zen, har i et intervju med 
----------- Dagbladet ytret sin store be-,selv. Først og fremst må . t· f Tt· t 

I disse politikere naturligvis ke kan brødfø seg i en nøds- ~~s rI~g E~f m~ l ær-iu.n 1~~~ 
'ta hensyn til å hjelpe Eng-. . l raSI. er uppe l 
l d O å l d SItuaSJon, skulle sørge for skrev han da også i Morgen-
an . .g s . ?PP ever man a mat til Norge. Hittil har vi: bladet: 

at par!IpohtI~er~e med HØY- opplevet at det under annen I - Flagget kan igjen heise,s 
lr.es WldllOCht l kSPISSetn ~ffentk- verdenskrig giorde hva det! på topp! Den brasilianske 
.Ig un o ers re er a VI no kunne for å hindre oss i å, kvinne og mann kan gå stolt 
Ikke. m~ bruke. denne passus I få mat fordi det selv var i l' og rank og det velkjente smi-
fo:-di VI ka~skJe engang kan vanskeUg-heter. l t k et t"lb k E 
bh avhengIge av matvare- . . ' e .er omm . l a e. n 
. t t"l N' 01 d Og er Ikke det nok tIl å få nasJon på 80 mIll. mennes-
ImtO~ f l org~ °tg s~~ ~s våre Dolitikere til å se den keI' reiste seg og sa: Basta 
m gloran me e go e - virkelige situasjon i øynene, - nå er det nok.» 
sempe . så burde det vel gå en prås 

Det er vel bare Willocher I opp for dem når de noterer 
I og andre norske partipoli- seg at samtidig med disse 
tikere som kan tenke seg at: uttalelsene fra Willoch og 
vi noensinne vil .få annen hans åndsfeller i Arbei.der- Definisjon! 
hjelp enn som, betaling for; partiet kommer det melding 
hva vi selv yder i fremtiden, om at EF-kommisionen fore- En kamel, står det i vårt 
- bl.a. av olie. Det er bare' slår å stanse all o] ieeksport uoffisielle leksikon, er en 
slike folk som kan tenke seg I til land utenfor EF! hest som er satt sammen av 
at det England, som selv ik- Politieus en komite. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



LØRDAG 8. DESEMBER 1973 

( 
FOLK OG LAND 

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Redaktør: 

ODD ISACHSEN, ansvarlig 

Redaksjonssekretær: 
ERIK RUNE HANSEN 

Medarbeidere: 
OLAV HOAAS, ALEXANDER LANGE, ODD MELSOM 

I d NEI · N ti nor menn I orge 
?'1? 
••• 

Vi leste engang om et sikkert velmenende bystyre, som 
visstnok fattet følgende vedtak: 

1. Det skal bygges nytt kretsfengsel 
2. Det nye skal plasseres der det gamle ligger 
3. Det gamle skal brukes til det nye er ferdig 

Vi synes eksemplet er erketypisk for et visst slags 
«system» og finner det rimelig å anta at vedkommende 
forsamling bestod av såkalte «folkevalgte», som var meget 
«demokratiske» både i sinn og i skinn. 

Omtalte tilfelle var, såvidt vi erindrer, ikke fra vårt 
kongerike, men hvis det blandt leserne er noen som tror 
at slikt ikke kan hende her på berget, må vi beklageligvis 
opplyse om at både «Trangvik» og «Flåklypa» er sær· 
norske fenomener med sikker rot i virkeligheten. Det 
kunne nevnes flere eksempler, men vi skal innskrenke oss 
til følgende meget dagsaktuelle tilfelle: 

1. Man har funnet ut at det er for mange mennesker 
her i landet. Vi bør derfor slutte med å få barn. 

2. Samtidig har man funnet ut at vi trenger flere folk til 
å besette alle de ledige stillingene på arbeidsmarke
det. (Jfr. «velstandsauken». ) 

3. Og problemet løses - enkelt og demokratisk - ved 
at de barna vi selv unnlater (eller med tiden blir 
nektet) å sette til verden, erstattes med (på- )tvungen 
innvandring av fremmede. Fortrinnsvis fargede. 

Vår matematiske begavelse kan på ingen måte sammen· 
lignes med vår verbale, men vi er likevel i tvil om at selv 
Einstein ville få dette «flåklypiske» regnestykket til å gå 
opp. Selv er vi bare istand til å trekke to alternative kon· 
klusjoner ut av våset: 

FOLK OG LAND SIDE 3 

DEMOKRATI 
OG HANDLEKRAFT 

Den russiske ingeniør 
Anatoli Martsjenko, som 

Feilen med Folk og Land 
står i opposisjon til Kreml- er at den leses av altfor få.! En rask gjennomgåelse av 
regimet, har sendt et brev '. b t f t l 
t 'l f d l't'k . V Og grunnen er ganske enkelt var a onnemen s or egne se 
l øren e po l I ere I es- 'kk l t r d' r t _ d 'bl dt n f d _ den at altfor mange I e avs Ø! e ~n sørge Ig ar Ig 

, en er: an I re s har kjennskap til dens eks i- dekmng I enkelte strøk av 
engelen WIlly Bra.ndt. Han stens. Engang var Folk og kongeriket. Ja, avisens utbre
tar utgangspunkt I en utta- Land talerør for 100000 deIse var så dårlig at vi fin
lelse som Brandt kom med nordmenn, som opprinnelig ner grunn til å rope et kraf-

bdeln 8h' tseptemvb.erf'Ølder ddet nok mente at den ivaretok tig «Ahoi»! Alle dere som bor 
l .a. e er: «I er en d k t d d kk t l' B dø 
I dypeste sympati for alle en go sa og a en e e o 
mennesker som blir utsatt i et behov hos hver og en av Haugesund 

'. dem. Hønefoss 
f?r stor fa~e 'pa grunn av . Lillehammer 
sm overbevIsnmg.» Om bare en tIendedel av M Id 

Martsjenko kommenterer: disse tusener hadde holdt S oder d 
«Vi takker Brandt for hans j sin Folk og Land, ville den san ebJor 
sympati. Vår vei til arbeids- ha vært en stor avis efter o ~rps ~rg og 
leirer, fengsler og sinnsyke- norske forhold. Og den fel- i h A e~un , rdd fIlt d' 
asyler er brolagt med vestli- les sak ville utvilsomt ha!. ar. e~~ ~ I t t u s en Ig 
ge politikeres sympati.» stått seg ganske anderledes. I ~~~~li~~e~s s:n~:l~;e o~v~:: 

Joik 09 -..tAIJtt 

sender de beste ønsker om en god jule- og nyttårshelg til 
alle sine trofaste lesere verden rundt. En ek:stra takk går 
til alle dem, som har stått oss særlig bi i året som svinner 
hen. 

tilstand? Til sammen bebo
es de nevnte byer og tettste
der av mer enn 80 000 men
nesker. Det betyr at hver og 
en av dem som stadig holder 
kontakt med oss, minst må 
kjenne til 3 eller 4 potensi
elle abonnenter blandt sine 
nærmeste. Det burde derfor 
ikke være uoverkommelig 
om vi - som en god start 
på 1974 - skaffet mellom 
500 og 1000 nye lesere på 
disse kanter. 

Det kan gjøres på flere 
måter, f.eks.: 

1. Send oss adresselister 
over «frafalne» eller an
dre med nasjonal innstil
ling. Vår prøvenummer
kupong har allerede gitt 
gode erfaringer. 

2. Rekvirer et antall fri
eksemplarer av Folk og 
Land og distribuer dem 
selv til folk med den rik
tige holdningen. Eller 
«glem» dem igjen på 
stamkafeen, bussen eller 
andre steder. 

l. El!ten er. våre f~lkev3;lgte direkte ubegav~de, for å Avis og forbundskontorene 
Sl det mildt, og l så .tJlfelle bør d~mokratIet avskaf· vil være bemannet frem til den 19. desember, men post 

fes, da det åpenbart Ikke makter a skaffe kompeten.! samt bok- og platebestillinger vil bli tatt hånd om helt til 
te folk i ledelsen (hittil har det iallfall ikke fore- lille julaften. 

3. Skaff en kommisjonær 
på stedet for dem som 
helst vil kjøpe bladet i 
løssalg. Av de nevnte by
ene er det bare Bodø som 
har en slik. kommet en eneste gang). 

2. Eller så handler de folkevalgte mot bedre vitende. Vårt første nummer 
I så tilfelle kan vi ikke forstå annet enn at de blir å på nyåret vil bli datert den 12. januar. Helligdager og fri I 
betrakte som en slags forbrytere mot «norskheten» på trykkeriet gjør det ikke mulig å få sendt det ut tid- FALLER VESTEN? 
fo.r å .utt~kke det m~d FN-ske v.endinger. Også i en lligere. Vi sier vel møtt i 1974. I et tysk tidsskrift finner, 
slik sItuasJon ~ynes VI_ demokratIet bør av~kaffes :- vi følgende devise, som fore-
og de ansvarlIge mulig~ns h~nges. Det sIste er ~o slås gjort gjeldende for alle 
god, gam.m~l demok.ratlsk skikk, som ofte er blitt I profesjonelle verdensborge-
benyttet l lignende tilfeller. D 'dd lit'kk h' t b k bl' r d t d k d t V t enne vanVI spo l en, VIS u gang are an l e av e e a en e es en: 

I sin tid fostret vi her i landet «atten barn frem på rad», kaos og usigelig lidelse for store folkegrupper, gjennom- «Sauf Dich voll und friss 
som det står, og koloniserte diverse områder i vester- og føres planmessig og konsekvent i demokratiets, humani· Dich dick - und halt's Maul 
østerled. Det er mulig at det ikke var særlig «demokra- tetens, velstandsaukens og etc.'s navn - selvfølgelig. von Politik». Til omtrentelig 
tisk» av oss, men det var naturlig - slik foregikk det nu Personlig ville vi kalle den for kamuflert folkemord el· norsk: «Drekk deg full og et 
engang i hine dage. Idag skal vi skape et kunstig befolk· ler raseutryddelse om enn i noe raffinert form. Straffen deg tjukk, og hold kjeft om 
ningsunderskudd og selv la oss kolonialisere av folk uten· for det siste burde være velkjent for alle som har hatt politikk». Et annet sted i 
fra. Det er mulig at det er meget «demokratisk» av oss, med demokrater å gjøre. det samme tidsskrift leser 
men det er ikke naturlig, uansett hvordan tilstandene Det finnes ingen verdensmakt som gjør denne klode til vi at «i 1529 og 1683 måtte 
måtte være i andre menneskelige «biotoper». ett «biotop» eller jurisdiksjonsområde. Derimot finnes tyrkerne gjøre helomven-

Tyskerne, som av kjente grunner må strekke seg lengst det flere selvstendige maktsentra, som egenrådig og hen- ding utenfor Wien og dra 
for å tekkes demokratiet, er allerede begynt å minke i an· synsløst forfølger sine private egoistiske mål. Så lenge hjem igjen til Tyrkia med 
tall, mens menneskemengden i Tyskland fortsetter å øke. denne tilstand vedvarer vil det eksistere en livskamp på uforrettet sak. I 1973 later 
Det samme er tilfelle i England. Og midt i alt skvalderet denne jord. Ingen folk eller nasjoner vil kunne unndra seg I det til at de samme tyrkerne 
om befolkningseksplosjon og preventiv teknikk i ger· den. Og intet regime kan forlange av sitt folk at det fri· I er i ferd med å erobre Ber
'mansk-nordiske land, hvor vi forlengst har sluttet med å villig skal la seg utlevere til fysisk selvutslettelse bare på lin - med tyske pass! Årsa
avle atten stykker frem på rad, sitter heltomsete sosiolo· grunn av et komitevedtak. ken turde kanskje være at 
ger og planlegger hvordan Syd-England og Vest·Tyskland Hvis Freud hadde kjent en representant for denne typen for mange vesteuropeiske 
skal omgjøres til et eneste sammenhengende byområde politiske «programmer», ville hans samlede verker antage. velferdsvrak tar ovensiterte 
med en milliard mennesker. lig ha omfattet enda et bind. devise litt for bOkstavelig. 
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 8. DESEMBER 1973 

FOR UNGDOMMEN I HVOR STAR DU? 
&d.: Erik Bune HøtlJIIMl 

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. 

Fredens Fange nister Speer: mest mulig kan frigi ham uten frykt for 
nedrakking av Adolf Hitler sannheten! 
og Tyskland under nasjonal. Fra og med 22. desember 

Den 10. mai 1973 hadde sosialismen! til sent på julaften, vil en: 
Rudolf Hess sittet innesper- Rudolf Hess har aldri falt: non-stop aksjon for frigivel- I 
ret i· 32 år. Hans forbrytelse' for denne fristelsen - og, se av Rudolf Hess foregå i' 
hadde bestått i forsøket å kommer ikke til å gjøre det! . nasjonalsosialistisk regi i 
oppnå fred mellom England I Derfor kommer Hess til å i Washington. Lignende ak
og Tyskland. dø i Spandau om ikke hans sjoner er planlagt i flere an-

På kvelden den 10. mai i mentale helse kan brytes ned, dre land. Rudolf Hess, er 
1941, reiste Hess i all hem- så meget at «seierherrene» i ikke lenger alene i Spandau! 
melighet til. en flyplass i 
Lechfeld utenfor Augsburg. I 
en Messerschmit 110 fløy. 
han alene inn over Storbri-I 
tannia og hoppet ut i fall
skjerm over Dunvagel i I 

Skottland. Han ble arrestert 
aven hjemmeverns-avdeIing, 

Ja, de nazistene! 
Mot nye tinder i propagandaen 

og ha~s ~nsker o~ å bli Den antinazistiske propa~ vi gjelder overgangen fra det 
brakt til ~ID perso~ge venn gandaen har til tider vært fantastiske til det idiotiske. Dagens ungdom: Er den bare kopier av massemedi;nes tomme og 
Hertugen av Hamilton, ble ganske enestående i sin man. Vi siterer og lar ellers tek. sjeleløse popfigurer? 
avslått. Hess ble. holdt fe~.g- , gel på lOgikk og konsekvens, I sten tale for seg selv: " . 
slet resten av krigens vang-, men ved en massiv innsats. «I nazi'stenes planer inn. «Va:r m,ode~e og l pak~ I den «krItlsJ:t:e» og «opplys-
het. ',' av alle hjelpemidler har den: gikk det at man skulle bygge med tIden. Bh med på a:lt» I te» gen~r~sJon: 
, .ynder mord-festIvalen I • likevel kunnet feire store: et mausoleum for Hitler,s - det er hva de med skmg· Men l vlrkelIgheten bærer 
Nurnberg ble Hess a~aget l: triumfer. Den største av dem jordiske levninger. Det skuI. re~de steJ?ffi~ f<,>rlanger av du UNIFORM - uten selv å 
f!'r å ha væ~ en av de VIrke- alle er kanskje den at endog le bli et byggverk verden al. ~eg. De frir tIl dm forfenge- I være kl~r ov~r det. 
Iig store «kngsforbryteJ?le»., gamle NS.veteraner har tatt dri tidligere ;hadde sett rna- hghet og frembyr . deg et u· Du bhr uruform~rt av den 
Han ble også. karaktensert endel av de verste historiene ken til: 355 meter høyt 'og tall a~ forbruk:sal'tlkler, s<,>m såkalte «folkemerungen» og 
~om mentalt ~yk, ~en b~e for en slags sannhet. 1500 meter i diameter. Bare o~ dlsse var. hvets egenthge av moten. Du tenker ~g me
likevel dømt til et livsvang Men følgende historie, som grunnmuren ,alene skulle mal og henSIkt. . I ner det som alle an~re ten
opphold bak Spandau-feng- ,stammer fra en svensk avis koste tre milliarder riks. En pe~ dress, en flott kJo., ker og ?lener, og ,sItter og 
slets grå murer. ved navn «Kviills.Stunden», mark. Inne i byggverket le, en blI med masser av I' lytter tIl d~n ~me pro· 
Rudo~ ~ess, ~annen so~ må da være i overkant, selv skulle det ved festlige anled. krom og end.a fler hestekref· gramp<?sten l radio eller TV 

hadde nSlkert sitt eget liv for de mest godtroende. Fra ninger være plass til bort t~r. Det~r mtetannet enn samtIdIg med alle~e andre. 
for f~ed~ns sak, ble erI?ært~et opphøyde til d~t latter. imot tre ~undr.e tusen men. d:me rettI~he~er - ~e tale! I Langs<,>mt, ~en.slkkert og 
skyldig I å ,ha «konsplre~ hge er det som bekjent bare nesker. HItlers legeme skuI. tIl del? om. din rett tIl ~rbeI .. um~rkelIg bhr dine tanker 
mot freden». Enda mer~eli- et skritt, og det samme synes (Forts. side 15) de, frltt rrkesva~g, 4~.tlmers påVIrket, ledet og ensrettet. 
gere er anklagene om kngs- uke og dm rett tIl frIhet. I De som forvalter dine øns-
forbrytelser. Selveste 6-mil- ker,forhåpninger og din 
Iioner-mytens påståtte iverk- Det ~r ingen som forteller: frykt, leverer uavlatelig «di-
setteIse ble ikke aktuell før deg noe <,>m dine pli~ter: at ne» meninger - gratis og 
etter den såkalte «Wannsee- du skal gjøre en god Jobb, at franko - gjennom radio og 
konferansen» i.194.2. Da satt du skal oppfatt~ den fri· t TV, rett inn i ditt private 
Hess allerede I krigsfangen- heten, som er Innrømmet' hjem. 
skap i England! deg, som et ansvar og ikke Er du så sterk at du kan 

Idag sitter han alene i som en anledning til tøyles· motstå dem vurdere dem 
Spandau. Bevoktet av fite løshet. kritisk og gjøre et utvalg? 
nasjoner. Han har ikke lov Slik fortaper du deg i ytret Er du ,sterk nok til å ta igjen 
til å lese hverken aktuelle ting og lar deg drive med av I med dem - eller lar du deg 
aviser eller litteratur. Han strømmen. drive med? 
kan hverken skrive brev el- Du. innbiller d~g at du er Det som er avgjørende er 
ler motta bes~k. Rudolf noe tIl mann fordl du br~ker imidlertid: Er du så sterk at 
Hess har sett. SID kone ?g et barbervann, om. hVlI~et du tør hevde ditt eget syn, 
sønn en gang I løpet av dIS- det heter, at ~lle «skIkkelIge stå inne for det og om nød-
se 32 årene. Han er nå 78 år, mannfolk» VII ha nettopp vendig kjempe for det _ el. 
og hans. helse sv~kkes raskt. ~et. Men det skal nok mere. ler flykter du heller inn i 
Snart vil hans lidelser være tIl. . ' flertallets anonyme vrim-
over. ~ar .du noens;nne sagt mel? 

Selv de mest innbitte fien- <mel» tIl deg selv. Har du I Har du ingen annen me-
der av Hess og nas.ionalso- overvunnet ?deg selv kun en, ning lenger, enn den «alle» 
sialismen, kan idag ikke unn- eneste. gan~ . ! de andre også har? 
gå å undres over hvorfor Du Innbilder deg at du er I 
man opprettholder denne en tiltrekkende ung dame, Du rna bestemme deg! 
umenneskelige innesperrin- men er i virkeligheten bare Uten å skjele til innpis-
gen aven 78 år gammel syk en kopi av den standard- kernes og meningsmaker-
mann. Men Hess vet for me~ dukken, som ,smiler til Gud nes forløyede reklamever· 
get. Han er som et hemme- og hver mann fra, alle uke· den, hvor det bare venter 
Iig-stemplet dokument. Like- bladene og plakatene. Sjele· deg formynderi og ensret· 
vel er det blitt påstått at løs, som en maske. ting. Uten å skjele til det ab· 
o2'så Hess er blitt tilbudt Er den anti-nazistiske skrekkpropagandaen i ferd med å sprenge ram· Du lar dem forteUe deg at norme skvaldret om behovs· 
friheten - på de samme vil- men for sin egen troverdighet? du er uavhengig i dine be· vekking og konsum, 'som ba· 
kår som f.eks. rustningsmi- slutninger og at du tilhører I (Forts. side 15) . 
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LØRDAG 8. DESEMBER 1973 FOLK OG LAND SIDE 5 

MENNESKESKAPINGEN ISivilisasjonens åtte dødssynder 
Dengang Hinmannen ville ha «medråderett» 

KONRAD LORENZ ANKLAGER MENNESKEHETEN 

Det var en vakker vårmor- han hadde brukt autoritær-
gen. Solen kastet sine første prinsippet. Er vi iferd med å rydde 
gyldne stråler over det fagre, «Derfor er skaperverket vei for vår egen dommedag? 
harmoniske landskap. Over ditt blitt bare godt - for i Når vil vi bli stilt til ansvar 
alt var det liv og livsglede. deg er det bare godt, men for våre gjerninger overfor 
Pattedyrene lekte med de ikke fullkommenb, ertet den I skaperverket - det vi har 
nye ungene sine, fuglene Onde. «Jeg har et forslag: I skjendet gjennom raseblan
sang i busk og kratt, fros-, Vi lager i sammen en skap- ding, rovdrift og krig. No
kene kvekket og insektene ning som er både ond og' belprisvinneren Konrad Lo
summet. I vannet var det et god og 'slipper den ut blant I renz har sammenfattet våre 
yrende liv med parring og de øvrige skapninger, så får ---: menneskehetens - døds-, 
matlei ting. Det luktet svan-, vi se hvordan den oppfører synder i følgende åtte punk- 'I' 

ger jord og vår. Alt i den' seg, og så må den få fri vilje ter: 
skjønne naturen var i like- I som du vet jeg har snakket l. Overbefolkningen av vår I 
vekt og harmoni. De kjøtt- om mange ganger. Da først jord, som gjennom det alt
'Og åtseletende dyr holdt kan vi si at skaperverket er I for store tilbudet på sosiale 
planteeterne på et rimelig ni- fullført. Du kan ikke greie kontakter, tvinger oss til å 
vå. G;ødselen til dyrene og det alene. for jeg har tittet i skjerme oss mot disse på en 
de råtnende plantene ga nv sekken din 'Og s~ at der var prinsippielt umenneskelig Det er mulig at mange av de infantilismer, som g;ør store deler av 
næring' til plantelivet. AL'T det: kiærlighet, sannhet. for- måte, 'Og som også virker di- dagens opprørske ungdom til sosiale parasitter, kan være genetisk 
var i balanse. I drageli!!het, godhet, tål'Som- rekte aggresjonsutløsende betinget. 

het, mildhet, miskunnhet, til- idet den innebærer at altfor, 
N~de på str~den k~m to givelse, ydmyghet, hjelpsom- mange individer presses I 

tobemte skap.mnger gaende het, offervilje, ømhet, velsig- sammen på et altfor lite OIn- 'tertanke. 5. Et genetisk forfall. I den 
med hver 'Sm' sekk over neIse, for å nevne noe av det råde. 4. Tapet av alle sterkere 'Og' moderne sivilisasjonen er 
skuldrene. Sekkene var vel-I' jeg så da jeg tittet. Men her 2. ØdeleggeLsen av det na- dypere følelser og affekter det - bortsett fra den na
fylte og tunge. ' , i sekken min har jeg: vrede, turlige livsmiljø, som ikke ved menneskets realisering. turlige rettsfølelsen og v~re 

Disse to var den GODE og hat, raseri, misunnelse, hevn, bare ødelegger det ytre mil- Teknikkens og farmakologi- mange nedarvede rettslIge 
den ONDE. Begge var godt tjuvlyst, renkeløgn, mord- jø vi lever i, men 'Også fratar ens fremskritt fremmer en tradisjQner -;- ingen faktorer 
kjente fra før av og hadde lyst, bakvaskelse, gjerrighet, mennesket all respekt for tiltagende intoleranse mot som kan utøve et Iseleksjons
hatt meget med hverandre å havesjuke, sjalusi, utroskap, , 'Skjønnheten og storheten i alt som på noen måte fører trykk på de sosiale hand
gjøre. Den Onde hadde bodd forbannelse. Ja, kort sa, gt I et .skaperverk 'Som overgår til ulyst. Dermed forsvinner lin,gSnOrmenes utvikling 'Og 
hos den Gode, men hadde fandenSkap av alle slag.» mennesket selv. 'Også menneskets evne til å bevarelse, til tross for at 
blitt kastet ut på grunn av Så ble de enige om å lage 3. Menneskeheten som i et 'Oppleve den glede som bare 'dette blir mer og mer nød
den frekke kjeften sin. Men to skapninger noenlunde lik I selvødeleggende kappløp kan oppnås ved harde an-I vendig jQ mer våre samfunn 
uvennskapet var ikke verre seg sjøl. De modellerte en, med seg selv. stadig jager strengeiser for å 'Overvinne vokser. Det er mulig at man
enn at de var på talefot. mann og en kvinne, så de: videre i akselrerende tempo store vanskeligheter. Den na- I ge infantilismer, som gjør 
Den Onde brukte bestandig kunne formere seg liksom' av den tekniske utviklingen, turlige bølgegang mellom li- store deler av dagens opp
å erte den Gode, særlig for pattedyrene. De laget dem av II og gjør mennesket blind for deIser og glede ebber ut i rør~keungdom til sosiale pa. 
skaperverket hans, og sa at \ Forts. side 11 all verden 'Og ikke gir tid til umenneskelig oscillasjoner i rasltter, kan være genetlsk 

den ekte menneskelige be- en eneste navnløs kjedsom- betinget. 
skjeftigelsen, som kalles ef- melti.ghet. 6. Nedbrytningen av tradi

sjonene. Denne har allerede 
----------------------- ført til at vi har nådd et kri-

tisk punkt, hVQr den unge 

G~en Tunvolds ordenssturker generasjon ikke lenger er l 
~ j stand til å forsQne seg med 

den eldre 'Og dens kultur, og 
Av: .eau~a Smestad langt mindre identifisere 

seg med den. Følgelig be-
Jeg leste stykket' om Glen medlemmene er tidligere handler den fQreldre-gene

Tunvold, og kom da til å gateramp, ,sier Christian rasjonen som en fremmed 
tenke på noe lignende jeg Trampe Bødker, en ung- etnisk gruppe og reagerer på 
har lest i en bok som heter: domsekspert som startet den med et slags folkehat. 
«Det frigjorte sinn», av pro- patruljen for 6 år siden. Årsakene til denne identifi
fessorene Victor Frankl, Før- Han sier videre: «De finner kasjonsødeleggelsen er frem
land og Tollak Sirnes. Det det like spennende å være for alt den manglende kon
lyder slik: «Jeg vet ikke om , på lovens rette side som takten mellom foreldre og 
dere vil tro det jeg nå fortel- mot den». barn, som fører til patologis-
Ier, men i 'Over et år har jeg ke forstyrrelser allerede i 
i mine forelesninger ved 70 I Jeg formoder at i den pa- småbarnsalderen. 
amerikanske universiteter i truljen var alle politiske par- 7. Den tiltagende indoktri
sagt, at man bør ta Oslo som tier representert. Jeg tror at nerbarheten. Vi opplever en 
et forbilde. Og så har jeg Glen Tunvold· ikke skulle ensretting av meninger som 
lest følgende sitat fra et ame- tatt avstand fra de unge, som menneskeheten aldri tidlige-
rikansk tidsskrift: mener å ha kommunistiske re har 'Opplevd maken til. 

I Oslo, Norges hovedstad, idealer. Som Isammenligning 8. Menneskehetens opprust
blir hærverk forhindret av vil jeg ta gårdsgutten, som ning med atomvåpen. 
unge som tidligere har øvet «åt skuler og rask, Og' låg i 
hærverk selv. Hver aften bøss». Når han så fikk god -----,----__ _ 
patruljerer et dusin frivilli- mat, ren seng 'Og rent på 
ge i alderen 14-17 år i Frog- rommet, ble han vennUg FAMILIENS BETYDNING 
nerparken for å beskytte de 'stemt mot arbeidsgiveren. I At familien er samfunnets 
verdenSkjente Vigelands- Etter mitt skjønn bør poli- minste og kanskje viktigste 
skulpturene, hovedmålet, tikk være en såkalt funksjo- byggverk, er noe alle nasjo
for ungdommelig vandalis-' nell religion, hvor frihet, nalister har innsett og til 
me. Guttene holder også likhet og brorskap praktise- sine tider programfestet. Vi 
vakt ved parkens svømme- res mest mulig. Gjems-On- kom til å tenke på dette da 
basseng og kjører med Os- stad er vel litt mer liberal vi i Aftenposten leste at 35 
los trikker for å forhindre enn Anders Lange, så de prosent av alle narkotika. 
at setene blir skåret opP. gjør vel litt nytte hver på sin ofre kom fra hjem hvor for-

Trengs Gamle-Eriks bistand for at skaperverket skal bli fullverdig? Over halvparten av de 150 måte. . eldrene var skilt. 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 8. DESEMBER 1973 

((Hitlers siste dager» SVENSK KOMMUNIST-A VIS «AVSLØRER»: 

NEI, SLIK VAR DET KONGEN 
har nazistisk vennekrets 

Hitlers sjefspilot og personlige adjutant de siste dager i bunkeren forteller 
Den svenske kommunist-, ger, ambassadørsønner og 

En er tydeligvis ikke nøye I kar fra franskmennene for ,~v~~ten «Proletaren», bringer! kon~ens beste veonner» a~lde-
på ekspertisen i Norge. Nå å lage en selvstendig, suve- ~~ttJ ~um~er fo~ september-Iles Ikke hører J:1Jemme 1 de-
har Gyldendals forlag, iher- ren jødestat av deto Dit skul- o o er, , eno «sJokkerende»: res ~ekker~ TIl ~ette har 
dig støttet av det gamle hets- le også de i Egypt boende nyhet at sve!lt~eskunge dkOlnge NtO ork dISk ta RlklsI?artlets Bulle-
organet VG, funnet en ny JOød'er ,s' ,d' M 'd d regner «naZlS lS e van a er» , 'm ny tet en llten kommen-en eso e enne I blant o t t o fO d å b o ekspert, til og med en tysker, plan hadde han selvsagt o _ . sme nærrnes e ,:,enn~r'I' ~r VI lnner ver t rmge 
som har prestert «den ende- • kaff t ' . 't' hg! De tre ,som er nevnt 1 artik-I vIdere: sa s e seg sympa 1 os I k l J h L Id L" N dO k ROk o 
lige» Hitlerbiografieno Skal den i E t boende ufti e en ~E' o an ~?Po o- or IS alspartlet byg-
man tro reklamen dao Og 's'o HOtlgyPf ø o k IllIt" ,'wensklOld, Karl Goran Hen- I ger på folkefellesskap og har , m 1 er or VrIg a e en P t . f d t MooOl Ok' +'lh o 
det bør man jo naturligvis, usedvanli slu rev som had- ry e rI . ra go,. se JO ':'1 vI engere og medlemmer 1 
,selvom noen og hver nok d t ~ h ' o t tte og en StIernsvard fra Vltt- alle samfunnsgrupper o At 

e vær os oam, gjen a, sko vIe gods o Om Lowenski- våre 'NRP-medlemmer er næ-
kan stusse litt over eksperti- fglanger og som Jeg hadde setdt old, skriver avisen at «faren re kamerater med H M Kon-
sen i dette tilfelleo Det som ere ganger sammen me k d l o o o o o 
gjør at man her står overfor ham i rikskanslerihaveno 'te.rlhnors a e smann og ste::k gen anse~ VI lIke hyggellg, 
det store og endelige histor- HOtl å f t' t 1 enger av Langes fasCls- ,som at VI har medlemmer 1 er ga meg ors a a tO k tO 
iske mesterverk er, ifølge an- hOkk OIl fO l t T k IS e par lo» som er nære kamerater med an 1 e VI e or a e ys - All t ktO o Il l' o melderne i den norske dags- l d J h f dl' t e re er a lve mnen a e s ags handens og hJer-
Presse dette, at forfatite're'n an l: h« teg aJr re km e eSd o Nordiska Rikspartiet, og har nens arbeidere 

mu 19 e er: eg unne ra I iføl P l t o t r Dk: °kk 
er tysker med personlig opp i fjellene eller dra til I ,ge« fro e areI?»' gJor 1- og an VI 1 e som 
kjennskap til saker og tingo D OO °t o Fl b M vet surt or en sakaI!\; «stor- KFML(r) og andre kommu-

o fOontel Z ,ld ,ens u,rgo o le In, ,familie>o> i Vittskovle og nistsekter glede o'ss ,over be-
Han var tIl og med soldat i Jor n ager senere VI e 
de to siste nederlagsårene o o o ,har gjort «kaffeved» av I kjentskaper med ranmorde-
da moralen hos noen hver ~~g være noirak~~1er Jegde~ KFML(r)s plakatstativer i re, seksualforbrytere, skap-
ble litt frynseto Så han har da l ag og VIlt e s tO oranK o e Kristiansta,do Under ,aksjo-, sprengere narkotika-selgere 

o i samme a' erna IVo rlgen h dItt tId' , 
kvalifi~asjoner til å sKrive HItler i bunkeren og ovar til, tar slutt med Berlin, jeg står ~en ar a ~ ,sgu ,ene vær, ,~sforrædere og rase-
om HItler! Iallfall halvpar- '?g med hans personlIge ad- ~ og faller med Berlino Jeg vet iført full U:~l1forI?o skJendereo Den slags «kon
ten så mange som en vanlig Jutant efter at von Below var t 11 d o Ol Ol Kommumst-avlsen passer, gen> fra underverdenen flek-
norsk frontkJO emper blitt sendt ut på en misjon l~ a ere e Imorgken fVI bmI - på til slut, t i sin artikkel å I,ker ikke til vår fane med rSitt 

o o 'lOner av mennes er or an- forsikre om at «adelsyn r dl k 
Vi tenker, som våre lesere ,~et er meget av den største ne meg _ skjebnen ville det ' , g m- me emss apo 

nok forstår, på den tyske mter~sse ?an kan fortell~ ikke annerledes o Russerne 
samtidshistorie som FerSt fra dIsse sl:ste dager, m~n v~ vet nøyaktig at jeg er her i 
har kokt sammen efter møn-I skalonøye oss med å gjengI I bunkeren, og jeg er redd for o 

ster,av.Speer, som oogså slo,avsmttet ,at, de sk~l skyte med ,~aSSl DEMOKRATI PA AVVEIER 
~~t pa a baktale sm gamle I VI har l løpet av k:rIgen 
Flihrero ' «Hitler tar avskjed med meg, fremstillet en gass som be-

Og når hetsens trompet- 290 april satte kampene' døver menneskene i 24 ti- Danske pedagoger, 300 i I praktiseres i vesten, kan 
signaler gjaller kan naturlig-, om rikskanseliet umiddel-[ mero Giennom våre efter- tallet, har bedrevet noe de' straffes også når man hol
vis ikke den gamle heime-, bart inno Den 300 ble jeg, som' retningst.ieneste har vi bragt kal1~r punktstreik. I den an- der seg til loven. Så ekstre
frontstridshesten VG hol-I jo hadde overtatt von Be- i erfaring at også russerne lednmg er noen av dem blitt me forhold tror vi nesten 
de seg tilbake. Det følger opp lows adjutanttjeneste, kalt har denne gasso Det er ikke intervjuet. i radioen, hvor ikke man vil finne selv hos 
med utdrag av biografien i til Flihrerbunkeren gjentat- til å tenke på at de skal få det fremgIkk at av alle de 30- og 40-årenes meget om
syv artikler kalt «Hitlers te ganger, siste gang med tak i meg levende. Riktignok 300 var det bare 2 stykker talte diktaturstater. Der 
siste dager». I oppfordring til å ta med meg er det bygget inn gassluser som. ikke sluttet opp om h:=tdde man iallfall et idealo-

Nå kan det naturligvis min adjutant Betz. Da jeg her, men hvem tør stole på streIken. glsk gr.unnlag, 'Som krevet 
spørres hvorfor man går til kom inn i det lille bunker- dem? Ikke jeg ihvertfall - På et spørsmål om hva noe aven selv. 
denne fhv. toårige tyske sol- værelse, som var omkring 2 og så gjør jeg slutt idag!» som ville skje med streike- Når det gjelder dette for
daten for å finne facts om ganger 3 meter stort kledt Hitler takket meg for åre- bryterne, ble det svart at de skrudde demokratiet, vil vi 
Hitlers siste dager i bunke- med trenaneIing, og hvor lang tjenesteinnsats og så antageligvis ville bli eksklu- forøvrig si som den tYske in
ren når det vitterlig finnes innredningen bestod aven seg søkende om i rummet: dert av organisasjonen. fanteristen som gjorde sine 
kilder av langt mer solid ka- liten sofa. en beskjeden huf- «Jeg ville gjerne gi dem en _ Men, innvendte repor- refleksjoner da h~fik~ 
rakter. Men svaret er natur- fet og etpar stoler, kom Hit- gave. Ser De bildet her på teren, _ er ikke streiken u- opp~eve .fremryknmgen .1 
ligvis dette at man på død ler straks bort til meg, grep veggen? Det er en gammel lovlig? Hertil svarte de frem- SovJet-U~lOnen eller «ar~el
og liv fortsatt skal ,smede begge hendene mine og sa Lenbach og fremstiller Frie- melige pedagoger ganske en. derparad1Set», som det gJer-
denne tyske statsmann som til meg: «Baur, jeg vil g,;erne dericus Rex, den store Frie- keIt: «Jo»! ne kaltes dengaz:g: - Skal 
gikk bort for et kvart århun- ta avskied med dem!» Over-I dricho Jeg har eiet mange .." I ~ette være ~aradiset,. da tror 
dre siden og vel så det. Og ordentlig onnrørtsvarte .ieg I bilder i mitt liv som var Ko~klusJonen bl~r al~så at Jeg nesten Jeg tar tIl takke 
da får man ikke være så I' ham: «De vil da ikke giør. e langt ver.difullere enn dette, man l et demokratI, slIk det med helvetet! 
nøye med ekspertisen. slutt?» Så Hitler: «Det har som dengang, i 1934, kostet 

Nå forteller imidlertid VG dessverre kommet så langt. 34 000 mark. Menjeg vil ikke 
i sin siste artikkel, som vi Mine generaler har forrådt at bildet skal gå tant, jeg vil 
forstår er hentet fra Fests og solgt meg, mine soldater gjerne at det blir bevart for ~l'V UrAI"rR DlrT 
bok, med digre bokstaver at vil ikke mer, og jeg kan ikke eftertiden. Det har stor hi- ~J 11\ nCnlUCJ C SAMMEN 
«Motet sviktet da han (Hit- mer!» Jeg forsøkte å over- storisk verdL» Jeg svarte at 
ler) skul~e ota o sitt e~et li,:,». tale Hitler O,g sa at de, t frem- Jeg gjerne t~k imo~ bildet for Russernes redsel for <ma-I et patologisk tilfelle, en slags 
Nå kan VI rIktIgnok Ikke fm- deles fantes fly som kunne engang å gl det tIl et mu~e- zisme» er påfallende. De tør fobi om man vil. Vi har sett 
n~ noen odekning for denne bringe ham tiol Argenti~a: til um eller et lmlleri, .men Hit- ikke engang ta ordet i sin I en hel bok på et par-tre hun
pastand 1 tekste~, men. det Japan, eller tIl en av sJ~Ike- ler n;errte:«Det er Ikke nl7\d- munn eller skrive det. I rus- dre sider, som handlet om 
er nok av vrøv.l lIkevel tIl at ne som. på gr~mn av Jøde- Vendlgo Det er bestemt for siske massemedier brukes I Hitler og nasjonalsosialis
d.et .er anstendIg me~ en be~ ,spørsmalet alltId hadde væ:r:t I Dem. Det er nok at De har alltid og med gjennomført men, men på alle disse sider 
:IktIgelseo Og den brmger VI ham bevågen og under ~rI- (Forts. side] 2) konsekvens ordet «fascisme» er ikke ordet nasjonalsosia-
l.form av eto ~tdrag av boken I gen ofte hadde forsynt ham isteden, uansett om man om- 1isme eller «nazisme» nevnt 
tIl Flugkapl~~n ~ans Baur: med kaffe. I~ahara kunne taler Mussolinis Italia, Hit- en eneste gang. Forleden 
«Ich flog MachtI.ge der o Er- han gå under Jorden et eller lers Tyskland eller et hvilket dag fant vi plutselig nøkke. 
de». Baur var HItlers sJefs- annet sted. Jødenroblemet. o o som helst annet «fascistisk» len til dette tilsynelatende 
pilot fra. før makto~e~agel- h:adde skaffet Hitler mange Et genz er bare o et almznnelt~ regime. Vi har ofte speku- uforklarlige fenomen: Det 
seIl: og kJe~te ham mtlmt. I fIender, men også noen ~en- menneske, som arbetder dobbelt sa lert på hvilken grunn russer- russiske ordet for «nasjoll» 
«HItlers SIste dager» opp- ner. Han mente efter krIgen meget som andre. I ne mon kunne ha, eller om: heter «natsija». Stakkars 
holdt han seg sammen med å løse det ved åta Madagas- Koestler. det virkelig dreide seg om i russerne o 
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LØRDAG 8. DESEMBER 1973 

Overtar marxistene 
kristendommen? 

Våre artikler om marxistenes infiltrering av ,kristendom· 
men har åpenbart vakt en hel del interesse. Vi bringer 
derfor idag enda et innlegg omkring samme sak. Det er en 
av våre faste lesere som har oversendt det, og det har 
opprinnelig vært gjengitt i det engelske ukebladet R. P. S. 
News. 

FOLK OG LAND SIDE 7 

INSTINKT OG SAMFUNN 
Mennesket i etologiens lys 

AV OLAV HOAAS 

Mennesket ska es t~pe rovdyr, må der ha fore· dette tids~unkt . skisseres av 
p llgget et sett av grunnleggen· paleotologlen slIk: 

III I linjen utviklet seg til en ny Menneskets utviklingsvei fra 

I Vi har allerede påstått at' de instinkter som vi kan få l Det lille vesen, som stam· 
«Det gunstigste området provoserende påstand? Er menneskets stamfedre, på et bilde av ved å studere de met fra trærne, var av byg· 

for marxistisk infiltrasjons· Gud virkelig blind for men- den tid da vår artslinje skil- små, bakkelevende aper og ning dårlig tilpasset livet på 
arbeide er religionen, fordi neskenes ulikhet og for de te seg ut fra menneskeape-: ved i noen grad å sammen- bakken. Likevel ble det 
religiøse mennesker er de grunnleggende forskjeller nes stamfedre, det vil si for holde dette med den alteten- kjøttetende og søkte fra 
mest godtroende. De aksep-: han selv har lagt ned i sitt ca. 15-20 millioner år siden, i de bavian som også er bak- skogene ut på savannenes 
terer nær sagt hva som helst, skaperverk? Er det ikke var små av vekst og hadde, kelevende om enn en stor store sletteland for å drive 
av hva man måtte fortelle! sant at det bare er de døde' søkt sitt livsopphold på bak- 'ape. Disse grunninstinkter I sin jakt. I den pliocene tid, 
dem, ~vis man bare gir det som er like? I ken. Det er paleontologien kalles av de amerikanske an-,' fra for 13 millioner år siden 
en religiøs form.» (Lenin) som gir oss kunnskap om tropologer L. Tiger og R. I til for 3 millioner år siden, 
. Det virker som ?m vår Gud skilte rasene fra hver. dette. I?enne videnskap ~tu- Fox. mennesket.s .bio-gram-, ble klima:,et stadig tørrere. og 

tl(~.s «moderne» kI!ke er andre og gjorde dem ulike' derer llvsformens utviklmg matlk~, og de v~ktIf?ste pu~-, skog<;>n;trader skrumpet Inn 
mmdre opptatt av Sjelesorg Hvis forskjellene mellom gjennom de funn som gjø- kter 1, denne mstmktbasls s~mtldig so~ sletten ble sta
enn å forandre. menneske- menneskegruppene er et re- i res. av tidligere tida.ldres dy- kan settes opp som følger: d~g vegetasJonsfattigere. Ek-
naturen ved hjelp av, en sultat aven naturlig utvel- i relIv. Med geologIen som sIste?skampen ble ,derfor 
tvangsdirigert ~aseblan?ing. gelsesprosess, så må utval-. ~jelpev~denskap kan de tid- stadIg hardere og utvelgel-
Denne oppfatmng. s.prmger get være Guds eget og resul-I lIgere. lIvsformer da~eres, og s~strykket øket. I .kvartær-
ut, fra de!es fo:estIllmg om tatet følgelig Guds verk., v~d hjelp av paleo-klImatolo- t:dens ~ølgende 3 mIll. år ble 
at den krIstne. h~het~ve~for Hvis rasemessig adskillelse glen kan man skaffe seg tIlpasnmgskravene aven noe 
G~d nødvendIgvIs rna sl~e- er synd idag, må det ha vært kunnskap om det naturmiljø ~nen type: N~ var det h~p-
s~Illøs med den kommums- slik alltid _ og hvis rase-' disse dyreformer levde un- plge og bra klImaforandrm-
tIske vranglæren om at alle blanding er så riktig som i der. Paleontologien har i de ger som satte artenes sam-
ras~r er innbyrdes «l~ke»., man nu fremholder, hvor-! senere år fr.emskaffet. D;lye fundsgrupper på harde prø-
~Is~e . venstreor~enterte for har da kirkens menn ik- nytt materIale angaende ver. 

geIstllge VII ha oss tIl å tro I ke gjort noe med dette tid- ~enneskeartens tilbli,:el:se I En teor~, først lansert i 
at. alle mennesker er skapt ligere, men ventet til at nett- gjennom de se;nere årmIllIo- 1~60 av.Slr .Alester ~ardy, 
«lIke» overfor Gud, at de opp marxistene som er fien- ner, et materIale som har I ,', . gar ut pa at l uttørknmgens 
derfor eT født med de sa~- der av enhver ~eligion, skul- revolusjonert oppfatningen a) Der søkes et lederskap I tid, den pliocene periode, 
~e rettIgheter,. at e;,n. POIII- le gå inn for det? Et slikt av vår arts utviklingsgang. for samfunnsgruppen. Sel,: søkte våre forløpere til ha
tIkk med henbllkk pa a hol- presteskap er parat til å Det er i særlig grad funn hos me~esk~apene fant VI vet og utviklet seg der idet 
de rasene fra hverandre. er blande sammen alle de raser fra det østlige Afrika som en leder l spIssen, fo:: grup- de søkte sin føde i grunne 
en fornekt~lse av det knst- Gud har skapt, for på den har øket vår kunnskap, og pen. Der er tend~ns tIl at le- havbukter og strandområ· 
ne e,:ange~1Um, og at de~ måten å fremskynde 'Sitt eget de undersøkelser som har I derskapet kan lIgge hos en I der. 
følgehg strIder mot den um- tusenårsrike. Og kommunis- ført til disse funn knytter I gruppe av hanner som hol- I dette tilfelle er det i de 
verselIe broder~kapstanke. tene støtter selvfølgelig tan- seg, i særlig grad til den en- der s~mI?en. Hos r~esus- siste, 3, mill. års klimatiske 
La oss derfor se lItt nærmere ken for dermed å fremme gelske paleontolog Louis S. apen sa v~ a! de~ var mmdre ' omskiftelser jegerens ut
.på denne m~ten om :asenes sitt eget gudlØse utopia. B. Leakey. tendens tIl a drIve ve~k fra, vikling først og fremst må 
Innbyrdes . lIkhet, slIk d~n Prøsteskapet 'Og kommunis- Det som gav menneske- le~erhannenes omgIvelser søkes. Fra denne tid er fun
forky?nes Idag av den krIs- tene er gått i kompaniSkap. linjen en spesiell utviklings- slIke ung~ hanner som er nene rikholdige. Jegeren var 
tne k1I1ke. Fa~tum er at hel~ I det minste har disse for- gang var at den begynte å ungene tIl de ranghø~e~t bevepnet og spiste åndre 
påstanden blIr motsagt pa dums fiender glemt fortiden ernære seg også ved iakt på plasse!"te hunner., SamtIdIg dyr. Våpnene, projektiler og 
alle~anter og alle måter. mens de i fellesskap feirer, dyr. Den ble altetende som ble skl~ke unge aper l.ettere redskaper var bearbeidet, 'Og 
Selve skaper'.:er~et er et sko- fremtiden. logså bavianen er det. Men aner Jent av le~erne l kon~ det er nu, med tilvirkningen 
leeksempel pa ~lIkhet sprun-I For den kristne verden av for menneskelin ien ble efter kurransen om Inntreden l av redskaper at vi kan tale 
g~t ut.av en dlre~te. motset~ idag kommer ikke faren in., hvert jakten den viktigste ledergruppen., Alt d~tte ty- om en menneskeart. 
nmg tIl, grunnprms,lppene, l dl'rekt fra kJ'ente ko I ernæringsmåten der, på e, n tendens tIl at le-, D l' f ha d båd . d' k k . t . e ' mmu- . d k t k r h en nye IVS orms r e 

.. e Jø. IS og. rIS en relI- nister men fra nedbrytende På den tid da menneske- . ersl.ape an Igge os en krav fordret både modifika-
gIon. LIkhet overfor Gud? '. . arve Ig gruppe, - hos et . . .. 
H . B'1k l f' . d k I elementer Innen kIrken selv. -,----------------- , l . t k t' sJoner og vldereutvlklmg av vor l lue en Inner VI e - i Ik" .. s ags ans o ra l. I " . ' 
ning for denne i høyeste grad., ren 'Og S Jær. UVItenhet, .av' SItt blIde. Det «moderne» b) Ellers er det normalt det mstmk~g:unnlag som fo~ 

svak~et eller l forr~derIsk presteskap forsøker å om- at alle dyr får stå fritt til å relå hos lmJen og som VI 
henSIkt forkynner dls~e .ele-I skaue Kristus i deres. delta i konkurransen 'Om for- foran har skissert. De små 
menter den kommumstIs~e Som en avslutning skal vi deler og lederskap. og langsomme skapninger 
lære kamuf~ert som det kns- nevne følgende fakta (av u- C) Det som der konkur- som var våre forløpere, kun
tne evangelIUm. tallige) til belysning av 'Og reres om er primært status ne ikke verne seg mot rovdyr 
De~ fa~tum at ~ristet;tdom- bekreftelse på det ovenfor hvilket vil si akseptert for~ ved. flukt. I de tørre .kli~a

men l ASIa <;>g AfrIka bhr.f<;>r- anførte: , rett til alle slags fordeler. p~rIoder. v~r :det ogs.a llt~n 
trengt av «Innfødte» rellglO- 1. Den nu avdøde baptist- I Tendensen går nemlig mot sJans~ tIl a fInne skjul nar 
ner, har ingen sammenheng presten Martin Luther et rangordnet samfund der' man Jaget på savannene og 
med kristendommens for- King fikk sin politiske ut- individene er plassert på for- I de tørre slettene. Videre in-
fall i Vesten. I det sistnevn- dannelse ved et kommu- skjellige trinn i en sosial I nebar jaktens ernærings. 
te tilfe!let er år.saket; i ::lt nistisk treningssenter i stige. måte at man måtte ang!ipe 
vese~thg en almmdellg mI'~- Tenn~ssee,. USA. , d) De ledende hanner hol- eller sulte, og det var Ikke 
tro tIl de. h~vdvunne ?:oktrI- 2. I SOY.18t~monen har man I der orden blant hunnene og små dyr m~n ernærte s~g av. 
ner, fordI dIsse er blItt for- et mstltutt for <(l)SykO-1 de unge og de beskytter de Alt dette gjorde aggresjonen 
vrengt av «progres~ive» polit~kk», som utdanner I unge. til et instinkt som måtte dri-
prester. Ikke engang KrIstus vestlIge prester (både ka- e) Aggresjonsinstinktet er ves høyt opp. De funn som 
selv er gått fri deres for- tolske og protestantiske). sterkt. er gjort av australopitecus, 
falskninger. Det venstrevrid-' 3. Kirkenes Verdensråd y- f) Fremmede drives vekk. den mennesketype som eksi-
de presteskaps kollektivistis- ter finansiell støtte til st erte inntil for 600 år siden, 
I ke propaganda har forvand- kommunistiske neQ"erter- Et slikt instinktgrunnlag viser at samtlige av disse in-

Farene for den kristne verden kom- let Kristus til en farget, ho- rorister. som under gra- var det menneskets f'Orlø- divider fikk en voldsom død. 
mer f~a nedbrytende elementer in-, moseksuell beatnik. . ver de hv~te ('Oe: k~istne) . pe:e hadde da deres linje Den intraspesifikke aggre-
nen ktrken.... Gud skapte mennesket l samfunn l Syd-AfrIka. Iskllte seg ut fra apenes. (Forts. side 12) 
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·SIDE 8 FOLK OG LAND 

Beleiringen av Alcazar 
LØRDAG 8. DESEMBER 1973 

«Europeisk nasjonalisme er 
fremskritt» 

En beretning om mot og offervilje under revolusjonen Spania Ny bok i den Sorte Serie 

En liten styrke fra nasjo-nalisthæren hadde i tre da- Av historiske og istor- lismus»; har man lest de tid-
ger vært beleiret bak mure- maktspolitiske årsaker vil ligere bøkene vil man her 
ne i fortet Alcazar ved byen d~n . innfly~else høyrera- finne lite nytt. 
Toledo, da kommandanten, dlkal~smentIl enhver tid ut-I Meget verdifull er derimot 
oberst Jose Moscardo, fikk øver l Vest-Tyskland være av utredningen til Gerd Wald· 
en telefon-oppringning fra 1 spesiell interesse. Idag må mann om forholdet mellom 
«Arbeidermilitsen» utenfor. vi slå fast at den, etter den adferdsforskning og poli-
Datoen var 23. juli 1936. Det nærmest voldsomme frem- tikk. Han gir oversikt over 
som senere skjedde skulle gangen Det Nasjonaldemo· hvilke teorier om mennes-
kornme til å skrive navnene kratisk~ Parti~t (NP~~ opp- kets natur som nu er gjel-
Alcazar og Moscardo inn i nådde l 1960-arene, IgJen er dende innenfor adferds-
spansk historie med ære. en randgruppering på linje forskning og beslektede fag 
Men først telefon-opp ring- med andre systemopposisjo-. (etologi, genetikk), og pe-
ningen den 23. juli: I· nelle bevegelser. ,ker på hvordan disse teorier 

Dertil er den tyske h0yre- kolliderer med den utbredte 
En tung avgjørelse radikalismes mangel på ide- «pseudo-demokratiske» lære 

Gjennom lyden av eksplo- ologis~ og organisatorisk en- om de sosiale omgivelsers 
derende granater og hakken- het skJebnesvanger. Ved si- ~orming av mennesket. De 
de mitraljøser lød den kalde den· av det dominerende aktuelle naturvitenskaper 
stemmen til kommuniststyr- NPD, . ha~ vi flere mindre har vist hvordan biologisk 
kenes kommandant. Oberst orgamsasJoner med det mi- betingede grenser eksisterer 
Moscardo fikk vite at hans litan~nasjonalistiske ANR for all menneskelig adferd. 
sønn Luis var tatt til fange (AktlOn Neue Rechte) som Men innenfor disse grenser 
og ville bli henrettet om ikke den eneste nevneverdige. En- spiller kontrollen fra kultur-
nasjonalistene ga opp. Han delig finner vi studiegrupper i mønsteret en viktig rolle 
fikk ti minutter å kapitulere og f~rlag som arbeider uav-: som avlastning for individe-
på. Moscardo ba om å få ta- hen~Ig ~v den organiserte. ne. Waldmann gir så en 
le med sin sønn: nasJonalIsme. Ett av disse I skisse av det konkrete inn-

_ Pappa. . . er Verlag Deutsch-Europå- I hold i det naturalistiske 
_ Hva er det som fore-, ischer Studien i Hamburg, menneskebildet, særlig inn-

går, gutten min? som har knyttet til seg en g!1ende diskuterer han be-
_ De sier at de vil skvte :ekke ~nge intellektuelle og grepene aggresjon og terri· 

meg hviS du ikke kapitule- JournalIster.. torialitet. Til slutt klargjør 
rer. I den Sorte Sene har den- han hva denne innsikten be-

_ Da må du anbefale din ne gruppen tidligere utgitt tyr for tysk og europeisk 
sjel til Gud, rope Viva Espa- Valle de .tas Caidos, de falnes dal, med det storslagne monumentet over bøkene «Nationalismus heu- politikk. 
na og Viva Cristo Rey, og dø borgerkrzgens ofre. Vestens siste store kunstneriske frembringelse. te». (1970) og «l,eistune:sl!'e- Det synes også som om 
som en helt! memschaft» (1971). I år fo- Fritz Joss i sin artikkel om 

- Et stort kyss, pappa.· gang. kanonene ble beman-, Fortet var i ferd med å r~ligg~r «E~ronåischer N a- økonomisk nyordning har 
Ti ~~:~t:~i~tt:~ie Luis n~t gIkk signalet «Søk dek- bli skutt i stykker. Rekor- tIonahsmus 1".t :t.;ortschritt»·:· lykkes i å sette den i sam-

Moscardo stilt opp mot mu- nmg». Når bombardementet den når det gjaldt antalllsom~en t::edle l rekken. menhen.g med de forannevn-
opph~r~e stormet alle til si- granatnedslag på en dag var. Senen mnebærer et an- te teoner. Men som ikke

ren og skutt av Arbeider- ne stII.lmger fo~ å stanse in- 478! I g:ep l?å legenden om at na- økonom skal jeg overlate til 
militsen. Han var 16 år gam- fanten-angrepet som alltid i På slutten av den fjerde slonal~sme. er ensbetvdende leserne. å bedømme hans for
mel og borgerkrigen var fulgte. Med et ukuelig helte- beleiringsuken fikk forsva- med Irras.l0nalt sneversyn slag tIl en nasjonalistisk 
brutt ut for fire dager siden. mot klar.te de å holde stand. rerne av Alcazar nytt håp. ?g svermeri. Medarbeiderne økonomi-modell. 
Beleiringen begynner.. .. På. festrungens høyeste spir Et fly fra nasjonalist-hæren I?e tre bøk.ene ~ar ma~tet å Mest utbytte hadde under-

Drapet på Luis Moscardo vaIet General Francos rød-I fløy lavt inn over fortet og VIse at nasJonall.smen l dag te~ede av Hartwig Sil1gers 
oppildnet nasjonalistene. De . gylne flagg utfordrende. I kastet ned en kasse. Kassen mer enn noenSInne repre- artIkkel om den «logiske 
bestemte 'seg for å holde Al-I Tapene begynte å bli sto-, inneholdt proviant og et s~te:er et .ov?rlegent orga- empirisme», hvor det erkjen
cazar eller dø i kamp. Men· re. Uten bedøvelse drev tre brev fra Franco - en unn- msasJonsp:mslpp for de neIsesteoretiske grunnlag 
oberst Moscardo hadde ikke leger og ope::erte på spreng. setningsstyrke under leClelse ~enneskellg? s~funn.' I en for enhver. vitensk~p og all 
en gang full besetning på for- Stank~n av I.Ik begynte etter av general Varela var under- tId da den blOlogIske og kul- menneskelIg tenknmg over-
tet. De fleste av de regulære· kort tld å ?1.I uutholdelig. veis! I turelle katas.trofe -:- .frem- hodet, diskuteres. Singer-
soldatene var blitt fOrflyt-1 Da belelrmgen s~tte inn vokset. av mdustnalI~men som er .en r~p:esent.ant for 
tet noen uker tidligere. Han h:adde de hatt proYIant for Alcazar undermineres- hU!"tlg nær~er s.eg sm.ek- de naSJonalIstIsk-orIenterte 
hadde nå under sin komman- fIre dager - nå skjøt de og- Dagen etter at flyet hadde splosJon, må VI bru;ge VIde- f?r.skere- forfekte!" her po
do 1250 soldater og de var så hestene. Og hver dag ble overbrakt meldingen fra re de: klare .alten;tat!ver som II iS:lSJoner som kan VIrke pro
ikke forberedt på noen be- det samme budskap sendt Franco, satte de røde igang forelIgg~r tIl utvlklmgen. voser~nde på en gjengs høy
leiring. Inne i fortet befant f!"a Moscardo til nasjona- en ny plan. Spesialister fra I Det var klarheten og kon- r~radlkaler, skånselløst viser 
det seg også 555 ikke.striden- lIstenes hovedkvarter: Sin kullfeltene 'i Asturia var blitt sekve~sen so~ gledet meg Smger. hva som er uhold
de, hvorav 211 var barn. Am- novedad el Alcazar - Intet hentet ~or å bore seg inn mest 1 den. slste bok~.:r;t fra ?art l gammel-~asjonalist-
munisjon var det nok av, nytt på Alcazar. under fortet og plassere kol- Verl~g Deutsch-.E~ropa1S?he lsk tankega?~ og l samtitlens 
men provianten var knapp. _ lossale sprengladninger un- ~tudI.en. De to bdlIgere bmd surrogatrelIgIoner. 

Dag og natt ble fortet be- Unnsetm.ngen er underveis der bena på nasjonalistene. l serIen var noe. ~:eget av I Boken bør .leses av alle 
skutt med granater fra alle. Patruljer ble sendt ut på i Arbei:dermilitsen var ,siKker de storslagne klISjeer som som søker raSjonelt fotfeste 
hold. Fra luften ble det bom- . jakt etter mat. En skjelden . på en snarlig seier nå. Uten- bør forholdes politisk pro- for sitt emos.ionelle opprør 
bet og antent med bensin. gang fant. de .noe spiselig I landske journalister ble in- pa~anda.-. dens målgrupp~ mot en syk tid. Dessverre er 
Skarpskyttere bestrøk for- som ble gItt tIl barna. Nå vitert fra Madrid for å over- e: ,Jo. maJorIte~en. Denne klI- det ytterst få i kongeriket 
tet og gjorde det livsfarlig å nå b.e~te også vannmange-I være Alcazars fall. ,sJestI~ f~t VI de?TIe gang Norg? som i det hele tatt kan 
vise seg i et vindu. Påkjen- l~n.a blI prekæ~. Vann, som I Da alt var gjort klart for~are l Mlchael_ M.emrad.s ar- forsta, hva saken gjelder. 
ningen for de beleirede var tIdlIgere yar ~lItt b~trakte~ l sprengning ble en parlamen- tIkkeI «Das Prmzlp NotI9na· FIDUS 
fo:ferdelig. De gikk vakt i S0n;t . udrikkehg, matt~. na tær sendt over til obe.rst I -,#,-,-,-
skUt - seks timer på hver. r~sJoneres ut med 8 deSIlIter I Moscardo. Han ble infor-

tIl hver pr. dag. Det ble mert om situasjonen og lovet i, «Europiiischer Nationalismus ist 
«Sin novedad en el Alcazar» 

Fiendens artilleri ble holdt 
under konstant overvåkning 
gjennom kikkerter. Hver 

slutt på alt som het vask. I I fritt leide om de overga seg. Fortschritt», pocketbok 132 s. 
det stekende hete s~mm~r-I' Oberst Moscardo svarte Ikke lagervare hos Bokt;enesten, 
været måtte alt gå tIl drIk- straks: «Vi foretrekker å men vi er beh;elpelig med å skaf-
kevann. dø». Forts. side 1]. fe den. 
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Fakta om Rothsch i ld-dynastiet \ Maria Elisabeth: 

En drøm og ev nødskrik 
Få har unngått å høre navnet Rothscild nevnt i en eller annen forbindelse. Det har vel kan
skje gjerne dreiet seg om penger, men ofte også om politikk. Hvor mektige Rotschildene er 
kan vi bare ane, men her bringer vi noen fakta om verdens mektigste jødiske dynasti bygget 

på opplysninger i magasinet «The Cross and the Flag» 

Der har alltid vært en til-log på talerstolen sto Quis
bøyelighet hos menneskene Iling. 
i de nordiske land til å dele Som den naturligste ting 
seg opp i grupper av en- av verden begynte mennes-

, gelsk-vennlige og tysk-venn- I kene i disse to salene å flyte 
Huset Rothschild ble hode er Baron Nathaniel res, et bank-firma ledet av, lige. Da det ved et skjebnens over i hverandre og blande 

grunnlagt av Mayer Am- Victor Rotschild, kjent som' Andre Meyer og Felix Ro- spill ble tyskerne som okku- seg sammen slik at alle like
schel Bauer. Han var sønn Lord Victor. Lord Victor ble hatyn. perte Norge istedet for en- 'som ble til en stor enhet. 
av Amschel Moses Bauer, en født i London 31. oktober Blant de Rothschildene gelskmennene, oppsto natur- Overraskelse, glede og har
bankmann fra Frankfurt am 1910. Han tok eksamen ved som er blitt rammet av tra- ligvis igjen spørsmålet om moni spredte seg og sto ty
Main. Han sendte sin sønn Harrow sImle i 1932, og av- gedier har to begått selv- man skulle være engelsk- el- delig å lese i alles ansikter. 
avgårde for å studere til sluttet sin utdannelse ved mord. Det er Oscar Roth- ler tysk-vennlig. Jeg var en, Jeg kan huske hvilken jubel 
rabbiner, men Mayer Am- Trinity College i Cambridge schild og Nathaniel Charles av de heldige, som fordi jeg I som strømmet gjennom mitt 
schel valgte istedef å gi seg i 1933. I 1933 giftet han seg Rothschild. George AnsheIm tok Oxford-gruppens bUd-: hjerte ved de1Jte syn. Og føl
storfinansen i vold. Bare 25 med Barbara Hutehinson, ,Rothschild, fra den britiske skap om de fire absolutter I gende tanker kom til meg, 
år gammel var han hoved- men ble skilt i 1936. Ekte-' grenen, døde i et sinnsyke- helt bokstavelig og alvorlig, helt klare og konsise: Hvis 
agent for Hesse-Hanau og ,skapet bar frukter i form av, asyl. Baron Maurice Roth- ikke falt for fristelsen til å Nasjonal Samlings pOlitiske 
iferd med å skape seg en li- døtrene Sarah og Miranda' sch ild var stadig innvolvert forherlige England på Tysk- program, som ifølge Quis
ten formue. Han døde 12.' og sønnen Nathaniel. I 1946 i sexskandaler. Han døde i lands bekostning. På den an- lings mening var et forsøk 
desember 1812 og etterlot, giftet han seg igjen med Te-I 1957. Henry Rothschild, nen side er jeg helt overbe-I på å skape et samfunn byg
seg fem sønner og fem døtre. I resa G. Mayer, og i dette i kjent som familiens playboy. vist om at hvis engelskmen- get på lover, som kunne dan-

Grener av Huset Rotscild ekteskapet fikk han døtrene' reiste i flere år nmdt med nene, som planlagt var kom-I ne et gnmnlag for et Guds 
ble nå etablert i Wien, Lon- i, Emma og Victoria og søn- sin båt EROS og veltet seg met først, så ville det heller I Rike på jorden, også kunne 
don, Paris og Neapel i tillegg nen Amschel. Lord Victor i sex-orgier. ikke ha falt meg inn å for- utfylles av forvandlede men
til Frankfurt. Hver gren i var direktør i British Over- Overhode for den franske herlige Tyskland på Eng- nesker, så var vi i ,Norge 
hadde en av sønnene som le-' seas Airways, formann i et, gren av familien er, Baron lands bekostning. Vi var jo nådd frem til en så stor full
der. Ganske snart ble tre av I råd for forskning innen i Edouard Alphonse Paul Guy gjennom Oxford-gruppens kommenhet som det er mu
grenene lagt ned og virksom-l landbruket, medlem av et: de Rothschild. Baron Guy budskap blitt løftet opp på lig ved hjelp av skrøpelige 
heten konsentrert om Lon-I rådgivende organ for BBC ble født i Paris i 1909. Han et høyere plan, som skulle menneskers innsats. Da had
don og Paris. En mengde' og hadde forbindelse med in- har bl.a. vært en av presi- gjøre oss istand til i enhver de Nasjonal Samlings pro
agenter ble spredd over he-I teresser i Shell Oil. dent de Gaulle's rådgivere, situasjon å beskjeftige oss gram, symbolisert ved nØk
le verden og etter som årene I I USA het den første Rot- og den nåværende president med vår egen synd og ikke kelordene Orden - Rettferd 
gikk skaffet Huset Rotschild I schild som etablerte seg, av Frankrike, Pompidou, var andres og å arbeide helt opp- - Fred sluttet forbund med 
seg umåtelige rikdommer. August Belmont. Hans vir-Itidligere direktør i Roth- riktig i forsoningens tienes- kristendommens «fire abso
Særlig skulle utlånsvirksom- kelig-e navn var Schoenberg. schildenes bank i Paris. Han te. Denne innstilling til pro- lutter». 
het til regjeringer vise seg å Under borgerkrigen støttet, Giftet seg i 1937 med Alix blernene ville helt naturlig Cirka et års tid etter at 
være lønnsomme affærer. Belmont Nordstatene, mens Schey de ~oromla og fikk i medføre at vi måtte betrakte jeg hadde denne merkelige 
Ved å gifte seg innen fami- en annen Rotschild-agent, dette ekteskapet sønnen Da- en eventuell «angriper» eller drøm, åpnet jeg en dag vår 
lien ble familieinteressene Judah P. Benjamin, var vid. I 1957 giftet han seg okkupasjonsmakt som en avis «Fritt Folk» og fik~ øye 
best bevart og i 1815 ga øs-! statssekretær i Svdstats-re- med Marie-Helene de Zuylen prøve eller oppgave. på en kjeller-artikkel, som 
terrike brødrene rett til å g,ieringen. Belmont skaffet Nyevelt Van de Haar og fikk ' var undertegnet aven ung 
bære tittel av baron og de- seg enorme rikdommer og sønnen Edouard. I begynnelsen av den tys- mann hvis familie jeg kjente 
res landeiendommer kunne giftet seg med datteren til Andre Paris-Rothschilde- ke okkupasjon, mens jeg en- godt. Hele artikkelen var et 
nå gå i arv. I mannen som hadde åpnet re av interesse: nu levde i illusjonen om at eneste nødsskrik. Denne un-

Det slør av hemmelighet Jauan for handel med ves- Baron Elie Robert de «Gruppens» budskap ville ge mannen, som hadde stu
som alltid har omgitt Rot- terlige land, Matthew Perry. Rothschild - født i Paris i holde, hadde jeg en natt en dert til ingeniør i Tyskland, 
schildene, har gjort det umu- Paul Morris Warburg, en 1917. Han er partner i «Roth- av disse merkelige drømmer, hadde der skrevet en lang ar
lig for forskere å avsløre av Rotschilds hemmelh:.:e re- schild Bros. Bankers» og som synes å være aven an- tikkel, som bare var fylt med 
noen sikre tall for deres rik- presentanter, kom til USA i, president i «Caisse Israelite nen kvalitet enn de vanlige bebreidelser mot foreldre og 
dom, men man vet at det 1902. Han kjøpte seg inn i I de Demarrage Economique». drømmer vi opplever. Slike søsken. Han skrev åpenlyst 
dreier seg om flere milliard- «Kuhn Loeb og Comuanv» Baron James de Roth- drømmer fortoner seg for en at hans foreldre tilhørte 
er dollar. Det er kjent at de og ble gitt en lønn på 500., schild - født i Paris 1896. som så virkelige at man le- Oxford-bevegelsen, men at 
har vært med på å finansiere 000 dollar i året. Senere ble Borgermester i Oompiegne ver videre i dem i dagevis et- de praktiserte dens budskap 
begge sider i forskiellige kri- han den første formannen fra 1935 til 1940, og fra 1945 terpå. De blir også stående i slik overfor ham at han var 
ger og at de kontrollerer bå- for Federal Reserve Bank. I' til 1947. ens bevissthet som noe der som utstøtt av 'sitt eget 
de utenriks- og' innenriks- Han var direktør i rådet for Baron Phillippee Georges aldri forsvinner. Drømmen hjem, fordi han fortsatte sitt 
politikken i flere land gjen- utenlandske forbindelser fra de Franee Rothschild - født jeg hadde var følgende: Jeg Istudium i Tyskland samtidig 
nom lån de har ytet de Sit-I 1921 til 1932., Andre som har i Paris i 1902. Best kjent som syntes jeg var kommet inn 'Som han holdt fast ved sitt 
tende reQ'ierinær. arbeidet for Rotschild-dvna- forfatter og motorsport-iru- i en stor sal full av mennes·1 NS-medlemskap. . Det var 

Rotschildfamiliens over- stiet i USA er, Lazard Fre- ot. ker og at der på talerstolen hans foreldre som i sin tid 

Rothschilder iført pengefyrstenes velkjente mundur. 

Edmond de Rothschild - sto en mann og talte. Det var, hadde fått ham interessert 
født i Paris i 1926. Direktør et Oxford-møte hvor flere av- ' i NS-bevege~sen. Quisli:~g 
i «Societe d'Invertissement' ga sine vitnesbyrd. Den ene hadde oHe vært i deres 
du Nord», embedsmann i e1Jter den annen sto opp og hjem og foreldre og barn 
Fellesmarkedet, direktør i hadde noe på hjertet å med- hadde stått sammen om Nor
«Beers Consolidated Mi- dele til forsamlingen. Idet ges høvding og støttet Na
nes», president i «the Asso- I jeg snudde meg for å se bak- sjonal Samling mot bolsje
ciation for Economic Co- over fikk jeg se at der i bak-I vismen. 
opera:tion France-Israel». I gnmnen av salen, istedet for Jeg må 'si som sant er at 

Rothschildene har også en vegg, var to kjempestore ettersom jeg leste det han 
, giftet seg inn i flere mektige portierer av tykk, mørk fløy- hadde skrevet fikk jeg det 
I italienske jøde-familier. I el, som stra~te seg fra den ene sjokk etter det annet. vi 
1858 giftet AnsheIm Rath- ene tverrvegg til den aimen. hadde jo hørt så mange vit
schilds datter seg med ba- Disse var opphengt på en nesbyrd om hvordan «GTUP
ron Raymondo Franchetti. stang med ringer og var delt pens» budskap forvandlet 

, Gustav Rothschilds datter i midten, men sluttet tett hjemmene, forsonet e~tefel
. giftet seg med Baron Emanu- sammen. Men plutselig ble ler, foreldre og barn, om
I el Leonino i 1896. Samme år disse portierer trukket til skapte bedriftsledere og 
I giftet James E. Rothschilds hver sin !side og det viste gjorde fiendskap til venn-

I datter seg med Baron David seg at bak dem var der også skap for livet, osv. Og her 
Leonino. en stor foredragssal. I den- skrev altså denne unge man-

(Forts. side 10.) ne salen var der et NS-møte (forts. s. 11) 
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.-----"""""""",-"",-""-"",,. , (Forts. fra s. 9) 

~ ~e.~ ~'~~: ~II Fakta om Rothschild-dynastiet 
. Den rikeste og mest inn- som nevnt finansiert av no-

FOLK OG LAND - ALP I ALP representer~r, mgen flytelsesrike familie i Asia, en av verdens mektigste og 
Folk og Land's omtale av skap:mde samf~dslde. La:n- ble i 1887 knyttet til Roth- rikeste menn. Menn av fami-

Anders Lange og partiet ~e Sjøl har aldn v~re ~s- schildene ved giftemålet liene Rothschild, Rockefel-
hans, synest å ha skapt «bøl- lI?g-~ o~ heller ~Je na- mellom Sir A. E. Sassoon og ler, Shiff, Warburg, Morgan, 
jer» blandt lesarane. Ein inn- sJo~alsosial1st. Den, splr~de datteren til Baron Gustav Harriman og Milner - had-
sendar (i nr. 17) har til og nasjonale rø~sla, 'Som VI må de Rothschild. de tydeligvis intet å frykte 
med latt seg irritere i den håpe og 'tru VII. v~k:s~ ~g stor I Den ikke ukjente Cecil fra kommunismen selv om 
grad at han seier opp bladet! og ~terk og blI. til e~ Vlrk,eleg Rhodes, ble av Rothschil- denne ideologis eksistens 

No har ikkje eg tenkt å nasJ<?nal samlmg 1 :ån~ og dene økonomisk støttet slik bygger på prinsippet om å 
levere noko forsvar for Mel- sanrung, må derfor lkkJe la at han kunne erverve «De frarøve nettopp slike kapi-
som. Det treng han så visst seg blande saman ~ed det Beers Consolidated Mines». talister deres makt. Det er 
ikkje. Men denne saka synest bor~arleg-konservatIve ~L~. Rothschildene beholdt også da bare logisk å gå ut ifra, 
meg å ha både ei taktisk og! . El '~ ~ak er, at det l em en ,stor del av interessene i at hvis de finansierte den 
ei ideologisk ,side som til gItt SItuaSjOn kan vera .rett diamant-gruvene, og idag internasjonale kommunisme 
denne tid ikkje har vore rørt å st~mm.e P~ ALP: Eg memer dirigerer dette firma også og ikke frykter den, da må 
ved. For å ta det taktiske at em slik ~1~uasJon låg føre mesteparten av den sør-afri- dette forklares med at de 
først: Det spørst om ALP v~ v~lget l ar, o~ eg ste~te kanske pressen. Da Cecil kontrollerer den! Husk at i 
vilde havt nokon fordel av ~JØl pa ~~t'~di ~t memte Rhodes døde, overlot ha,n sin Baron Moritz Rothschild på kos- i minst ISO år har Rothschil-
det om F. O. L. utan forbe- et yar a. rs ,r -, . og formue til Rothschildene. i tymefest. I denes og deres allierte fulgt 
hold hadde gått inn for par- fordI AL~ l Nordland~tIlte På denne måten fikk Roth-I den samme strategi: De har 
tiet. Vi må hugse på at både med arkl~ekt Arne Lmde- schildene utviklingsrett til' utbygginger i staten Israel alltid kontrollert begge si
«borgarlege» og «sosialistis- berg, Mo l Rana, på første SO 000 engelske kvadratmil i er f~siert av. R?thschild-,i dene i en konflikt! 
ke» demagogar enno den dag plass .. Mt:;n . han ko~ dess- Canada. Et nesten fullsten-, famIliens forskjellIge gren- Rothschildenes totale rik
i dag, trass i både HeWins verre lkkJe Inn på tmget. dig monopol på uran-fore-I! er. dom er kjent bare av dem 
Hartmann og Instituttet fo~ Trygve Engen komstene var en av gevins- Gj~nnom inngift~ eller fi-, selv, men man vet det må 
Internasjonal Rett, framleis tene. I nanslellt:; transakSJoner, er, dreie seg om mange, mange 
driv på med våset om Nasjo- Rothschildene har lenge ~othschl~dene . nær. knyt~t milliarder dollar. De omgås 
nal samlings «landssvik». Å LEVE ELLER DØ vært interessert i Zionis- tIl mektige fmanslmpener bare de høyeste sosiale og 
vera «fascist» eller «nazist», I Herr redaktør. men. En mengde kjente' som, Kuhn Loeb & Co., Leh- finansielle kretser. Da' kong 
ja til og med det å ytre nok- En biskop skrev: Tiden byggverk, fond og industri- ~an ~rothers, Segman ~Ja~- Edward av England abdiser-
re truskyldige ord til forsvar kaller på kirken. Kirken hør- kmg mterests og fo::skJellI- te, flyt~t han inn i et slott 
for desse store fol~erørsle- te ikke på denne advarsel. ge andr.e. ~n~en av dis~e su- nær WIen k3:lt «Schlossen-
n~ frå 20-.30åra, Sjølv det Men jeg sier Eder: Tiden . p~r-kapltallstlske bank-IID~e- zesfeld» - ~let av Eugene 
blIr framstIlt som noko uhe- kaller på mer bruk av sunn VIser denne måleren deres en n~r har noen .gang blItt von RothschIld. Edward o~ 
derieg! Det .er . derfor ikkje. fornuft i rikets bestyrelse. I strek høyere er det enten å kJe~t f?r å motVlrke en ~a- hans kone, Wally Simpson, 
utrul~g at el ViJ.lkårs~aus til-I Hva vil det norske folk? ,søke pålegg ell:r før~ det turhg fIende so~ kommun~s- b?dde der etter at de ,:,ar 
slutnmg frå «nazibladet» i Vil det ytterligere utvikle sin over på staten slIk at VI and- : men. D~ er kjent for sm gIft, og var senere hypPIge 
vilde verka som ei belastning tvilsomme industri? Eller vil re skal bære byrde~e for at e~orme mnflydelse på regje- gjester hos Rothschild. 
for ALP under v~lgkam:pen. nordmennene huske på at vi de kan få mest mulIg å leve rmger o~er hel~ verden, og Og alltid når noen forsø-

Så ~ar det den IdeolOgiske lever ikke av tvilsom valuta av. det er lIten tVIl om at de ker å avdekke noen av de 
sida. Under den politiske men av mat? ' I Dette med streik er i orden ville kunne knuse verdens- operasjoner og transaksjo
striden har Lange vorte kalla I Skulle ikke disse mer el-' når det er arbeiderne som kommunismen uten alt for ner som er blitt foretatt av 
«fascist». Ordet har då vore ler mindre analfabetiske forlanger det og gjør alt for store anstrengelser. Deri- Rothschildene, så har Roth
både brukt og meint 'Som stortingsmenn nu ta stand- at den skal bli mest mulig mot er agenter fra Rothscil- schildene vanligvis kommet 
sk:jell~ord. O~ 'Som skjeHs-1 punkt til om nasjonen skal efekti~. At de ikke ~ar hen- dene kjen~ fo~ sin .aktiv~ godt fra det ved å s~arte. 01?P 
or.d VII det SIkkert heretter' leve eller dø? I syn til andre arbeIder er støtte og f~nansIelle hjelp ~II anklager. om antIsemIttIs-
bli brukt om 3:lle - alle! - A. L., Oslo noe !llle vet. Det hender at:n d~n røde sI~en ~der bolsJe- me. For. m~en har vel mer 
som set noko Inn på å mot- streIk rammer andre bedrlf- Vlk-r;9volusJonen l Russland! enn de JødIske forretnings-
arbeide «utviklinga» mot den ter som ikke er i streik, det Da Trotsky (Bronstein), • menn tjent på og suksess-
kommunistiske slavestaten. være seg i landet som i ut- rømte til USA i 1934, var det. fullt operert i ly av anti-
Mussolinis Italia og Hitlers i OM LØNNSKRAV OG landet. Vi har da opplevet, i forkledning av å være an-' semittismen. Tro om de ik-
Tyskland var dei første rea- PRISSTIGNING det da de skulle streike i satt i Rothschildenes bank i ke kan kontrollere også den-
listiske alternativ til kom- Er det et samspill mel- England. Streikene er en så Paris. Flukten ble fulgt opp ne? 
munis~e~. Vår eigen. Vid- 10I? de såkalte b.orgerli.ge hensynsløs gjerning .at en' av to .hemmeli~e møter i I I det overstående utdrag fra «The 
kun QUlslIng var kanskje en- aVIser om best mulIg å skJu- skulle tro at noen VIlle ha I Frankrike: En 1 1933 med Cross and the Flag» er opplysnin
no litt tidlegare ute med ide- le de virkelige forhold? Det reagert endog innen de fag-! Litvinov, Trotsky, Baron gene tilveiebragt av) den amerikan
ar som seinare er kalla na-, etterfølgende er en av de organiserte. Men det skjer: Rothschild og Raymond Mo- ske studenten Frank A. Capet!. 
sjonal .. sosialistiske. Men han mange ting de ikke har fun-; ikke. Hvilket skrål ville det ley, - og i mai 1934 mellom 
fekk dessverre ikkje høve til net å kunne Offentliggjøre. I ikke ha vært om «kapitalis-! Utvinov, Bernard Baruch, 
å prøve dem i praksis i I For alle, som eier evnen tene» hadde begått denne I Trotsky og Baron Maurice 
fredstid. til å forstå dette med årsak slags inngrep i samfunnsfor- de Rothschild. . 

Alle desse eg har nemnt, og virkning har det vært holdene? De eneste private personer 
hadde meir og mindre klårt klart at når lønningene blir I Slik de driver det, drev ik- som fikk noe tilbake av det 
utforma ideOlogiar. Og skal pålagt må også det produ-' ke en gang adelen, den som tsjekkiske kommunistparti 
det nokon gong lykkast å løy- serte bli dyrere. Så også når, hadde størst interesser av I etter beslagleggelsen aval!. DAGEN TILL ÅRA 
'se marxismen sitt kvelertak det gjelder betjening, serve-, at de underordnede var i· privat eiendom, . var Roth-' Den 9. nov. fyller med.dr. 
på menneskesinnene, så kan ring og andre tjenester. Han- : den stand at de kunne yde schildene. Beløpet skulle JON THUNBERG Grastorp 
det berre Iskje ved ein ny, del og kontor fikk nylig på-' noe. Den nye adel tar intet, dreie seg om rundt en milli- 70 år. '.' 
kveik.iande og byggjande ide. lagt lønningene sine. Straks hensyn. Skitt i hvorledes de' on pund. I - Dr. T. ar en herre av 
Det går ikkje berre ved å måtte de forretningsdriven- andre har det. La de betale I Etter den annen verdens., det gamla gardet som på sin 
pusse onp det borgarlege de- de søke om å få legge på va- i bare vi får den betaling vi. krig hadde amerikanerne i tid tillhorde kr~tsen kring' 
mokratiet. som jo var bygd rene. Forruten at betjenin-: vil ha frivillig eller ved trus- i sin varetekt kunst-verdier til det fosterlandska «Vidi». 
på den liberalistiske tanke- gen fikk pålegg skulle de og- . sel om streik. Og kan en ikke flere millioner dollars som I 
gangen frå det 18. hundre- så ha lørdagsfri. Altså kor- legge på de varer som blir var gjenerobret fra tyskerne. Den 22. dec. fyller div.-ar
året, tankarsom no må vera test mulig arbeidstid og fordyret er det bare å føre Da eksperter ble satt i sving betaren HERMAN PETTER
like avlegs som den marxis- størst mulig betaling. Får det over på staten og la med å oppspore eierne, ble SON, Sjobo, Malexander, 
tiske proletarfilosofien frå de ikke dette, truer de med skattyderne betale. For en det raskt oppklart at over Boxholm 80 år. 
det 19. Quislint:!'s tankar høv- streik. Det gjør alle. Det er hensynsløshet og råskap. SO prosent av verdigjenstan-I - Petterson ar en akta 
rer derimot det tridie år- disse som er blitt de øverste Det er bare synd at de selv dene tilhørte Rothschilc1ene. nordisk kampe, som hogak-
tusen til. derfor vart han så i landet som kan diktere alle en gang får svi for det. I Og de ble straks returnert. tas for sin nationella kamp 
miskjend av si samtid. de andre i samfunnet. Og, Bjell Bolsjevik-revolusjonen ble aven på ålderns host. 
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I (Forts. fra side 8) 

Beleiringen av Alcazar 
(Forts. fra s. 9) 

En drøm o;: et nød 
Som et siste ønske ble en menn som var tilbake i rui

nen og fortalte a;t Oxford- søke noen kon~t med hans og jeg tenkte «Gud skje prest sendt inn i Alcazar. nene i Alcazar. De hadde ilt-
gruppen var blitt en ulykke foreldre på det tIdspunkt da takk» , her er d~ alle ~epre- Han døpte to barn som var ke proviant og lite ammuni
for hans familieforhold. Den jeg fikk hans siste brev, for- sentert. Så er VI da tIlbake født under beleiringen og rsjon, og den 27. desember så 
hadde splittet og sådd hat di utfrysingen fra gruppe- igjen der hvor vi Qegynte: En . holdt messe og nattverd. Så det ut til at nasjonalistene 
hvor der før var kjærlighet folk overfor oss som Ikke for alle og alle for en. Men, : gjorde .. nasjonalistene seg skulle bli nødt til å overgi 
og forståelse. Artikkelen hadde slØyf~t «a~luttene» dessverre - - Kun. repre~ i klare for sluttstriden. Dag- seg til fienden. Men i dette 
sluttet på følgende måte: 'i forholdet tIl NaSjonal Sam- sentanter fra to nasjoner I havende offiser satte en tykk øyeblikk oppdaget vaktpos
«Kjære Mor, Far og søsken, Iling og okkuP3:sjonsmakt~n verden sto opp og kom med. strek i protokollen og skrev: tene at en hær nærmet seg i 
kom tilbake til meg, slutt forlengst var bhtt et sørgelig en Syn. dSbekJennels. e - men I «Da aLt som var i menneske- rask marsj. I ,spissen vaiet 
fred med meg, og la meg få faktum .. Men så. kom der et- ikke. for seg selv og !~ine per- lig makt nå er gjort, anbefa- det rød-gule flagget - det 
komme hjem som før.» Og iler en tId aet trIste budskap sO~llge synd~r, shk som ler vi våre sjeler til Herren». var genral Varelas menn! 
under artikkelen sto hans at den unge mannen var falt rskikken var I gamle dage. Arbeidermilitsen grep 
fulle navn. I for sitt fedreland og for Eu- Nei, det hele var begrenset Sluttstriden flukten og fra toppen av' 

På ett eller annet vis fikk, ropa et. eller annet sted på til ~n stakk~l'Is tysker, som På den sekstiende dag av ruinhaugen så general Vare
'eg tak i hans adresse i Tysk- 'I' de I1f'ssIs~e stepper .. Da sXl1- be~Jente SItt fedrelat,ld.s beleiringen, klokken 06.31 la hvordan en skikkelse hilfand og skyndte meg å skri- 'tes Je~ tIden ~ar lI~ne for kngsskyld 0:rerfor de allier- I den 18. desember, ble A1ca- ste med falangens flagg. Be
ve til ham: «Kjære Dem,. meg til å ,sknve tIl hans t~ og så en Japan.er som på, zar sprengt i luften. Man leiringen av Alcazar var 
hvordan kan De angripe De- ,foreldre og fortelle dem om SItt lands vegne llret av seg kunne høre br~et i en om- over. . . 
res foreldre og familie under ; ~ele korrespondansen, som omtrent den s~e l~ks.en. krets av 65 kilometer. Et I 70 dager hadde belelrIn
fullt navn i en offentlig avis? • Jeg hadde ført I?ed ~tten Ikke så un?erhg at VI gIkk. stykke av gesimsen på nær- gen vart. Over 12 000 grana
De må prøve å forsone Dem "~eres og som de m~et kjente bedrøvet hjem. I mere et tonn ble kastet over ter var skutt mot fortet, for
med Deres kjære. De må tll. Og så avsh:lttet Jeg br~vet Så da det var gått noen år! 1300 meter vekk! Meldin~en uten utallige bomber. 82 
skrive og be om tilgivelse ,~ed å o.verbnnge hans SISte mens jeg oppholdt meg 110m at Alcazar var falt gIkk mann ble funnet d.rept, 50 
for dette, selv om det er be-I hilsen gjennom .meg. , . København, ble jeg aven ut over verden. var såret og ytterhgere ~7 
gått urett imot Dem. Jeg. ?et kom aldrI ~oe svar på 'norsk venninde igjen invi- Kommunist-styrkene. var savnet antagehg 
kjenner jo Deres foreldre og ~lltt b~ev. Selv Ikke ansIkt· tert til et MRA-skuespill. strømmet inn i ruinene fra sprengt, til atomer den 18. 
vet hvilke prektige mennes-I tll anSIkt med døden, ble: Denne gang var det et ung- to sider, men ble til sin ov~~- desem?~r. I 

kar de er, og jeg kan føle' de aru;terl~des. «Den. abso- , doms"team som opptrådte l ra~kelse møtt av .e~ fast dISI- BeleIrIngen av Alcazar,. ~g 
med begge parter, fordi jeg lutte ~Jæ~lIghet var blItt for-log jeg følte meg .omtrent plmert fo;svarshnJe på. top- det mot og. den offervIhe 
både er et gammelt medlem vandlet tIl det absolutte hat. , likeså rørt som fOrngegang./ pen av rumhaugen. NasJona- som ble utVISt der, ble stå
av Oxford-gruppen og dessu. - - --:- ". . I De fleste av de opptredende, listene gikk på, skulder ved ende som ~ ek~empel. for 
ten står i Nasjonal Sam- Det gikk naturlIgvIS mange var skandinaver og bl'andt; skulder, og med den ukue- Francos nas.lOnalIsthær I den 
Ung.» og ~ange .år etter. den. tyske disse kjente jeg igjen flere ,lige oberst Moscardo i teten. fortsatte kamp. Den kamp 

I . . 'tet f rte kapItUlasjon før Jeg fIkk el· av de voksne barna til mine i Arbeidermilitsen ble ennå som endte med at Franco 
mm nalvl orsva ler søkte kontakt med Ox I' k kt t b'r Tt jeg altså Oxford-gruppen og . . _ - gamle oxford-venner. engang kastet tIlbake. to rna. en Og. s a l~~:-. e 

sa at han måtte ta feil i det· fO~ g~~~e~år den hadde Det skal sies med sannhet Nå fulgte en hensvnsløs~et urolIge SpanIas pOlItIske 
han skrev .. Jeg hadde den- 'gitt meg både under,og ettu at begge skuespill var gripen-l kamp mot den håndfull I lIv. 
gang ennu Ikke selv opple· krigen var så smått begynt de og meget godt spilt og . 
v~t i virkelig 'store dimen- å gro, da jeg under et opp- heldi~is uten noen politis
sJoner hvo.r absolutt og. to- hold i Oslo et stykke ut i 50- k~ ~Ipp. Men - etter fore
ta~t d~n VIlle. komme tIl. å årene fikk se i hovedstadens st1llmgen, da de unge sto 
SVIkte 1 prakSIS de høye kns- aviser at et større uten- frem og presenterte seg en
tne id~aler den ha~de for- landsk «team» av MRA (Ox- keltvis, så var de ~er igjen. 
kyntl?g var ~ått .lnn. f<;>r. ford-gruppens nye navn) Den mest sympatIske unge 
Ko~t tId etter fIkk Jeg ImId- skulle gi forestillinger i te- nordmann av dem alle kom 
lertid svar fra den unge atrene i Oslo Ja så ruslet vi da med følgende uttalelse: (forts. fra side 5) 
mann, hvori han vennlig tak- da 'et par;tykker ned til «Og min far. var en av ,sbif-
ket meg for brevet og forta~- Folketeateret, hvor vi forøv- terne av HeImefronten.» M k k · 
t~ at han hadde skrevet tIl rig ble henvist til et mindre Jeg våger å spørre: Hvor enn es es a p lng en 
sm~ fo~eldre og fått en for- lokale, for å høre og se ett kommer Jesus Kristus inn i 
sonmg Istand. «Men», ,skr~v av disse meget omtalte skue- alt dette? Tror virkelig MRA-
han, «De er et godt og ærlIg spill. Og jeg må si at det ga medlemmene at man kan sand og jord og måket i en,' beundre det naturlige. Det 
medlem av ~xford-gruppen, et lite støkk i hjerteroten da bruke et slikt visittkort over. ause fra hver sin sekk annen- kalte de for kunst; tegning, 
dog ellers sVI~ter .gI"?Ppens jeg igjen satt side om side for Vår Herre den dagen hver gang. De la veldig mye ,I bildernaling, forming, lyd
medle~er pa~e VIktIgste med mine gamle kristne ven- man banker på himmelens arbeid inne i hodene for de kunst (musikk). 
punkter 1 denne tId.» ner, som tidligere hadde for- port? Her på jorden ser det skulle tenke sjølstendig. De I Da de hadde blåst liv i 

Så gikk der noen måneder kastet en. Teamet som opp- ut som tre fjerdedeler av ble også laget altetende så skapningene sine, og så de 
og igjen ~om det e~ brev fra trådte besto av' mange for- menneskeheten, dessverre de kunne klare seg under alle to gå bortover stranden i 
ham. Tyskland var 1 mellom- skjellige nasjonaliteter, så med de kristne også innbe- /. forhold. Til sist. podet de 1'nn ,solnedgangen hånd i hånd, 
tiden ~ommet i krig med som negerkvinner fra Afrika, fattet, mener seg nødtvun-, fri vilje. En ting var et pro- var det ikke fritt f<;>r at .de 
Russland, og'han fortalte at franskmenn, englendere, tys- ·get til ved enhver anledhing! blem. «Tenk om de tar mak- var stolte over arbeIdet SI~t. 
han hadde meldt seg som kere, indere, japanere, hol- å demonstrere at de var og ta fra oss», sa den Gode, Så åt de aftensmaten sm 
frivillig til Østfronten. «Jeg lendere og skandinaver etc. er på «den rette siden». «men vi får montere inn Ba· og gikk hver til sin boUg. 
vet at det vil bli et forferde- Så begynte da vitnesbyr- J '1 'kk å t d lanseprinsippet; det samme Buscador de Verdad 
Hg sjokk for min Far,» skrev dene fra hver enkelt nasjon eg tVI er I e p . a e som jeg brukte da jeg skap-
han, «for han har alltid hå- mennesker som tIlhøre.r te bakteriene. Det går ut på ••• ___________ _ 
pet på at jeg ville ende med MRA fremdeles kan .føre~- at.hvert vesen eller stoff pro-
å gå inn i hans forretning, ne medmenneske~ tIl Kns- duserer et stoff som dreper TILL DET TYSTA LEDET 
men for min Mor, som selv tl!s. Men - de VI~ først få det hvis prOdukSjonen fort- KISS KOCH, maka till 
er officersdatter, vil det sik- s~ fulle sla~~raft tilbake for setter. Så hvis disse skapnin. Ledaren for Danmarks Na-
kert ikke falle så vanskelig sm høye .mISJon ~en. dag de gene forsøpler seg legemlig tional.Socialistiska Arbetar. 
å forstå. Kan ikke De, kjære v~nde: tIlbake tll SItt opp- eller åndelig, og bruker me- parti, Sven Salicath har in. 
Frue, 'som venn av mine for- rInnel~ge utgangsPuI?-kt f::a re enn de har bruk for, Vill gått i det tysta ledet. - Kiss 
eldre Iskrive til dem og for- før sIste. verdenskrIg,. slIk de tilintetgjøre seg <sjøl.» tillhorde kvinnan av den ak. 
søke å forklare dem hvor- det kanskle best k~ uttryk- «En ting må vi ikke glem- ta nordiska stammen, som 
for jeg måtte gjøre dette?» kes ved den sang VI dengang me: FANTASI.» Så puttet trofast arbetat efter kriget 

Det var imidlertid kom- alle var med P~ å synge: de inn tankelameller for øk- for sanningens sager i Nor. 
met til et nytt brudd mellom «Broer fra land til land ... ». onomi, filosofi, psykologi, den. 
ham og de der hjemme ved I Og da kunne kanskje den- religion, politikk og andre Hennes minne lever arat 
denne hans siste beslutning. ne min drøm fra tidligere ti- fantasiprodukter. Dessuten och aktat! 
Og det var umulig for meg å I der gå i oppfyllelse. fikk de evnen til å bløffe og S. LUNDEHALL 
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SIDE 12 FOLK OG LAND 

(forts. fra side 7) 

I N STI N KT O G SAM· F UNN 
sjon var altså like stor. Men-I Konrad Lorentz uttaler: vendigheten av at hannene 
nesker drepte til og med j «Personlig binding og in- dro ut på jakt og at hunnene 
mennesker. Det eldste funn dividuelt vennskap finner vi samtidig tok vare på avkom
som er gjort av homo sapi-, bare hos dyr der den intra- met, innvarslet arbeidsdelin
ens, den nuværende mennes-' spesifikke aggresjon er høyt gen som instinktivt feno
keart, som stammer fra nær- • utviklet - ja, dette båndet men hos mennesket. Å ned
heten av Budapest og som' er desto fastere jo mer ag- legge bytte og bringe det til 
har en alder av 350 000 år, gresiv vedkommende dyre-. boplassen var mannens før
viser at det angjeldende indi-· art er.» ! ste arbeide, å passe avkom
vid er blitt drept, og av et Vi fant at aggresjonsin- met og å samle røtter, bær 
våpen som ble funnet samti- stinktet ble høyt utviklet hos og frukt idet arten var alt
dig. mennesket. Vi må også anta etende, var kvinnens opprin-

Det var bare jakt i et en meget stor grad av tro- nelige sysler. Tilvirkingen 
samarbeidende lag som kun- fasthet og solidaritet i in-. av våpen var lenge mennes
ne gjøre det mulig for de stinktene hos mennesket i keartens vesentlige sær
små vesener som i beste fall 1 dets naturlige samfunds- . trekk. Det er rimelig å anta 
var utstyrt med kastevåpen,' form. at dette skapte spesialise
å nedlegge store dyr. Man i Vi hørte også at det sam- ring blandt mennene slik at 
måtte drive byttet mot et fund som forsvarer gren- der også ble en håndverker
bakhold eller ringe det inn.' ser, har den mildeste form i gruppe i jegersamfunnet. 
Samtidig var det bare de for rangorden. I menneskets I Trolig gav dette også oppha

LØRDAG 8. DESEMBER 1973 

(forts. fra side 6) 

Nei, slik var def 

hurtigste av samfunnsgrup- instinktutvikling må vi der-I vet til en bytteøkonomi som Adolf hin stortyske i et mer uformelt øyeblikk. 
pen som kunne delta i dette .• for anta at tilbøyeligheten til, også har gått inn i instinkt-
Jakten ble derfor en oppga-' ulikhet i rettigheter mellem: utrustningen hos mennes- hånd om det. Jeg vet at De oberst Betz og tog avskjed 
ve for hannene. Hunnene, medlemmene i den lille grup-I ket. Håndverkeren kunne ofte har skjelt og smelt over 1 fra ham med noen takkens 
med unger måtte efterlates' pe ble avsvekket uten at bytte tilvirkede våpen mot mine bilder og 'Også dette - ord. 
på faste steder slik at de rangordenen kunne forsvin- deler av jegernes nedlagte men det ha'dde jo en annen Da jeg skulle forlate rum
kunne finnes igjen når han- ne helt. Det gjør den nemlig dyr. grunn. met kom Hitler efter meg, 
nene ~om tilbake med byt- bare av og til innenfor en Nødvendigheten av at je- Jeg så sikkert riktig for- grep meg med begge hender 
tet. Et bytte som ble efter- hjord eller en stim. På jak- gerne vendte tilbake til hun- bauset på Hitler, for han sa og sa: «Baur, man burde 
la~t f~r en stund, ville fort ten måtte der væ~e led~re: ner og unger med byttet, forklarende: «De vet at ved sette på min gravsten 'Han 
blI SPIst av rovdyr eller åt- 1 som kunne ta hurtIge avgJø- øket menneskeartens soUda- hvert skifte av kvarter som var offer for sine genera
seldyr. Med korte mellem-. reIser og som kunne forestå ritetsinstinkter overfor fa- ikke bare dreiet seg om en ler'!» På mine innvendinger 
rum måtte maten bri~ges til delingen av ~~tet mellem de milie og gruppe. Eksistens- enkelt dag, måtte dette bil- ~rklærte han: «Ba~r, De ve: 
hunner og unge~, og Jeger?e enkelte fam:lIer -:- f.or d~ kampen og det naturlige ut- det med. Deres skjelling og l~ke så meget, De .vII ennu fa 
kunne derfor Ikke streIfe ble?~så utvIklet mstinkt tll valg ville føre til at de grup- smelling over det ble meldt, VIte meoget som VII f<;>rund.re 
lenger ut fra bOJ?lassen enn famllIedam;telse. . I per hvor tilbøyeligheten hos meg for lenge siden.» Nå 'I Dem.» Ar .senere. har Je~ blItt 
8:t dette lot seg gjøre. Denne I I a~le pnmats~mf~nd fm- jegerne til å vende regelmes- husket jeg de store og ruven. n:eg bevIsst. dIsse HItlers 
tIdsf~ktoren satte grenser ner VI en sterk bmdmg mel- sig tilbake var størst, også de kasser som ikke skulle SIste ord da Jeg måtte være 
for ,laktmarkenes størrelse, lem hunnen og hennes un- ville overleve lettest. Andre med i transportmaskinene, sammen med generaler som 
'Og den satte også grenser ger. Vi oså dett. i forbindelse grupper gikk til grunne, og men stod i gangen i Ftihrer- tilhørte ;ten pr?sentsa~s 
for samfunds5ru!JPens stør- med bade chlmpansen og de som ble igjen, ville i øken- maskinen. Jeg visste også at som eft~r a. være b.lItt tatt tIl 
reIse .. For n~r Jaktmarken rhesusapen. I?ette bånd~t de grad bli preget av sam- Hitler stillte opp malerier fa?ge pa ml?tavsmtte~ i 1944 
ble lIten, matt~ 'Også det varer lenger JO lenger tId hold og forpliktelse. Et lig- som han skaffet seg for å stIllet seg bl forføynmg !or 
samfunn vær~ l~te som den ungene trenger for å mod- nende utvalg av de best skik- betrakte dem i de få frimi- russerne og oppfordret ,!ar~ 
s~ulle holde lIv 1. F:unnmate- ,n~s. Hos mennesket t3;r mod- kede grupper ville naturen nuttene. Ved en større reise soldater. ved fronten tll a 
nale tyder på at Jeger~a~-: n~nge? aller lengst tI~. Ser foreta på grunnlag av evnen ble nettopp også bildene kaste sme våpen og løpe 
fl!ndet bestod av 50-70 mdl- I VI pa m~eskets hJ~rne, til å produsere gode våpen. pakket inn. «Grosse Fritz» i over.» 
VIder. kan det påv~ses a~ den lkk~ For taktikk og våpen måtte inntok vel en særstilling, for I * 

Når jaktmarken slik ble er helt ferdIg u~vlklet før l gjøre opp for det arten det syntes - som jeg nå fikk . 
liten, var det også tvingende 25 års alder. VI må derf<;>r manglet i hurtighet og st yr- vite _ alltid å ha vært med. Så l~gt Hans Baur, so~ 
nødvendig at alt vilt der ble v~nt~ en sterk og langvang ke og i farlige tenner og Jeg skildret for Hitler hvor- . forøvng fulgte Barmann ~ 
reservert for det egne sam- I bmdmg mellom mor og barn klør. Det naturlige utvalg be- ledes gjester ofte hadde der k utbruddsforsøfkei r~ 
fund. Fremmede måtte der-I· hos menneskearten. : gunstiget i denne sammen- bragt sin uvilje til uttrykk bun e:-en, og som or engs 
f 'kk t l o . . . . o å"l' l. har slatt fast det som nu en-or l e o ereres. Hos mennesket rna VI VI- heng utvIklmgen av et organ, nar de p vel tI sm p ass d l' bl'tt ff" It k 

. ·t . .. df d Il t'l tItt t fø tått elg er l o ISle a sep-. I?ISS~ forhold øket tern 0- ,d~re 3;nta at en ~ann ble m- nemhg hJe~~n: Del!- a er. e er l oa e e. :8 m e tert at Barmann mistet li-
nemstmktet hos mennesket·stmktIvt bundet tIl mor-barn som bestod 1 a Jage l lag og 11 skyve kassene tIl SIde .for å vet ~nder forsøket Selv ble 
Det ble instinkt å binde seg gruppen. Etologien viser å tilvirke våpen, førte til or- kunne smyge seg forbI. Jeg Baur såret og kom' i russisk 
til et territorium og å for~ nemlig at slik binding aven ganforandringer. For ca. hadde selv brummet n:ed av fan enska Det var vel her 
svare dette mot fremmede l hann til en hunn med unger, i 400 000 år siden hadde men- e:r: annen grunn, n~mhg for- hang traff ~~ eneralene han 
samlet flokk. Jegerlaget som parbindingen, skjer hos ar- neskearten en hjerne av! dl kassene efter mm oppfat- , k . g 
streifet ut mot jaktmar~ens ter hvor ungene ikke er i samme størrelse som det ning ,:nødig hadde ~kjem-I s ~~~~s ~~k som nylig kom 
grenser, ble derfor ogsa en stand til å ta vare på seg moderne menneske. Homo m~t vart vakre kabmrum. i n ut av~ kan forøvrig 
krigerflokk. ~enne~kes3;m- selv, hvor ungene videre bli; "saPiens var skapt. I ~ltler klart~ nok .e? gang å skalres~e~om vår boktj& 
fun?et ble altsa en bIOlogISk oppfødd på et fast sted, hl, Før vi går videre med å fa ~rem et lIte smIl. «Ja, det neste. Det er en interessant 
nasJon. I rede og lignende, og hvor I skildre menneskets instink-I er lOrden, Baur.» 'bok som mange vil ha stor 

Som vi påpekte i avsnit- videre strevet med å skaffe. tive natur må vi undersøke! «Jeg har ennu to?ppdrag glede av å lese For her er 
tet om nasjonen (kap. 2) er mat til ungene er for stort rom der v~r noe ved det ny- for Den;, Baur. Jeg ~Jør Dem det altså tale o~ personlige 
felles territorieforsvar det for ett dyr alene. Alle disse lig forøkede organ hjernen ~nsvarl:g f~r brenmngen av opplevelser og ikke fantasier 
bio~og.iske utgangspu?kt ,ror forhold g.ialdt også for den som kunne bevirke at in~ lIkene tIl m~ hustru ?g meg skapt et kvart århundre ef
utvlklmgen av moralmstmk- oppstående menneskeart. Da stinktene ble satt til side sely. Fo:'Ø'!rlg .har . Jeg be- terpå med sikte på å tekkes 
tene. Den gruppe som står mennesket trengte kjøtt som I redusert eller dempet . Ha~ stemt Domtz tll mm efter- seierherrene og «de omven
sammen om å forsvare sine mat, og da dette ble skaffet! det faktum at menne~kear- følger. Bormann har en rek- dte» 
grenser, preges innad av tilveie av hannene, ble slik. ten har den len st utviklede ke oppdrag ~ra meg .. s~m han! Og når det er spørsmål 
samhold vennskap og gjen- parbinding særlig nødven- I h' . rtg t skal overbrmge Domtz. Se' < • k l' H'tl b"Oo-ra 

' o d' F '1' bl dl t' ny Jerne gJo a mennes- t"l å komme Dem ut herfra' om en Vlr elg l er l to. -sidig hjelp. Der er ogsa en . 19. amI len . e. ne ag l i ket i mindre grad enn andre l . . . fi. så vil vi påny minne om 
direkte overenstemmeIse menneskets mstmktutrust- . arter er et instinktvesen ? Det er meget.,v:ktlg ato Bor- Erich Kerns' store trebinds 
mellom styrken av fremmed- ning. . m~ når I?omtz.» Sa tok k O å d t . k ff Bok-
hatet, xenofobien, og den Som svar på familiens be- HItler avskjed med meg ~~r . t gS esa er 
gjensidige kjærlighet innad i hov foret eget område, ble I neste nummer: l med et fast håndtrykk, hvo~-, Jenes en. 
samfundet. eiendomsinstinktet til. Nød- IV. Instinkt eller tanke. efter han vendte lseg tIl Siegfried. 
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LØRDAG 8. DESEMBER 1973 

å øke løssalget på, noe som I (forts. fra side 1) 
antagelig er Oskar Hassel-

FOLK OG LAND, SIDE 13 

lopprøre. Som Henrik Ibsen 
skrev: «En minoritet har 
imellem rett - en majoritet 
har alltid urett.» knippes og hans med«ansva- N d t d · 

rlige» redaktørers håp. En orge og II en re Je 
får tro at et slikt ondsinnet "" • • • Anders Lange skrev med 
håp blir gjort til skamme av I rette i sin «Avis» denne må-
det norske folks anstendig- ned (Nr. 16/17, 1973): «Bor-
hetsfølelse, . de~s kunnska- som de var for 40 år siden' handel. Vi kan vente en be- vet skadeserstatning ble de gerkrigen fra skammens år 
per og dets mstmkt :f!or selv- 'kommende januar. retning om norsk og russisk fortalt av talsmenn for Ar- er forlengst forsvunnet fra 
oppholdeise. I ' heltemot i kontrast til «na- beiderpartiet at de ikke had-' m~tt si!lll-:- ---: La oss nå på 
. For det første o ble Qui.s- Likevel skal vi nå få den zi»-brutalitet, m~re krig~pro- de rett til noen erstatning knstehg VlS relse opp de fal

lmg-saken ført pa en utIl-' russisk-norske propaganda- paganda, med sIkte på a un- fordi de hadde gått i tjenes- : ne og børste støvet av deres 
børlig måte. Den presideren- film «Oktober 44»**) (Af ten- dergrave norsk troskap mot te hos kapitalismen. Da ak- I' rygger.» . 
de dommer, ~rik. Solem, posten 10/5.73), statsstøttet NATO og å fremme sovjet- tivister ble satt under tiltale, Int~t und~r at presIdent 
hadde et ~(h~t til nazlste~ og med et beløp av 500.000 n'l infiltrasjon av det norske organiserte Trygve Lie og Pompidou vII fly til K~ben-
andre qms.lm.g~r (som) var kroner og det som svarer til samfunn. Einar Gerhardsen et arbei- havn for et toppmøte 1 Fel-
nesten pnmltlvt.» (H. 0',8 eller 9 millioner n. kroner dernes justisfond for å dek- lesmarkedet av, statsledere 
Christophersen fra «Kret- I, i rubler. Den skal konsentre-I I tillegg til dette har Riks- ke utgiftene til deres egne 15/16 desember under ledel
sen» i Aftenposten 2.1.70). re seg om de 2.000 nordmenn teateret til hensikt å oppføre partimedlemmer og de an- se av statsmi~ister A:nker 
Og som dr. Paul Hayes (Ox- som søkte tilflukt i en grube et innrømmet propagandis- klagede kommunisters. I Jørge!lsen ~o.r a koord.mere 
ford) har skrevet: «Den nor- i nærheten av Kirkenes og tisk skuespill om «Menstad- Så klassekampen og pasi- l utennkspolItlk~ og olJefor
ske ~egjering umuliggjor?:e manuskriptet måtte god- slaget» i 1932 da Quisling var fi~men som ødela Norge i, holdsre.gler. Dlsse berører 
ep fair re~te~gang ~ot Qms- kjennes av Leninfilm i Lenin- forsvarsminister og spilte en 1940 og fremdeles truer den i Norge l høy grad enten det 
lmg ve~ a tIllate slIke kon- grad, hvor størsteparten av avgjørende rolle. (Aftenpos- nasjonale sikkerhet var på! er i elle:r: utenfor EF. Et 
troverslelle personer~om scenene vil bli spilt inn. I' ten 3.11.73). fremmarsj - til s~a~e for sterkt, emg og besluttsomt 
for eksempel Paal Berg, a ta De evakuerte «levde noen I Dramatikeren Asbjørn Fedrelandslaget, Qmslmg og Norge er avgjørende for he-
del i domfellelsen av deres måneder i konstant frykt for' Toms sier: «LO feirer sitt 75 ' alle de andre forkjempere le Vest-Europa. 
t~dligere fiende.» Selv Quis- at gruben skulle gå i luften», års-jubileum neste år __ for indre og ytre forsvar. Verdens Gang, «Oktober 
hngs forsvarsadvokat, Hen- blir vi fortalt. Og «De kom Jeg valgte å skrive ut fra ar- 44» og «Konflikt» (Menstad-
rik Bergh, fortalte Expr~s- ut under befrielsen av Kir- beiderens synspunkt _ _ Spredningen av slike defa- slaget) hjelper ikke. Norge 
sen (6/8.45). at . han «alltId kenes og ble møtt av sovjet- ,Fascismen dukket opp over itistiske synspunkter gjen- må høre opp med fremdeles 
hadde vært Jøssmg.» iske og norske soldater.» 1 hele Europa - - Og Anders nom Nationalteateret på et å kjempe annen verdenskrig 

Trygve de Langes kilde- Skal vi også bli fortalt at Lange var sekretær i Fedre- slikt tidspunkt vil skade i og konsentrere seg om «Tre
materiale er like lite objek- Kirkenes og Vadsø ble øde- landslaget - - Men sikkert Norge ytterligere, forferde, dje runde», som så nære på 
tivt. Aftenposten trykket og lagt av det sovjetiske flyvå- ~ er det at de sosialistiske ide- dets allierte og glede Kreml. !startet siste måned og frem
medsendte Quislings Fritt pen? At den røde hær nådde' er fikk større gjennomslags- Firti års deling av nord-: deles kan bryte ut i Midt
Folk i april 1940 og trykket frem til kirkenes fordi fin-I: kraft efter Menstad-slaget- menn i svarte og hvite får, I østen. 
Deutsche Zeitung in Norwe- nene fordrev tyskerne fra - Det er jo nettopp arbei- «gode» og «dårlige», med for- (6 "b 1973) 
gen inntil 7. mai 1945, da jeg Lappland (mens russerne ik- derbevegelsens kamp som akt for Grunnloven og histo- . novem er 
så siste utgave komme fra ke gjorde noe) og mistet har ført oss fremover», etc. riske kjennsgjerninger, bør Ralph Hewins 
pressen. Derfor måtte Af ten- 800 mann i en 3 måneders I I virkeligheten var Men-
posten «ro, ro, ro» under blodig kampanje i oktober- stad-slaget et skritt langs -----------------------
«befrielsen» for å unngå desember 1944? Iveien til Norges ulykke «9. 
rettsforiølgning, ~g betale . Skal vi bli fortalt at oberst april» under Arbeiderparti
et betydelig beløp for å hjel- Arne Dahls 280 mann sterke ets statsminister Johan Ny
pe stansede aviser til å livne «Force 138» fra Slmttland, gaardsvold. Som dagene går ~il igjen. En sli~ a:ris kunne f~rst ble nektet adgan~ til I 8. juni marsjerte 1000 ar
Ikke være obJektIV under FInnmark av russerne, sa ble beidere væpnet med hjem-
omstendighetene i 1945. Legg «inngjerdet», dernest forsin- melagd~ våpen på fabrikk- « ... det er en kamp mel- ikke blir imøtegått og st yr
merke til dets ondsinnede ket i en måned - og hele ti- området til saltpeterfabrik- lom røverne og de berøve- tet øyeblikkelig, vil det be
beskrivelse av Quisling da den sto under kommando av ken til Norges største indu- d Denne regje- ty sivilisasjonens ødeleggel
han halvt utsultet nå 700-ROO generalløytnant Scharbakov strikonsern, Norsk Hydro, r~g~~» b~~ 'opprettet av al- se». 
kalorier nr. dag hanne gått fra den karelske hær? (Thor under en lock out da 30 ar- mindelige menn, ikke av mil- Bortsett fra at et par kon
ned 20-25 kg. Nå er VG stall- Heyerdahl ble faktisk sendt, beidere brøt sin avtale. Poli- lionærer ... » « ... Det er tinenter er kommet i tillegg, 
kamerat av Aftenpo~tp,,? og tilbake til England. av russer- . tiet ble overmannet og de- noe grunnleggende galt med er vel disse ordene like ak
or.gan for den tidlIgere ne). Se general SIr Andre'Y: monstrantene marsjerte vårt industrielle system. Det tuelIe ennu. Ikke minst i 
Hlemmefront. Thornes «Report on the LI-: vekk med politiluer på sine. er en skrue løs. Hjulene er USA, hvor kun de færreste 
Forevigelsen av slike lums~e beration of Norway» og 'røde flagg. Quisling fryktet kommet ut av balanse. . .» er istand til å skjelne mel
fordommer er da skadelIg Bernt .Balchens «Come, for at opprørerne ville be- «. .. Skaperverkets bunn- lom de synlige og de usyn
no~ i .og f~r seg. Verre ~nda North wlth ~e»: I mektige seg våpen på et vå- fall er blitt dumpet ned over lige faktorene bak begiven
er Imldlert1d~en totale I~O- Og sk.al VI blI f~rtalt om penlager i nærheten og send- oss ... » « ... Folket er vik- hetene. Sikkert er det i hvert 
re~i~g av 28 ars akad~mlsk Jonas LIeS evakuerm~sar~- te et kompani stedlig infan- tigere enn lover og statut- fall at det gjenstår et alvor
kntIkk av «rettso1?pgJøret» n:en.ter. eller om Sovjets JU- teri, understøttet av to ka-! ter ... » « ... Det er ikke lig indre, politisk oppgjør 
(Professor Jon SkeIe, dr. Jo- rISdlksJ~n over Nord-Norge, nonbåter for å gjenopprette lenger en regjering av folket, for amerikanerne, hvis de ik
han Scharrfenb~rg. etc.~ og I ~esten tIl Hammerfest, opp. orden. I ved folket og for folket, men ke skal spille helt fallitt som 
9 bøker om Qmslmg SIden I til den røde hærs avreIse I Regjeringen støttet Quis- en regjering av Wall Street, Vestens ledende nasjon. 
1959*), samt også Løbergsa- 2.5.9.45, efter å ha bru.kt utal- Hng og efter samråd med de ved Wall Street 'Og for Wall 
ken (l9~9). Ol ') lIge telegrafstolper tIl bren- andre bo~gerlige partier sen-. Street ... » « ... Vi s~nder 

'" (1\ It ~. sel? ~ller om russern~s trus- dte stortmgspresIdent Ham- plutokratene en alvorhg ad-
Behovet for krIgsp~opa- sel (til Ba~chen) om a o~ku-. bro ut et kommunike som varsel. Svaret på denne un

ganda er forlengst forbI. De: pere N~rvlk? ~ller om gJen- fremkalte voldsom reaksjon dertrykkeisen er opprør _ 
påståtte forbrytere har so-Ita:tte dIplomatiske anstren- i venstrekretser. De erklær- opprør som søker hevn gjen
net for deres «krigsforbry- g~lser fra. So~jet~ side for å te: «Dette bekrefter påny hva nom rettferdighet ... ». 
telser». Tiden for «borger- SIkre terntorIer 1 Nord-Nor- I de norske væpnede styrker i . , . 
krig», hat og hevn er over - ge og Svalbard? . ,skal brukes til.» 15. juni ble DIsse SItatene er fra 
eller burde være det. «Norge I Jeg frykter for at det det snappet opp et telegram USA. De kunne ~eget godt 
er et rike - vi skal bli et vil ligge hinsides filmregis- fra lederen av det kommu- ha vært skrevet Idag, men 
fOlk», som Quisling sluttet søren Knut Andersens ?g nistiske parti, Peder Furu- stamI?er fra 18~0-årenes 
sitt program. Dis,se ord er manuskriDtforfatteren Slg- botn i Moskva med ordre I amenkanske populIster. 
like meget på sin plass idag biørn Hølmebakks makt å få om ~t landsomf~ttende mot- I 1892 hevdet de ameri-

I me~ noen. :slike histor~ske angrep. Men Quisling bevar- kanske populistene også at: 
~,) De ni bøker er S. Hartmann realIteter 1 deres rUSSIske te roen og alarmerte bare «en omfattende sammen- SAMFUNNSFAMILIEN: 
1959, L. Unstad 1964, R. Hewins hær og politi, som etablerte svergel~e mo~ mennes.kehe-
1965, B. Vogt 1966, Andenæs, Ris- **) Filmen «Oktober 44» (Af ten- en antisabotas.ie-vakt, som t~n drIver sm orgam~erte 
te, Skodvin 1966, Langfeldt 1969, posten 10.5.73) har siden blitt kalt ble trukket tilbake en måned Virksomhet på to ko~tmen
P. Hayes 1972, H-D Loock 1972 «Under en stein himmel» (Af ten- senere. ,ter, og skafferseghurt~gkon
og D. Little;ohn 1972. i posten 2.11. og 5.11.73) I D~ sårede politimenn kre- troll over verden. HVIS den 

Naturen er vår far og mor som 
gode gaver ga oss - og Staten er 
vår store bror, som tar det hele fra 
oss! Piet Hein. 
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GOD JUL MANN, HOSTESAFT! 
Alle aviser med respekt I «Vi har knabbet et TV-ap

for seg selv bringer en jule- parat fra en gammel mann 
fortelling i sitt desangående og solgt alt sammen for 300 
nummer. Vi i Folk og Land kroner. Men nå er pOl'ti et

. vil selvsagt ikke være dårli- ter oss og vi har brukt opp 
gere, og har sikret oss føl- alle penga. Hvis vi kan få 
gende sannferdige lille og 300 kroner av sosialkontoret, 
rørende sosialepiske godbit kan vi kjøpe sakene tilbake 
fra det vesle samfunnet med og levere dem til gammel'n 
det store hjertet: I før pol'ti huker oss.» 

Tre av Oslos permanente I Denne solskinnshistorien 
slumgjengere fra den store' var mer enn sosialkontoret 
svarte flokk, hadde stjålet kunne stå for, så de dristige 
et TV-apparat og en radio «selgerne» fikk sine mer el
fra en gammel mann (leve ler mindre velfortjente 300 

,klassekampen). Tyvegodset kroner, hvorefter de atter 
. ble forsvarlig gjemt mens de : dro ut på byen og efter si
bolde riddere av det sosiale i gende moret seg storveis. 

Fra nyttår av vil budsjett gikk på jakt etter I 
FOLK OG LANDS DANMARKS-REDAKSJON en muli~ oppkjøpe.r.. . PS 

. . .. Det VIste seg ImIdlertId . 
være I VIrksomhet. Dette fremstøt er et ledd I arbeIdet for. umulig å oppspore en bruk- For ordens skyld gjør vi 
å skaffe avisen større spredning også i våre naboland og l bar kunde, så d'herrer salgs- oppmerksom på at ovenstå
samtidig gjøre den til et felles forum for alle nordisk-' representanter besluttet iste- ende ikke er «fabrikert» un
nasjonale krefter i Norden. den å gjøre en «vri», som I der til~agende. promille ved 

det heter. De la veien om so-1 redaksjonens Julebord, men 
sialkontoret, hvor de server- sågar er blitt referert av 
te følgende historie: Oslo-pressen. Skål! 

«In business as usual» 

FRA '\ 

BOKT]ENESTENS I 
LITTERATURL~ 

DEN EVINDELIGE HiTlER: 

SI NO' GODT ifjor. Da forlagsfolkene også 
FRA BOKTJENESTENS LITTERATURLISTE OM HITLER OG DØ iår søkte om plass på bok-

Fol k og Lan d i løssalg: 
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. 

Det er stadig forbundet messen, ble ansøkningen av
Otto E. Moll: .. med en ikke ubetydelig ri- slåt~ med, den begrunnelsen 
Die deutschen Generalfeldmarschalle 1935-1945. Innehol~ I siko men likevel hender det at fIrmaets folk hadde vært 
der 26 soldatbiografier av Tysklands førend.e f~ltherrer l I at e~ og annen drister seg' «voldsomme mot de besø
Det tredje riket.s tid. En bok for ~lle. som vII kjenne per- til å trykke skrifter om vår I kende». 
'Sonene bak begIvenhetene. 284 s. ill. mnb. kr. ~5,-. kjære «Doffen» uten å ta HITLER-BLOMSTER 

KRISTIANSAND S.: 
Kiosken Børsparken 

SVOLVÆ.R: 
Svolvær Bykiosk 

Vi antar gjerne kommisjon
ærer på steder hvor vi ikke 
er representert. Henvendel
se bladets ekspedisjon. 

seg de nødvendige reserva- I LITTERATUREN 
Erich Kerns kjen~e .. Hitler-~iografi I-Ill: . isjoner om at han jo var, Hitler er still going wrong, 
Bind I: Der Partmfuhrer (til 1933) 392 s .. IlI ~nnb. kr. 60,- spenna gæærn. ,ikke minst i kommersielt 
Bind U: Der Staatsmann (1933-39) 468 s. ~l. ~nnb. kr. 60,- Såled~s f.ek~. forlaget K. henseende. På bokfronten 
Bind Ul: Der Feldherr (1939-45) 464 s.lll. mnb. kr. 60,- W. Schutz, hVIS bøker bl.a. er det nu kommet en barne- -------------

di~tribue~es gjenn.om F. og bok(!) om ham på tysk. Tit- ! DU)) ø R I 
Herbert Walther: IL. s boktjeneste. 'FIl overmål telen er, ja, tenkte vi det : .. 
Die Waffen·SS, eine Bilddokumentation.Ensamlingskjeld- hadde forla~et tillatt seg a ikke, «Da Hitler stjal den ~ SVetten 
ne PK-fotos, som egentlig skulle ha blitt ødelagt i 1945. Et mønstre pa Frank~urter rosa kaninen». Ellers har -----. - _____ _ 
nærbilde av SS-soldatenes offergang på alle fronter og en ~ ~okmes~e, hvor det stdiltketut Econ forlag lagt beslag på I E b t 'nh dl 
fantastisk fotosarnling. 240 s. innb. kr. 80,- sme tVIlsomme pro u .er tittelen «Hitler-vitser» _ en n erøm VI an er 

sammen med anste.n~hge bok som sikkert inneholder :s~ulle engang demonstr~re 
. . bokverker fra den offIsIelle. mange godbiter skulle vi sm overlegenhet som vm-

Fnedr. WIener: .. Bundesrepublikken. I ' smaker. Med bind for øy-
Die Armc:;en der. NATO-Staaten. En hånd1;>~k som l bIl~er Som man rimelig kunne, tro. ! nene skulle han avgjøre hvil-
og oversIkter VIser medlemsstatenes mIlItære orgamsa- vente ble firmaets stand A PROPOS HITLER-HISTORIER ken vin det var man gav 
s.jon, kommandoforhold, ~åpen, utstyr e~c. etc. Uunnvær- overr~nt av venstreforvridde " Følgende «Doffen-vits» ver-' ham. 
lIg for observatører og aVIslesere. 436 s. ill. ppb. kr. 46,- demonstranter, som gikk løs serer for tiden i <<TIy-nazistis- 1 Han fikk det ene glasset 

på såvel firmaets re~r~sen-I ke kretser i hovedstaden: I efter det ~dre, nippet til 
Friedr. Wiener: tanter som selve utstIllmgs- Hitler hadde vært å snak- det og avgjorde uten å nøle 
Die Armeen der Warschauer-Pakt-Staaten. Tilsv. oven- materialet. Utrolig nok skal i ket med Den skinnbarlige både den riktige årgangen 
nevnte. 240 s. ill. ppb. kr. 46,- bråkmakerne endog ha for-; for å få permisjon. Han ville og hvilket distrikt vinen 

søkt å stjele med seg enkelte en tur tilbake til jorderik kom fra. Til slutt hadde han 
av de «anstøtelige» trykksa- for å se hvordan det så ut bestemt tyve forskjellige vi
kene. Som vanlig tok politiet der 28 år etter kaputten. ner. En skøyer blandt de til
seg god tid før det innfant Han fikk selvfølgelig fri, men stedeværende rakte ham der
seg, og i mellomtiden måtte han ble ikke lenge ,borte. To på et glass vann. Vinspesia
forlagsfolkene greie seg som timer senere var han atter listen nippet til det, rynket 
best de kunne. Dette var på plass i det hinsidige. pannen, nippet på ny og sa 

Friedr. Wiener: 
Die Armeen der neutralen und blockfreien Staaten. Tilsv. 
ovennevnte. 292 s. ill. ppb. kr. 46,-

R. J. Bender: 
The Hitler Albums. Et praktverk i storformat. Billedberet
ning om Mussolinis statsbesøk i Tyskland i september 
1937. Velegnet som gavebok. 144 s. innb. kr. 70,-
Fosten & Marrion: 
Waffen-SS, its uniforms, insignia and equipment. En hånd
bok med masser av illustrasjoner i farger og svart/hvitt. 
flott utstyrt og trykt på kunsttrykkpapir. 112 s. innb. 
kr.32,- . 

Chris Elis: 
German Military Combat Dress 1939-45. Alt man trenger 
vite om Wehrmachts uniformer, bransjernerker, gradtegn 
o. l. med et kort tillegg om medaljer og infanteriets hånd
våpen. Gjennomillustrert i svart/hvitt og farger. 88 s. innb. I Rykter om min død er sterkt over-
kr.32,- drevet. 

- Nå, spurte Den skinn- «Hm ... » 
barlige, hvordan var det der Til slutt ristet han på ho
oppe? det. «Jeg beklager», sa han, 

- Nei, fy te' rakkern,' «men denne greier jeg ikke .. 
svarte Doffen, det er det jeg har ganske enkelt aldri 
vemmeligste jeg har opp- smakt den før, så jeg må 
levd. Enten du tror meg el- melde pass.» 
ler ikke, men. da jeg ko~ dit I Men så tiiføyet han med 
o!m: s~ drev Jød~ne en :mpe- 'kjennerens sikkerhet: «Men 
nalIstIsk aggresJ~nskng og en ting kan jeg si dere, den 
pratet bare om sme soldat- kommer aldri til å bli noen 
helter og .sitt livsrom, mens salgssuksess!» 
tyskerne Ikke tenkte på an-
net enn penger og bussiness .... _ ...... __ .. ___ ........ _ ...... 
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LØRDAG 8. DESEMBER 1973 FOLK OG LAND SIDE 15 

(forts. fra side 4) I--------####---##---------##---#--------##-----#-#~__;' Bøle"", 

H vor stå r du') I' G f ~"'=-""c --'"-'-='" l ti etlestetl . .. ra mm O on - ~~~~~c.~~.~~?~~~!l~! ~ har fortsatt endel eksempla-
re vII gl deg rollen som en "lEin Dolk, ein neid}, ein Subtetl", . . 
underdanig forbruker. p late r ~ ! rer IgJen av. 

RunOJun~.propaganOa um Oll5 Dritt! Reid) ~ 
Du må bestemme deg! ~ Ralph Hewms: i Quisling, profet uten ære . 
. . . om du vil være råma- TIL SALGS I En kjent engelsk histori-

teriale for planleggerne el- ~ I kers arbeide for å sette ting-
ler et fritt menneske med GJENNOM ; 'ene på sin rette plass. Ytter-
en meningsfyllt og målrettet . ~j .. lige. re. presentasjon unødven-
tilværelse. BOK T J ENE STE N dig for norske lesere. Illu-

Vi har bestemt oss. Vi un- . strert. 408 s. ppb. kr. 20,00 
ge nasjonalister, som hver- Nr. 373/74 Nr. 355/56 ~ : 
ken bryr oss om den ned- ~ Wilhelm Tieke: 
støvede marxismen eller den Nr. 373/74 Waffen-SS. Det tredje rikets garde- Nr. 371/72 Die Jugend marschiert. Platene om Tragodie um die Treue. En 
spissborgerlige «har-du-noe- tropper i ord og toner. En enestående samling Hitlers ungdomsbevegelse. Lydglimt fra leirliv og beretning om det Ill. 
så-er-du-noe»mentaliteten, vi (germ.) SS - Panzer - Korps 
har ett mål: lyddokumenter fra ukerevy og radio. oppmarsj er. Appeller, kjente ledere taler, sang kamp og undergang 1940-

og musikk. ~ I 1945. 
Den udogmatiske sosialis- Nr. 2168/9 Horst Wessel-sangen og Wir fahren I ~ I 

me, som lar den enkeltes po- gegen Engeland. Single-plate med bare disse to Nr. 363/364 Vorwiirts voran! Fra Saar-avstem- ~ 244 s. ill. innb. kr. 52,00. 
sisjon ene og alene bestem- kjente sangene. kr. 20,- ningen 1935 til vestfelttoget 1940. Riksdagstaler ~. Trygve Engen:. 
mes av hans eller hennes av Hitler, radioens «særmeldinger», frontrapporter ~~ Jeg er ingen landssviker. 
personlige innsats innenfor Nr. 352 Wunschkonzert fur die Wehrmacht. fra kanalkysten og marsjmusikk, fanfarer og kamp- II En NS-manns selvforsvar 
rammen av folkefellesska- Tyske slagere fra krigstiden fremført av datidens sanger. ~ og beretning om hvordan 
pets åndelige nivå, slik at na- kjente vokalister og orkestre. Kr. 60,- ~ b 
sjonen aldri kan trues av Nr. 365/366 Einigkeit und Recht und Freiheit. ~ han utviklet seg fra en or-
dybdepsykologiske triks fra Nr. 353/354 Aus dem Fuhrerhaupquartier. Den 2. Hitlers berømte tale den 28. april 1939, da han ~ gerlig demokrat til medlem 

~ av Nasjonal Samling. et lite fåtall av makthungri- verdenskrig i ord og toner bundet sammen av holdt et oppgjør med Roosevelts «spørreskjema» ~ 25 10 00 
ge og profittbegjærlige fol- tyske Wehrmachtkommunikeer. og fikk selv diplomatlosjen til å gi seg latteren ~ 2 s. hft. kr. , 
keforførere, fordi disse med i vold. Taleren Hitler på sitt beste. ~ Lyder Unstad: 
en gang ville bli gjennom- Nr. 355/356 Ein Valk, ein Reich, ein Fuhrer. ! Sannheten om Quisling. Med 
skuet. Og det innebærer ik- «Eterkrigen» eller radiopropagandaen slik den Nr. 367/368 Aufruf an das deutsche Valk. Hitlers særlig vekt på personen Quis-
ke minst en stadig streben hørtes over alle stortyske sendere. Kampsanger, radio-opprop den 2. februar 1933 efter maktover- Iling belyser en amerikansk 
efter et fredelig og forenet taler lydeffekter. tagelsen. Goebbels' tale i Berliner Sportspalass professor her de forskjellige 
Europa, bestående av selv- åtte dager senere. Deres visjoner, forhåpninger I sider ved okkupasjonstidens 
stendige og suverene folke- Nr. 357/358 Fuhrer befiehl ... Tsjekkoslovakia- fastholdt i platerillen. historie. 
slag, som ikke bare er stolte krisen 1938-39 belyst ved utdrag av bevarte opp-
av sin kulturelle egenart, ~ tak av taler som Hitler og Goebbels holdt i Riks 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. 

men som også pleier og ~ dagen og. på Partidagen i Niirnberg. 
fremmer den, alle ensret-\ ~ 
tingsforsøk til tross. . 

Dette er et mål det lønner 
seg å gå inn for - ikke bare' 
med vakre ord og fraser, 
men med konkret handling. 
Sørg for at ditt liv får en 
mening og du en kurs. Be
stem deg! 

(forts. fra side 4) 

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

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

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. 

HVOR VAR DAGBLA' DA? I 
At MSI (de såkalte «ny EN MANNFOLKBOK: 

Ja, de nazi l •• fascistene) i Italia har gjort I 
seg endel bemerket i de se
nere år, har vi fått vite av 
våre hjemlige aviser. Særlig 
godt med stoff og detaljer 
har det vanket i de tilfeller: 

«FRIVILLIG SOLDAT» av Filip Rytterås 
Beretningen om de svenske frivilliges innsatser un· 
der Finlands krig. Bygget over brever og dagbokopp
tegneIser. Pressens dom: "Utgor en hyllning till Fri
villigkompaniet, detta lilla, tappra forband». 

le hvile i en gullsarkofag be
satt med edelstener fra Ural
fjellene. 

ppb kr. 39,- + porto 
best. gjennom Boktjenesten. 

56 s. ppb. kr. 10,00 

Videre planla man en of- da noen av MSI-folkene har i 
fentlig henrettelse av de tys- tørket til en eller annen pro
ke fyrstene for derigjennom gressiv bråkmaker. Fullt så 
å avlede folkets vrede når oppfyllende overfor sin «in
det gikk dårlig på frontene. formasjonsplikt» er ikke de 
De skulle gå .til fots nedover samme nyhetsmedier når 
Unter den ~mden og d~ref- det er fascistene det går ut 
ter henges lIke foran kelser- over. Som for eksempel nu 
palasset. Man skulle be~e nylig, da et MS I-medlem ble 
med den tyske kronprmses- regelrett slått ihjel på et 
sen og så fort~ette nedover kommunistisk «rally» i Reg
rekkene helt tIl alle fyrste- gio Calabria i Syd-Italia. 
slektene var utryddet. Ja, Hans forseelse? Han hadde 
sev paven skUll~ henges,. og klappet da han hørte Almi
de.tte mente Hlmmle~ VIlle rantes navn bli nevnt fra ta

HUSLØS TIL JUL! A. E. Hedem: 

blI en. så stor attrakSjon at lerstolen. 
han VIlle beære henrettelsen 
med sitt nærvær.» Kan du ikke g;øre hva du vil, 

Ja, ~slikt planla nazistene. så g;ør hva du kan. Terents. 

. . . ... Quo vadis Norvegia? Av Nor-
HybelleIlighet, ett rom og kJøkken, søkes tIl mm datter I ges historie 1940-45. Historie-
god stilling i Oslo. Sentral beliggenhet. Kan noen hjelpe? I forfalskning og rettsskanda-
Ring (034) 92 726 helst fø kl 09 OO·ll tt kl 15 30 le. Et sa;nmendrag av He-r . . e er e er . . . dems skrIfter. 

Hjelp oss å hjelpe! 

Send ditt bidrag til: 

Hjelpeorganisasjonen 
for krigsskadede front
kjempere, 

Postboks 1470 Vika 
OSLO 1 
Postgirokonto 180 70 

192 s. ppb. kr. 18,00 

Peter Kleist: 
Die europåische Tragodie. 
En beretning om den politis
ke krigføringen, særlig om 
spillet mellom Tyskland og 
Sovjetunionen under Den 2. 
verdenskrig. Megen omtale 
er viet de sovjetiske freds
følerne over Stockholm 
1943/44 og den farlige duel
len mellom Himmler og de 
jødiske verdensorganisasj 0-
nene. 

324 s. ill. ppb. kr. 30.00. 
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SIDE 16 FOLK OG LAND LØRDAG 8. DESEMBER 1973 

(forts. fra side 1) 

Anwar el Sadaf: 
var det den tilsynelatende 
farveløse Sadat som ble kalt 
til roret - han, som når 
unntas Egypt, bare hadde 
følt lojalitet overfor Tysk- HELDER PESSOA CAMARA I regalistene, eller «grønn- 'over til den andre skulder, i 'som et klenodium.» 
land. Det sies at han den dag VAR FASCIST Skjortene». Dette er det bra- og gå den internasjonale I Man kan jo ikke vite alt 
i dag opprettholder de mest I Årets «alternative» freds- silianske fascist-partiet! kommunismens ærend. I heller, det er vel derfor man 
intime forbindelser med den prisvinner, Helder Camara, Selvsagt sier han nå at denne grunnen burde dette være har latt seg innskrive på 
vest-tyske ambassadøren i har ikke alltid vært like po- perioden i hans liver en nok til å få forklart enkelte Blindern. N'en i NUF står 
Cairo. 'pulær i venstrevridde kret- «velsignet villfarelse», og villfarende her hjemme fot «nasjonal» og KAF er 

Det første Sadat gjorde ser. Hans skumle fortid har dessverre er han ikke alene hvem som er den sanne fien- oss bekjent ingen «gren» av 
efter at han var kommet til med all sannsynlighet vært om å ha funnet ut hvor smal den, og også hvilken vei man NUF. Dette til almindelig 
makten var å kvitte seg med en medvirkende årsak til at og tornefull denne vei er. må gå for å oppnå virkelig orientering for dem som 
Mohied~iin. Det greide han Camara ikke tidligere har Den motstand og det hat fremgang for folk og fedre- måtte ha latt seg belære av 
ved hjelp av Sabri. Derefter mottatt fredsprisen på ordi-' man som fascist møter fra land. Minervas redaksjon. La oss 
avventet han det rette øye- nær måte. De~ «røde bis-: kapital}trefter ?g reaksjonæ-I * for studenten~s skyld. ~åpe 
bli;kk før han på en like dyk- k?p» har nemlIg vært fas- r~ smaborger~Ige demokra- OG LANGE ER at bladets øVrIge (~deflmsJo-
tig som dristig måte gjorde c~st!. I de fem ~re?e han tIer, kan n?k Ikke måle seg MAO-VENNLIG! ner» e.r vederheftIgere enn 
opp med den pro-sovjetiske VIrket som pre.st l sm !øde- i med de trIumfe!' man kan i Eggelikørens beste venn, vår stIkkprøve kunne tyde 
klikken innen det egyptiske by var han aktIvt med l Int- oppnå ved å skIfte kappen: Anders Lange, har i et inn- på. 
lederskiktet. l------------------..,.----------'legg på Stortinget bedt om OM A SPA * 

Mens Nasser gjorde seg I at Vårherre måtte bevare . • . . 
til talsmann for en pan-arab- O I I I - -Il- Mao! Enten må Lange ha Nyss før stortmgsvalget 
isme, som egypterne helt ut m sr a e s (( riv I Ig e » blitt miljøskadd av sin plas- ble høyremannen Lars Roar 
aldri godtok, har Sadat lagt sering på Stortinget _ ved Langslet spurt om han trod~ 

. å å 'ø l d tlf . f tId' h "d SV de at Anders Langes partI VInn p gJ re an esso - En fellesnevner or krIgen ron -me mger som ar Sl en aven av s k t'l å bl' t t å 
dater til egyptiske patrioter. i Midt-Østen har vært de til nådd verdens nyhets-media. mest fremtredende kvinne- d o~ l ~t ref.resef e~ p 
I hele tiden som er gått si- alle tider motstridende Alle parter i krigen synes å lige representanter - eller Le ~y~ t d~r ~~e d t ~rr 
den juni-krigen i 1967, er de i ha rykket fram på en gang. kanskje Langes monomane angs e ro eIe e, or 
egyptiske væpnede styrker: Nå d t' l'k t d t Id' SovJ'et-frykt har tatt fullsten-! - som han sa - «den ko~-er e JO s l a e a rI mende valgkamp med saklI 
bli~t lært opp til. å kjempe lyves mer. enn føret valg, dig overhånd? Vi er. enig ge drøftelser vil være nokså 
--:- Ikke for ~alestma - men et~er en Jakt o~ under en med mangt ?g meget 1 L~n- ødele ende for hans uan-
tIl å ~aste l~rae~erne ut av ~rIg, så dette .er l og for seg ges oppfatmng av SovJet, svarli~~ og dårlig gjennom-
egyptIsk terrI~OrlUm. I p~o- lkk: så uvanlIg. . I me~ fra det å gå så langt å tenkte opplegg. Vi skal ikke 
pagan~aen er Israelerne blItt I • L.Ikevel e~ det en meldmg velsIgne alt som på en eUer henge Langslet fordi han ik-
fremstIlt s~n: arv~gern.e ~f- VI flk~ lyst tIl å komme~tere. ann~n måte har br<;>dd mot ke trodde kamelen Lange vil-
ter den brItIske ImperIalls- Det ~Jelder ~e tusenVIS ~v S?vJ~t" det er å gå lItt langt. i le komme seg igjennom elek-
me, somundertvang seg ; am~rIkanske Jøder som :r:els- VI lIker bed:re Lan~es for-I toratets nåløye _ for det var 
Egypt. .. ! te. t~l .Isn~el fo! ~ melde seg slag om å ,spIlle kynIsk stor- 'det også mange andre som 

Observatører' l MIdtøsten frIVIllIg tIl krIgSInnsats. De makt og være venner med, ikke hadde våget å regne 
tok Sadat for å være en svak ble ifølge en israelsk militær alle og handle med alle - l med kanskje til og med Lan-
p.resident, S0n;t bare satt på talsmann, s~tt i sting med å men det bØ~ vel hels?t også' ge s~lv. Men at herr Langslet 
sme medarbeIderes og un- høste frukt Ist~den. Dette er omfatte SovJet. Eller. tippet på en valgkamp med 
dersåtters overbærenhet. nok godt mulIg, men grun-I * saklige drøftelser - det kan 
Det israelske efterretnings- ,nen som ble oppgitt var at, . vi ikke uten videre tilgi ham. 
vesen var tilsynelatende av I «Det er et prinsipp at vi aldri MINERVAS Etter så mange års aktivitet 
samme oppfatning helt til tar frivillige inn i .hærem~ DEFINITORISKE LABSKAUS i norsk politikk, burde han 
det var for sent. Med den I Dette lød noe merkelIg, da VI : Nr 9 av et organ med nav- kjenne vårt parlamentariske 
samme omhyggelige forbere-I ISRAELSK AMAZONE pr. TV-overføring. nettopp net MINERVA e~ blitt sendt i nivå bedre. Eller taler parti-
deise og det samme lynraske I l ff' . l 'kk' f . ,hadde fått en herOIsk beret- oss. Efter hva V,l forstår er, mannen også i dette tilfelle 
handlingssett, hvormed han ~r~e tar o zsze t z e. zmot ~ rz- ning om med hvilken glød dette blad talerør for en I med dobbelt tunge slik som 
styrtet sin farlige rival Ali vzllzge» - n:en s;tfter zsteden len- verdens jøder strømmet til slags demokratiske ekstre- I norske brødpolitikere flest, 
Sabri og den pro-kommunis-I tene znn pa rontene. fronten. Det dreide seg om mister. I angjeldende num-I har for vane? I så tilfelle kan 
tiske gruppen, ledet han, _________________ en ung mann, som ved krigs- mer bringer redaksjonen en jo det være grunnen til at 
Egypt inn i den kampen som utbruddet hadde oppholdt liste over forskjellige orga- Lange gjorde det så bra. Av 
nu har fått navnet Yom-Kip- Den persiske gulf til Atlan- seg i England. Han hadde nisasjoner, hvis navn og inn- og til kan det lønne seg å 
pur-krigen. ' terhavet, er Sadat mer be- nærmest ~astet seg ~å ras- h?ld. forklares for nye og i kalle en spade for en spade, 

Når man skal bedømme skjeden i sine umiddelbare keste fly tIl Israel, haIket ut umvIdde studenter. Under' som det heter. Folk er slett 
Sadats stilling efter denne mål. Selv om Sadat utad til fronten, bedt om å få låne stikkordet «NUF» leser vi: ikke så stupide som man viI 
siste runden i Midtøsten-dra- taler den fellesarabiske sak . et gevær og blitt satt inn i Norges Ungdomsfylking. ha det til. 
maet, nytter det ikke å bru- er han først og fremst e;r;, kampene! Mer friv~11ig kan ~orvirred:e personer som 
ke vestlige mål. For den alt- egyptisk nasjonalist som i det etter vår menIng van- «dIgger» HItler og lever på 
overveiende majoritet av motsetning til sin fo;gjenger ,s~:lig få bli~t, men innsats- gan:le minner fra den tid da FO LK OG LAND 
egyptere vil Sadat herefter ikke bryr seg særlig om en- VIlJen kan VI ba:e beundre: alltmg var enten rødt eller 
være den første som ledet gere forbindelser med de Spørsmålet om hv og lære l svart. En gren kalles Kor
den egyptiske hær frem til ustyrlige araberne i Asia. den israelske hær er en an- porativistisk Arbeiderfront. 
dens første seire over isra- Det som betyr noe for ham nen sak. Så få at de kun kan regnes· 
eIerne. Både i 1948, 1956 og er at Egypt vinner tilbake I 
1967 lå egypterne under for sine områder øst for Suez, ~-'O-'O~~"""""""''''''''''>,O-<~:>.<>.'''"'''o-.o-~o_.o_o_o.q,o'O'.o_.,~'''''''''''''''''~ 

de israelske (og til dels alli- slik at kanalen kan åpnes,. o. 

erte) våpen, men i år har de igjen og landet får tilbake. Har De noen kjente som kunne tenkes a være mteressert 
-drevet israelerne tilbake, sine oljedtstrikter i Sinai. I i å lese Folk og Land? Vi ekspederer gjerne et par 

skutt sønder deres .strids-! Men selv om Sadat den~e GRATIS PRØVEEKSEMPLARER vogner og fly, og tatt Israels- gang har vunnet en personhg 
ke fanger. Sadat er den før- seier og dermed styrket sin' . 
ste seierrike egyptiske leder egen stilling betraktelig, er hVIS De bare sender oss vedkommendes navn og adresse. 
siden Mehmed Ali og Ibr- problemene i Midtøsten på Vennligst fyll ut: 
ham Pasha, som slo tyrkerne ingen måte løst. Det kom
på flukt i begynnelsen av det mer utvilsomt til nye st yrke-
19. århundre. prøver, og Sadat vil nok og-

Navn 

Adresse 

Ki",uhowsgl, j, Oslo 4 
Telefon 377696 

Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 1~. 
Mandag og lørdag holdes kon
toret stengt. 

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

Mens Nasser, som var en så i fremtiden få bruk for al-
arabisk nasjonalist, dt;"ømte Ile de evner han ,nu har vist Viking Boktrykkeri, Oslo om et storarabisk rike fra at han er i besittelse av. ________________________________ ... __ _ 
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