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Sannheten om Norges «fortsatte krig»
Belyst med utdrag fra MORGENBLADET og fra MILIT Æ.RT TIDSSKRIFT

land ha vært satt inn for
eksempel under invasjonen
på Kontinentet.
La oss supplere C.C.'s malende beskrivelse av helte·
krigen med å peke på at sjøfolkene gjorde en liknende
innsats også i første verdenskrig uten at det ble reg, net som krigføring. De seilte dengang som i annen
verdenskrig for England.
Hva flyverne angår, så sto
de direkte under britisk
kommando,
og den
norSke.~!..:::.::::::.:;~.::;.
stat
hadde ingen
anledning
til å disponere dem for egen
regning. Akkurat som Tryg- villige til å bekrefte dette.
ve Gran i første verdens- Også «endel marinefolk» og
krig. De er selv neppe i tvil de «par håndfuller hæroffiom sin stilling som frivilli- serer» som var i aktiv innge i britisk tjeneste, og det s~ts var direkte under brier ikke vanskelig å finne fl Y-, tlsk kommando og eksilrevere fra dengang som er
(ForlJ. side 6)
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HALLGEIR HORDE:

Derfor frykter Sovjet

SN

Ikke rettere enn vi kan, se holder legendeforsvarerne nå på a sage av
den gren de sitter på der de stadig roter i den autoriserte
historieforfalskningen.

Norge avsluttet som kjent Igen kan beskylde for kjetsin statlige deltagelse i an-li terske meninger når det
nen verdenskrig i og med gjelder legenden.
undertegnelsen av våpenLa oss først høre hva
stillstandsavtalen av 10. juni MORGENBLADETs sjefsre1940, hvor det i § 1 het: daktør Chr. Christensen anSamtlige norske stridskref- fører i sitt blad for 13. jater legger våpnene ned og: nuar 1973 om de mere miliforplikter seg til ikke å gripe· tære aspekter aven slik
til v~pen igjen mot~et Tys-I «fortsatt krig» efter at den
ke RIke eller dets allIerte så. høytidelig var avsluttet:
.
lenge den nå pågående krig
varer.»
«Gjennom generasjoner har
Hva var det så for slags
nordmenn innbilt nordmenn at
«krig» emigrantene borte i
nordmenn er særlig sindige, liStorbritannia og den såkalte
kevektige og nøkterne.
hjemmefront i Norge drev
Denne legende er ytterst
efter denne da to?
falsk. Nordmenn er lettbevegeVi skal her overlate ordet
lige, fariseiske og har anlegg
til to skribenter som vel infor hysteri.

nasjonalismen

Nasjonalismen vil alltid vinne' vits, men er ikke desto minover enhver annen ideologi.
dre tilfellet. Selv ikke StaArnold Toynbee. lin, den første og største na-

sjonalkommunistiske impe-

I 1920 lot Lenin det inngå i rialist i Kreml, gjorde noe
en bestemmelse i den første i for å få bestemmelsen end-

sovjetiske grunnloven om at
enhver nasjonal minoritet
skulle ha rett til når som
helst å tre ut av unionen.
Det kan høres ut som en

ret.
Den ble sannsynligvis stående fordi potentatene i
Kreml trodde fullt og fast
på riktigheten av sine marx-

Norge deltok, under protest,
i en verdenskrig - hvor et antall sjøfolk, noen flyvere, endel marinefolk og et par håndfuller hæroffiserer deltok i aktiv kamp. Av denne grunn, og
fordi endel av våre landsmenn
led kvaler i konsentrasjonsleire
og tukthus, har vi utnevnt oss Dette bilde har vel bare indirekte noe å gjøre med Sovjets problemer
selv til en nasjon av helter.»
med nasjonalismen, men det er likevel uhyre interessant. Vi har funnet det i det danske blad MINUT og i underskriften til bildet heter

År ut og år inn siden 1945
har pressen og andre opinionsmakere ført det norske
folk bak lyset, men efterhvert kommer det jo noen
lysglimt. Blant andre har
Sverre Hartmann bidratt til
å avsløre meget av svindelen og historieforfalskningen. Pa side 5 gir vi en omtale av og et utdrag av hans
bok «Søkelys på 1940» (Pax
Forlag) .
DISKUSJONEN OMKRING
den tyske nasjonalsosialismes eventuelle feilgrep går
videre på side 5 med et
innlegg av FIDUS, som i sin
tid åpnet debatten og fikk
svar i julenumret av Vera
Oredsson.

(<I BRENNPUNKTET»
behandler idag et emne
utenom det vanlige i denne
spalte, nemlig den appell
som 50 vitenskapsmenn,
def'iblant flere nobelpristagere har rettet i et amerikansk tidsskrift mot ensrettingen når det gjelder overvurderingen av miljøets betydning. Olav Hoaas tok
som kjent i forrige nummer
appellen til utgangspunkt
for en artikkel.
PÅ UNGDOMSSIDEN behandles bl.a. meningsterroren på skoler i Oslo, Vietcong og en NUF-aksjon i
Moss.

istiske sofismer om at mennesket bare er et produkt
av miljøet..Når man bare
fikk oppdratt det nye «sovjet mennesket» så ville det
det at gruppebildet «stammer fra et privat album og er hverken ut- t .
l·t
t 'b· a bb·l
e nasJona
leS
e e t f or-sendt av TASS eller det kznesrske nyhetsbyra. Det vrser Chou-en-Laz svinne av seg selv. Overensog den kinesiske utenriksminister Chi-Peng-Fei blant tyske Luftwaffe-I stemmende hermed heter
offiserer under annen verdenskrig. Chou-ei-Lai -som studerte i Tysk-I det den dag idag i «Den stoland, og hvis sønn falt i kamp mot russerne i april 1945, erklærte re sovjet-ensYklo.pedi» at
..
..
.
. .
når utbytterklassen er liknylrg r .det kznesrske parttorgan «Folkets Dagblad» at det kznesrske vidert og fattigdom og ar-

Det sier seg selv at hvis
forholdet virkelig hadde
vært det at Norge statlig
«deltok» i verdenskrigen ef~ v f".
!er 10. juni 1940,~å !Dåtte
· l h·
f
l
k d
InnStatsen nødvendlgvlSd thta
H
e e femme rontvrøv et s a et vær en annen enn
e e
ikke tyskerne det ringeste, slår som C.C. anfører. Da ville
oberstløytnant øyen fast.
vel «den norske hær» i Skot- folk alltrd har følt «sterke vennskapsband mellom seg og det tyske folk.»
•

I

•
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prof. Arthur R. Jensen, prof. '##########################################'####################Ronald G. Johnson, prof.
Henry F. Kaiser, prof. E.
Lowell Kelly, prof. John C.
holdes fredag 23. februar 1973. kl. 12 i Kierschowsgt. 5,
Kerew, Nobelpristager, prof.
Fred. N. Kerlinger, prof.
Oslo.
William S. Laughlij1., prof.
Til behandling foreligger regnskapet for 1972, valg m.v.
Donald B. Lindsley, prof.
Til å møte innkalles aksjonærer. Fullmakter kan bare gis
Quinn McNemar, prof. Paul
til annen akSjonær, men kan eventuelt sendes undertegE. Meehl, prof. Jacques Monede eller bladets ansvarlige redaktør under adresse
nod, Frankrike, Nobelpristager, prof. John H. Northrup, ' postboks 3214jSagene, Oslo 4.
prof. Lawrence L O'Kelly,
Styrets medlemmer innkalles til å møte samme sted
Iprof. ElIs Batten Page, prof. kl. 11.
B. A. Rasmussen, prof. AnOdd Isachsen
ne Roe, prof. David Rosenstyrets
formann
Nå begynner vitenskapsmenn å reagere mot ensrettingen. thal, prof. David G. Ryans,
prof. Eltot Slater, England, #############,,##########,,#######################################
Det begynner å røre seg innflytelse, slik det viten-· prof. H. Fairfield Smit~,
noe og hvert sted nå, og skapelige ansvar skjer fYI-1 ~rof. S. S. Steven.s, prof. WI,Ine selv. Og det var· naturmange av de gamle venstre-· desto
lIam R. Thompso~, prof. Roligvis en annen sak.
radikale dogmene synes å I 4. Vi misbilliger fortielsen: bert.L. Thorndl:ke, prof.
For egen regning vil vi tilstå for f'all. Som naturlig av den arveteoretiske argu-! Fr~~nck C. Thorne," prof.
føye at vi skulle anta at det
kan være når en ser hva de mentasjon de de gjengse læ- PfulIp E. Vemon, prof. Dai rådgivernes militære og pohar ført til i det moderne rebøker og likeledes den VId Ve?hsler, prof. ~orton
litiske betraktninger også
velferdssamfunn. Her må kjennsgjerning at arvebiolo- W. Welr, prof. DaVId Zea- Churchill ville bruke senneps- spilte inn at en slik ny voldskanskje i første rekke sko- giske fakta ikke tillegges man.
gass mot Norge.
dåd mot norsk område og
lelovgivningen både i Norge den betydning som tilkomSkolelovgivningen, spesinordmenn kunne snu stemog ideandre nordi:ske land mer dem i disipliner som elt i de nordiske land, tillegVi slår opp på Churchill ningen i det norske folk og
ta sin store del av ansvaret f.eks. sosiologi, sosialpsyko- ger miljøet den alt avgjøren- i et norsk konversasjonslek- føre til masseoppsluting om
eftersom den tillegger mil-Ilogi, sosialantropologi, upp_1 de betydning for barnets ?g sikon og leser bl:a. «Da han Quisling.
jøet den avgjørende betyd-1dragelsespsykologi, psycho- ungdommens adferd og tnv- besøkte Norge l 1948, ble
ning for barnets og ung- metri og tallrike andre fag. sel. Det samme gjelder de han æresdoktor ved Oslo
BERIKTIGELSE
dommens adferd.
5. De fordomsfrie akade- aller fleste toneangivende Universitet.»
I min artikkel i nr. 2 «Quo
I en artikkel i forrige mikere, fakulteter, faglige, psykologer og psykiatere,
Og det får en si er en Vadis» er det kommet inn
nummer av Olav Hoaas om- sammenslutninger, vitenska-l som preger vår hjemlige de- nydelig æresdoktor, skjønt en feil som bør rettes. Jeg
talte han en appell fra 50 I pelige selskaper, foreninger l batt.
en vel egentlig heller ikke skrev om Winston Churcamerikanske og endel euro- for American Civil Liberties Miljøteoretikernes troende kan si at han misklær dette hills ord under «Altmarkafpeiske vitenskapsmenn i Union, University Centers skare har opprinnelig stillet universitetet med det man- færen» 19. 'februar 1940 om
tidsskriftet «American Psy- for Rational Alternatives, store forventninger til vel- ge underlige lærere.
å trenge inn til fjæresteinene
chologist» og det kan væ- o.a. oppfordrer vi til i den ferdssamfunnet og dets forDen britiske historiker innerst i Jøssingfjorden og
re på sin plass å stille dette, sosial-vitenskapelige debatt modede allmakt, men troens Roger Parkinson sier at de om orderen til å legge ut
karakteristiske opprør mot å fastholde retten til en fri mirakler har hittil ute.blitt nå offentliggjorte britiSke, minefeltene i nor,sk kystfarenrettingen
nI
brenn- drøftelse av biologiske syns- og isteden har en hurtig vok- regjeringsdokum~nte~
fra I vann 5. april 1940, hvilket er
punktet».
punkter og å yde den for- sende skare av sosialrådgiv- annen verdenskng VIser at· blitt til - «innerst i JøssingI artiklen, som stod i nødne beskyttelse 'av de læ- ere og «psykagoger» vært Churchill ville bruke gift- fjorden 5. april 1940.»
tidsskriftets utgave for juli Irere og forskere som be- medvirkende til å øke antal- gass under angrep på flyTil artikkelen i samme nr.
ifjor, vender disse viten-I klær ansvarsfulle stillinger let av behandlingsobjekter plasser i Norge, spesielt i «Lever Hitler fremdeles i
skapsmenn, hvorav flere eller offentliggjør relevant' og invalidepensjoni:ster. En Trøndelag. Han var forbit- tyske hjerter?», vil Jeg nevnobelp~istagere,seg ~ot materiale.
Istadig mindre del av den ret over?-e tyske a~grep ne en epi~ode fra min sykden gjengse overvurdermg
Underskriverne av de fem verdiskapende og arbeidende mot konvoIene med kngsut- keltur gjennom Tyskland
av miljøets betydning og punkter fremsetter oven befolkning må her hjemme styr. til Murmansk.
. sommeren 1949.
krever i fem punkter arve- nevnte krav fordi de «som - som i andre «hØytutvikleDIsse planer omtales l
I Hamburg var det kilolighetsforskningen gjort til vitenskapsmenn har den de» velferdssamfunn - for- Parkinsons bok «Blod, tårer metervis med ruiner etter
gjenstand for en åpen drøf- oppfatning at de menneske- sørge de mange uproduktive og svette», som omhandler I vestmaktenes
terrorbomtelse. Bakgrunnen for de lige problemer best løses samfunnsborgere (derunder tidsromme~ 1940-1942. Han ~ing un~er kr!gen. Jeg kom
fremsatte krav e~ forholde- ved en økning av den men- psykagogenes forsøksobjek- b~rette~. vlder~ ~t Churc-, til eJ?- klrkerum, I:v~r endel
ne ved. de 'an:tenk~nske og neskelige viten, og at en slik ter).
hills mIlItære ra?-givere mot- arbeIdere holdt pa a rydde
europeIske unlvers.ltet, I:vor økning av denne snarere
Naturligvis skal alle barn satte seg dette, Ikke av. ~o-I opp. Jeg spurte dem. om
det ansees for utII.bØrlI.g å tjener til en positiv utfor- og unge ha lik adgang til de ralske, men av rent m.IlItæ- hY-0rdan de levet og ~Itua
efterfors~e de blOlogiske I ming av tilværelsen enn det forskjellige utdannelser, og re gr~ner, noe som gJ:orde sJonen eller,s. Jeg m~~s
forutsetnmg f?r menneskers imotsatte.» (Den systemati- naturligvis skal handikappe- ChurchIll, høyst forbItret. godt hv~ de sva;te: «VI far
adferd og tn.vsel, og hvor I ske fortielse).
de landsmenn og eldre med- Han.ga~ seg. først efter en d~t aldn mer sa godt som
denne forskning søkes un-I Resolusjonen med de fem borgere ha skikkelige kår. heftlg?-IskusJon.
VI. hadde det under Adolf
dertry~t og holdt borte fra punkter og dens innledende Men mulighetene for å virPar~II~son peker på ~t Hltle:!» Det var før. MarsoffentlIg omtale.
bemerkninger er underskre- keliggjøre et effektivt under- det hlt~Il har ~ært vanlIg hallhjelpen ble satt mn for
De f~m punkter har føl- vet av følgende forskere og visningsvesen og for en ut- oppfatnmg at br~tene hadde fullt., den som samm.en med
gende .Innhold:
universitetslærere:
Prof. bygging av den sosiale for- beste;nt seg fo: I~ke å bru- det tyske fo!ks arbeIdssomL VI har .gJennomp~øvet' Jack A. Adams, prof. Doro- sorg vil i stigende grad bli ke gIft~ass .hVIS Ikke tysk- het og dyktIghet. har skapt
et o~fangsnkt forsknmgs- thy C. Adkins, prof. Andrew begrenset så lange man u- erne gjorde d~t først, men dagens økonomIske storma~enale vedrørende. ned-: R. Baggaley, prof. Raymond kritisk ødsler med kvalifi- dette er alts~ Ikke ko:rekt. makt.
arvmgen av menneskelIg ev~ B. Gatell, prof. Francis H. sert arbeidskraft og store I det forel~g~ende tIlfelle
Alf Magne Gleng
ner og adferdsm~nstre. VI C. Crick, Nobelpristager, statsmidler på «sosiale» eks- var det nemllg lI~nlysende. at
har~en oppfatmng. at de prof. C. D. Darlington, prof. perimenter hvis bakgrunn er bruk av senepsgass VIlle Ve det folk, som skaffer seg sin
arvelIg~ faktorer spIller en Robert H. David, prof. M. de miljøteoretiske utopier. r~mme den nors~e befolk- «frihet» g;ennom fremmede folke(f. Mosser )
betydelIg rolle..
Ray Denny, prof. Otis DudDårlige samfunnsforhold nmg -.noe som l'kke synes slag.
2. Som. et vese~t!Ig sup~- ley Duncan, prof. Bruce K. og ulykkesrammede hjem å ha affIsert «æresdokto.ren»
lement tIl :(~e mIlJøteoretI- Eckland, prof. Charles W. hemmer _ om ikke hindrer - og det v~r sannsynlIg at
God's own country . . .?
ske ~or~olknmgsf<?rsøk kre- Eriksen, prof. Hans J. Ey- _ gode krefter i å komme tyskerne VIlle svare ~ed I USA skjer det hver halv tiver.vI gJenn?mfønng av for- senck, prof. Eric F. Gardner, til fri utfoldelse, men om- samme mynt. Derme~ VIlle me et mord!
skmngsarbelder ~om under- prof. Benson E. Ginsburg, vendt kan velferdssamfun- man h~ fått en gasskng s?m Hvert kvarter blir en kvins~ker . forut~etnmgene for Iprof. Garret Hardin, prOf.1 nets progres.sive politikere også VIlle ha rammet brite- ne voldtatt!
bIOlogISk betmgede adferds- Irwin A. Berg, prof. Edgar og psykagoger ikke trylle - - - - - - - - - - - Hvert 16. sekund blir det
mønstre.
F. Borgatta, prof. Robert' frem evner og egenskaper tid, og mon det ikke er kjer- begått et ran!
3. Vi går eftertrykkelig Cancre, prof. Harry S. Har-I ut av luften. «Man kan ikke nen i den debatt som under- Den skrevne rett er som et bredt,
inn for de ansatte lærer- low, prof. Richard Herren- I gøre hvemsomhelst til hvad- skriverne av de fem punk- tynt nett, hvor myggene blir henkrefters rett og plikt til å stein, prof. Lloyd G. HumPh-1 somhelst», sa den store dan- . ter ønsker reist?
gende mens humlene bryter ig;enformulere
arveanleggenes reys, prof. Dwight J. Ingle, ske dikter Grundtvig i sin I
Jens.
nom.
(Tysk ordsprog)

I brennpunktet:

Generalforsamling i l.s Folk og Land
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Redaktører:
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ALEXANDER LANGE

Europa mellom øst og Vest
En Rembrandts måne,
forrevne skyer:
Nu er det midnatt
i våre byer.

Redaksjonssekretær:
ERIK RUNE HANSEN

I Rothenburg, Ribe,
i Gent og i Briigge:
Et håpets skjær
midt i nattens skygge.

•

Demokrati på avveier

Vi må åpent bekjenne at noen store beundrere av det
som nå går under varemerket «demokrati» er vi ingen- Europa lever
lunde. Og i og med en slik bekjennelse er vi naturligvis i sinn og sanser,
i kirkers fred

også utstøtt av dette fine demokratiske selskapet som
med munnen så glatt bekjenner seg til alles rett til både
å mene hva de vil og gi uttrykk for det.
Vel, vi gråter ikke av den grunn. Vi er vel vant med,
og har stadig fått erfare, at den hårdhendte sensur som

_ og forskutte skanser.
Det store sus
fra musikkens verden,
de stolte slekter
i dådrig ferden

Den offisielle befolknings- lOSS. For Tysklands vedkomstatistikk for Vest-Tyskland! mende, som ligger lengst
sier riktignok at fødselsover-I «fremme» i denne prosesskuddet «bare» er sunket; sen, viser imidlertid statefra 76000 (i 1970) til 48000 Istikken at det bare er 5
(i 1971), men en nærmere prosent av fremmedarbeieftergåelse viser at dette derne som utfører såkalt
«overskuddet» ene og alene skittarbeide. Over 90 profaller på fremmedarbeider- sent av dem er ansatt på arne. Den tendensen vi også beidsplasser som er opprethar kunnet merke i Stor- tet spesielt for dem (! ).
britannia og Norden, er alt- Snart skal de også få stemså blitt et faktum i Tysk- merett, enda de ikke har
land: tyskerne er i ferd med det minste peiling på forå bli en minoritet i sitt eget holdene i' det landet de er
land. Med en slik «utvikling» kommet til. Mange av dem
vil tyskerne ha opphørt å kan ikke engang tale sproeksistere før det er gått hun- get og ofte heller ikke skridre år.
ve eller lese sitt eget.
Det hverken krig, terrorFra dag til dag legges i
bombing eller massehenret- vår verden mer og mer dyrktelser greide, er med andre bar jord under asfalten.
ord ordnet på litt lengre Dermed kan vi i enda minsikt, takket være p-piller og dre grad enn noensinne liv«familieplanlegging».
Og berge oss av det vi dyrker
fremgangsmåten er alltid selv. Tvertimot blir vi helt
den samme i praksis: Man Iavhengige av tilførsler fra
stiller oss overfor et fait IJordbruksdistrikter,
som
accompli frembragt ved ligger tusenvis av kilometer
makt eller massivt psyko10- fra vårt eget land. Men vi
gisk press samt villedende kan bare produsere det vi
«opplysning». Derefter for- trenger derfra hvis vi ekslan~er. man at vi skal være porterer våre industriprorealIstIske og «erkjenne de dukter . Snart vil imidlertid
faktiske forhold».
u-hjelpen ha sørget for tilI årenes løp er vi blitt tu- svarende industribedrifter
tet Ørene fulle med at vi må også i u-landene, og da kan
produsere færre barn på vi heller ikke lenger eksporgrunn av overbefolkning. tere.
Men nu vil man fylle landet
Det som så blir tilbake
med innvandrere en gros på av våre fedres jord vil forgrunn av fødselsunderskud- modentlig bare være et slags
d~t. <?g istedenfor de barn~ asfaltert motstykke til SaVI «pIller» vekk selv, kan VI hara, med de falleferdige
få adoptere fremmede barn. rønnene efter en industri
Men da det nesten ikke blir som ikke var «konkurransefødt hvite barn lenger, må dyktig».
vi ta til oss koreanske, inOm våre politiske ledere
dis~e, afrikanske osv.
har tenkt tanken helt ut?
TIl tross for at fødsels- Sannsynligvis ikke, det ratallet fortsetter å skrumpe ker dem jo på en måte ikinn over hele den german- ke. Det blir neste Stortings
ske verden, regner futuro- hodepine.
l<;>gene med at det m.ed ti~en
VII danne seg et gIgantIsk, I politikken er det en særlig versammenhengende byområ- difull egenskap å kunne erkjenne
de fra Syd-England til Nord- hva som er nød ven d i g - i
Italia. Hva slags folk som tide. Det kan på den annen side
skal husere her, kan man bli en nokså tilintetgjørende anklalett forestille seg. Man er ge å bli stilt overfor i fremtiden
allered~ i full. gang med fot- at politikerne som hadde makten
beredelsene Idet m~n ved- til det, ikke gjorde det som var
tar lover som skal gjøre det nødvendig. Det er nok ingen tvil
lettvint å ekspropiere priva- om at det fortiden er nokså tjukt
te tomte- og landarealer og av politikere av dette slaget. _ _
sikre en ubegrenset til- Prognosemakerne kan fortsette å
strømning av fremmede ra- være sannsigere. Vi andre kan ;0

O

utøves av dette demokrati, som nærer slik glødeq.de, omenn platonisk, kjærlighet til meningsfriheten, ingenlun- er det, der binder
de overgåes av noen diktator. For som alle vet, eller og det, der bar!
burde vite trass i pressens hjernevask, så hadde, eller - - Ei sigd og hammer,
.
d
H-tl
St l·
B · ei stripes and star!
h ar, d e · som var emge
me en l er, en a m, en resJnev eller de onde oberster både meningsfrihet og ytrings- Europa gammel?
frihet. Slik de har det som sverger til demokratienes INei, ung til tross!
system. Og slik menneskene har hatt det gjennom alle Når først det gjelder,
tider.
- - så er det oss.'
Ingen har noensinne hindret makthavernes tilhengere

Skal germanerne utryddes?

e.
.#.#o#-.,#,,#,#,,#,-.,,#<~"'#o#.#,

I

i å slippe til med sine meninger i skrift og tale. Men det
betyr jo ikke menings- og ytringsfrihet i den opprinne- HALLES FRONTKJEMPERBOK
lige betydning av begrepene. Så det er intet bevis på deI en anmeldelse av Frode
mokrati dette at «demokratene» Per og Paal slipper til i, Halles bok «Fra Finland til
presse og kringkasting i undervisning og i offentligheten IKaukasus» skriver Anders
o'
. ; .
Lange bl.a. i sitt blad:
ellers. Prøven pa sant demokratI er JO nemlig dette om
«Det var altså ikke bare
det også gir sine mot sta n der e tilsvarende adgang. sjømenn og flyvere som vi
til å henvende seg til offentligheten.
kunne. by på under denne
Og kan noen med hånden på hjertet si at så er til- verdenskrig, men også frontfelle? Riktignok viser dette lodne norske «demokratiet.» soldater hvorav en femte•
•
o
•.
o . .
. : part døde og ca. ett
tusen
stort frIsmn nar det gjelder a slIppe tIl venstreradIkale. ble varig skadet.
samfunnsomstyrtere, men det ligger jo egentlig i sakens I Boken må tiltale enhver
natur, fordi «demokrati» jo bare er et skalkeskjul for nordmenn med nysgjerrigsamfunnsnedbryterne og samfunnsomvelterne. Men slip- het og rettferdighetssans.
per de på den annen ytterfløy de som med sannhet og Hva foregikk i Norge og
.
.
'.
. .
utenfor i disse krigerske år?
uten. kompro~llsser v~ for.svare naSjonale tradISjOner og Frode Halle og Dreyers forverdIer mot mternasJonalIstene, de røde eller halvrøde lag har gitt oss noe verdinedbrytere og deres «demokratiske» hjelpere, til i presse, fullt.»
kringkasting, skolene eller hvor som helst andre steder.
enn i småblad som FOLK OG LAND som bevisst holdes har det naturligvis intet med
•
•
••
•
'.
?
virkelig folkestyre å gjøre
nede gjennom bOIkott. og d~skrImmermg.
. at folket i et slags «valg»
Olav Hoaas omtalte l forrIge nummer en appell som 50. hvert fjerde år gir sin stemkjente vitenskapsmenn hadde undertegnet om større «de-: me til kandidater utplukket
mokratisk» frisinn. Eller som Hoaas uttrykte det: «Grup-! av partistyrene, folk som bepens anliggende er å påpeke at også i dag gjør slik sen- veger seg så langt bort fra
. .
.
velgernes mening som for
sur, undertrykkelse, avstraffelse og æreskJellmg seg gJel- eksempel
folkeavstemninden de. - - Resultatet er at et stort antall viden ska ps- gen viste at det dominerenmenn som virkelig har satt seg inn i sakene, idag blir de stortingsflertall og hovedbragt til taushet, de tør hverken uttale sin overbevisning tyngden av norsk presse
tydelig overfor offentligheten eller komme sine mer klart- hadde gjort. Slikt noe er ik- seelemen~er..
begynne å forme ut anklagen.
.
Iket
«folkestyre», men «parti-I Men VI «trenger» frem(Reidar T. Larsen)
t a l en d e k oIleger t l·l unnse t nIng.»
· ·
d b·d
h t d t
.
.
s yre», og det SIste betyr JO me ar el' erne, e er e - Det er bare olitikere uten e ne
Et «demokratI» som Ikke bare tolerer denslags, men. igjen styre aven liten leden- de gjør nemlig alle jobbene·
p
g
· k d· kt b O .
"
.
.
d·
.
o
menmger som paberoper seg den
som f a ktIS
Ire e ygger pa dIsse forhold, er naturlig- i de klIkk i hver parti.
som VI an re Ikke VII pata offentlige.
vis et falsk demokrati. For om man nå, forøvrig falskelig,
Slik.t noe er like langt fra
(Amintore Fanfani)
påstår at det gagner et samfunn og enkeltmenneskenes ~rkellg folkestyre som noen i norsk Bratteli, for ikke å
lykke og velferd dette at kreti og pleti skal delta i stat-: d!ktator ~r det.. Ja, lengere ,; sna~ke om en Ko~ald.
_#####~#U##S#H##O#L#D#'E#R##S#K##E#######
o
o.
• •
nar det gjelder Iallfall manVI føler oss mgenlunde
styr~lsen, sa rna ~o o fo~tsetnmgen l~llfall vær~ at det, ge av diktatorene. Vi føler skyldbetynget ved å erklære Eldre kvinne søkes til husvar apen adgang tIl a onentere offentligheten. Na nektes oss for eksempel overbevis-I at dette svindeldemokratiet holderske, helst NS eller symjo selv vitenskapsmenn dette, fordi de venstreradikale te om at både en Adolf Hit- har vi intet tilovers for. Og patiserende.
ikke finner sann vitenskap forenlig med det de ønsker ler og en Juan !eron, for ba- at vi gjerne ser det erstattet Nærmere ved brev.
re å nevne to, l lang høyere med noe annet og bedre.
Kristoffer Angelsen
å bygge sin lære på
grad representerte den vir- Noe ekte, som ikke seiler un8363 Tangstad.
.
Men rent bortsett fra dette falske utgangspunktet, så kelige folkemening enn en der falsk flagg.
####'############0####0##########.
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SIDE 4

FOR UNGDOMMEN

IFortjener VI ETCONG din sympati?
Om hva som bl.a. kom fram ved et intervju med to amerikanske Vietnam-veteraner i et TV-program.

Bed.: Erik Hune Hansen

Vietcong og Nord-Vietnam Iluftkanon for å forsvare
har under hele den tragiske hjem og barn. Forherligel,se
Vietnam-krigen fått nyte Iog sympatiskapende propagodt av hjelp og sympati fra, ganda.
stater i Vest. For en sto~
Nylig viste man et TVgrad har denne s~patI , program 'Som heller ikke
kommet fra kommumstIske var ment trI annet enn å anrekke elver og drikkevannsSe på disse tre punktene. og
venstre-sosialistiske, gripe krigen generelt, og
kilder er utsatt for k v i k k - Se hvilke enorme probleme~ grupperinger, men - særlig! som vanlig _ USA spesielt.
vi står overfor .og som VI ,i den senere tid - har også Man intervjuet to amerikans ø l v for u ren s n ing.
Fyring med tungolje forår- m å ;løse. Kan. VI klare det tidligere . relativt . nøytr~le ske Vietnam-veteraner _
saker livsfarlig s vove l - med. sent-arb~l~en:e ~emo- parter VIst. tydelIge VIet· begge desillusjonerte 'Og
nedfall. Verdenshavene ~atlske kOmIteer. Ma det cong-sympatler.
merket av krigen både psySULT OG OVERog deres rikdommer forgif- ikke ~oe ~ytt, bedre og mer
Dette kar: ha ~an~e år- kisk 'Og fysisk. Den ene ga
BEFOLKNING:
tes langsomt av kje mi- ~ffektIvt t~? En ledelse so,? saker. Stadig påvIrknIng av et lite smigrende bilde av
Vi vet at 2/3 av verdens k a l i e r som industriell ut- Ikke arbeider u~ ~ra parti- lokale
kommuni:st-~refter, den amerikanske kamp-mobefolkning lider av sult/ vikling og moderne jord- hensyn, hensyn til mteress,::- og håp om at en VIetcong- raI ved å fortelle, at han
feilernæring. Av samme bruk medfører. Oljesøl, av- grupper .el!er
økonOmI. seier ville k~e stoppe kri- ganske straks etter å ha
grunn dør 30 millioner men- fall og kloakker bidrar til yt- Tr~nger VI Ikke men~. og gen for a:ll~ld har nok b.are satt benene på Vietnamesisk
nesker hver år. Dette er terligere t i l s v i n ing og kvmner som ser familIen, vært av mmdre betydnIng. jord første gang var iferd
over åtte ganger ~orges be-, for v.e r r ing.
L~ftforu- folket, rase.n og d~ f~rer Det 'Som gjor~e krigen. til med å røyke sin første sigafolkning! Det er VIdere klart i rensmngen fører til ned-, som t1'1!-er dIsse verdIer, I en en moralsk seler for Vlet- rett med mariujana. At fleat det ikke er vomfyll ver-, smeltning av polhavene, noe IfornuftIg og ~arsynt sam- cong i så manges øyne må re av de krigsforbrytelser'
dens sultende befolkning' som vil true all bebyggelse j' menheng? Jo, VI trenger det man tilskrive den enorme som har, foregått i Vietnam
tre~ger, men først .og fremst' ved havet med økende --:- og den nas~o~ale un~dom oppde~g krigen fikk f!"a har foregått under påvirkf lom far e.
vil kreve at VI far dem.
alle mulIge massemedIa. ning av narlmtika ,var også
p rim æ r p rot el n er.
Selv om verdens samlede
Her har man kunnet følge en ting som kom fram under
proteinpro~uksj?n kunge
kjempemessige amerikanske intervjuet med de unge amefordeles, ville VI alle sulte.
bombefly på tokt over Nord- rikanerne.
Intervjueren
Problemet blir stadig størVietnam. Man har sett ra- spurte om de hadde forere. Idag får verden en beserte landsbyer, ødelagte tatt seg noe i Vietnam som
folkningsmessig
nettotilOg påfølgende ((hederlig omtale»
pressen.
marker 'Og nærbilder av dø- de idag 'skammet seg over
vekst på 70 millioner årlig.
de kvinner og barn. Nær og begge svarte bekreften~
Dette e~ 20 ganger Norges
Moss-avdelingen av Nasjo- Avisen skriver bl.a.:
sagt alle de døde man har de på dette. Man ante innbefo}lmmg! Det ser ~erf!).r nal Ungdomsfytking gjen«Ny-fascismen har slått s~t har vært drept av ame- rømmeIsen av flere ameriut tIl at en hungerkrise vil nomførte for en tid siden rot i M'Oss. Det er organisa- rlkanske kuler. Markene ~ kanske ugjerninger og Vieted amen- cong-sympatisørene ble ikke
ramll!e oss a Il e f~r 10 år en aksjon i byens sentrum. I sjonen Nasjonal Ungdoms- vært spr~yte~
er ~att. Norge~ Jordbruk Det ble delt ut en løpeseddel' fylking som har etablert kanske ~JemlkalIer 'Og for- skuffet. De innrømmet begkan .Idag bare gl oss 1/3 a,: som tok for seg den !TIe- seg med avdeling i Moss.
gråtte Vletnamesere .har be- ge å ha meiet ned både kyinde Jordbruksproduktene VI ningsløse særskatten til «uMoss Dagblad har mot- kl~g~t se?, overamenkanske ner og små barn, men tiltrenger.
hjelp». Byens borgere rea- tatt et stensilert skriv fra mlsgJ~~mge~. For første føvde - hva skulle vi gjøre?
gerte svært positivt på denne organi1sasjonen, hvis gang I hIstOrIen var også re- Vietcong gjemte see: i hytPLYNDRING:
NUF'stiltak, 'Og mange lov- 'I navn alene indikerer dens pr~sentanter fra en. a~de tene og plasserte kvinner og
Vi vet at jord~n og !Iavets lord og oppmuntringer er ga- pOlitiske slektskap. Det ~r kngførende p:arter ~ flend- ba~ i døråpningen, deretter
ressurser stadIg, blIr ut-I rantier for at lignende ak-I sam et kaldt gufs fra en tId ens land og gjorde fIlmopp- skJøt de over hodene på
plyndret ved r o v d r i f t. 1-, sjoner vil bli gjennomført i som nordmenn helst vil tak som yar ren propagan- dem! De brukte gamle kodag er 25 prosent av jorden I fremtiden.
glemme.
da for fle~den og. senere ner, une;e piker oe: sm~ harn
ørken, mot 10 prosent i
Dog slapp man ikke unna
Men de ekstremt nasjona- v~nd~e ~e hJem og fIkk den til lewmde sl(jold. Sk.iøt vi
1880. Stikk i strid med alle I SUF og deres meningsfeller, listiske og reaksjonære ide- v~st 1 h;lemlandet. Alt dette dem ikke ville vi selv blitt
kjennsg;jerninger fortsetter l'Som skrek og bar 'seg i kjent Ier lever ennå. Forskjellen er bIdro. tIl å 'senke t~en på drept!
vi å snakke om jorden som' stil. Gasskammerfabler 'Og bare at ideene blir anvendt am~n~anernes rett tIl å væAmerikansk propaganda?
et sant overflødighetshorn, I«nazist»-beskyldninger er jo på den politiske 'Og sosiale re 1 VIetnam..
Forsøk på å unnskvide sine
mens det (aktiske forhold er' alltid like populært blant virksomhet anno. 1972.»
Og ?va har VI fått h~re egne ugjerninger? Lite sannat på et stadig mindre areal dette «akademiske» opps'Op.
Innholdet av løpeseddelen om ':IetcOng - svært lIte synlig, for de to unge vetemå det dyrkes stadig mer Det varte da heller ikke len- som fikk likhetsfanatikere negatIvt. ~nkelte kretse! ranene prøvde ikke å skiumat. Gammel kulturjord er ge før byens Arbeiderparti- og historief'Orfalskere til å har f~emstIlt dem som «frI- le noe. Den ene fortalte bl.a.
tapt for a Il tid fordi den avis 'Og tilholdssted for skri- ,skjelve i sine demokratiske hetskjempere» 'Og' s<;>m for- om hvordan han drepte en
er blitt brukt til industri og velystne suffere, Moss Dag- bukser, lyder som følgende: svarere av ~t us~Yld:l,g ov~r- 14 årig vietnamesisk gutt
boligbygging. Hvis vi idag blad, sjokkert kunne slå
falt land. F~I~glImt har vIst, med bajonett. Han var untok alle dyrkings- og fangst- fast 'at «nyfascistisk propa- NEI TIL U-HJELP
'Oss små flIttIge m~ .m~d Ider påvirkning av mariuJana
muligheter i bruk, ville ,:i ganda blir spredt i Moss». Utenriksminister Gappe- beslut~somme og ldeahstI8- 'Og hadde vakt. Gutten var
få et tilsynelatende kalOrI-I
len har vært frempå igjen k~ anslkts~ttryk~. Fra ~ord- kommet for å stjele mat.
overskudd, men et slikt
'Og sagt at U-hjelpen skal V;tetnam fIkk VI stadIg se Det er altså ingen grunn
overskudd, vi!l' ~unst~ge met\ ,
økes til 1,2 milliarder kro- bIl'?-er av vakr~ og vevr~ til å tvNe på de to amerikato der, fører l SIste Instans
ner i løpet av 5 år. Hjelpen kVInner som sveIvet en antI- nernes beretning om Viettil u t p i n ing av jorden,
skal stort sett gå gjennom
congs brutale 'Og kyniske
og en stadig synkende avdet udugelige FN eller direk- nasjoner for mere hjelp slik metoder. Vel kan man forte til «progressive» røversta- at de blir i stand til å rus- akte de amerikanske mAtoling. Altså bare en u tse t tel s e av problemet.
ter som Tanzania og til så- te opp en tilstrekkelig styr- dene men en sak har alltid
kalte
«frigjøringsbevegel- ke til å ta knekken på de hvi- ,min;t to sider. Fortjener
FORGIFTNING:
ser» i det sydlige Afrika. te land i Af~ika.Etsliktpres~ Vietcong din symuati?
Vi vet at luftforurensninDenne hjelpen er direkte ut- tør Norge lkke sette seg .1Det er grunn til å spørre
gen allerede er så høy at
trykk for en rasehatsk hold- mot, og yder derfor Stadlg om dette idag da krigen fordet medvirker til død i byning overfor våre hvite brø- mere. penger til disse av-. melt er avsluttet 'Og en ny
ene våre. Ikke engang regn.. dre i samme område.
skyelIge for~ål, selv omkamp vel tar sin begynnelvannet er rent, men forgifEn vesentlig årsak til den- folk er overveIende mot det 'Se - omenn ikke i første
tet av industrirøyk fra Eune økningen er sannsynlig- her hjemme. Det er full- i omgang som vanlig krig _
ropas industrinasjoner. Lak- Så er selvangivelsen levert igjen, og vis at man vil gjøre seg mer stendig umoralsk av parti-I mellom det etablerte og
sen er i ferd med å for- vi er klar til å fylle nye millioner populær blant mobben i politikerne å bevilge større anerkjente stvre i Sør-Viets v inn e fra elvene i Syd- i det umettelige sluket: Utviklings- FN. Disse driver stadi1g og større beløp til prestiSje-I' nam og de kommunistiske
N orge av samme grunn. En
hjelpen.
vekk 'Og utpresser de hvite I
(Forts. side 7)
opprørere i Vietcong.
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.
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ALEXANDER LANGE:

FIDUS:

Er nasjonalsosialismen
i vårt ~7-år:ige arbeid for 9-en Det h~le begrenset seg til.en hevet over kr.-t.-kk 'I
rettshIstOrIske oppklarmg. muntlIg ordre fra major I
•

Sverre Hartmanns søkelys på 1940

Det ~an v~re .inspirerend~ Lindbac~-Larsen, en ordre ET SVAR TIL VERA OREDSSON
for vItebegjærlIg ungdom a som matte annulleres nesstudere hvordan en virke- ten med det samme. Hadde
Hg historiker som Sverre. Hitlers nye standpunkt blitt
Vera Oredsson tar i FOLK Tyskland, som i nasjonalsoHartmann skildrer fakta - tatt mindre enn en uke tid- OG LAND for 16. desember sialismen så et middel til å
særlig de fortiede - uten å ligere, ville Ruge ikke ha til gjenmæle mot den kri- sikre sine posisjoner mot de
la seg avgjørende lede av rukket å føre sine instruk-I tikk jeg i et tidli~ere n?m- fremsto:mende masser, næhverken sympati eller anti- I ser i pennen. Grensevaktord- mer rettet mot VIsse sIder ret et mtenst hat mot de
pati.
ningen ble avviklet i og med ved den politikk som ble Imest ubøyelig revolusjonæHer kommer han.
oppløsningen av Forsvarets praktisert av den tyske, na- re nasjonalsosialister i kretOverkommando på Nordmo I sjonaLsosialistiske regjering I sene omkring SA, og derfor
Sovjet - farligere enn
i slutten av juni. I midten mellom 1933 og 1945. Etter- så at disse ble uskadeligfienden?
av juli var den norske de- som fru Oredsson underteg- gjort.· Men hvorfor skulle
Sverre Hartmann
Spørsmålet om en grense- ,mobiliseringen gjennomført ner seg som sekretær for NSDAP-ledelsen rette seg etvaktordning i juni 1940
under tysk ordre.
NRP (Nordiska Rikspartiet) ter de borgerliges ønsker?
Sivilisasjonen karakterise- hang sammen med at den
Ruges instruks skulle i- må man vel tillegge hennes Jo, sier fru Oredsson, fordi
res ved at aldri har det tyske militære okkupasjon. midlertid få nytt liv noen anførsler en viss egenvekt, disse «bestod av hogtutbilvært trykt så mange bøker ikke hadde kunnet utstrek- i uker senere, etter at Ruge! og jeg skal ta opp noen av dade personer som behovsom er så lite lest.
. kes så langt mot nord, og selv og hans stab var blitt hennes punkter.
des for samhallet». Hun for- Man ser det ikke minst at det derfor lett kunne opp- ført til Oslo der offiserene .1) Jeg påstod at juliak- svarer med andre ord at
når det gjelder historiske ar- stå et vakuum. I midten av fikk beholde sin borgelige sJonen 1934 mot SA var et NSDAP etter 1933 åpnet døbeider som korrigerer den juni hadde imidlertid Hit-' frihet mot å være fange av I angrep på sosialismen, og på ,rene for alle slags spissboråpenbart uriktige skodde- ler bestemt seg for å tryg- sitt æresord, mens Ruge' de mest trofaste og verdi-I gerlige medløpere og karriskrivning om 9. april 1940, ge grensen mot øst med SS- selv ble plassert på Grini i fulle elementer i partiet, at, eremakere av typen Kurt
da Norge beseglet sin skjeb- tropper, og denne nye kurs ærefullt
krigsfangenskap. I det styrket de borgerlig- i Georg Kiesinger og Karl
ne på lengre sikt. Denne hos Hitler kom i kryss med Det skjedde da Nord-Norges. konservative elementer in-' Schiller (senere henhv. vestskjebne banker nu på en. Ruges utspill overfor major administrasjon den 20. au- I nen det tyske samfunn, at tysk forbundskansler og fidag eller helst natt?
Lindback-Larsen. Ruges pla- gust henvendt~ seg til Admi- i det uts~tte. og vanskeliggjor- nansminister), som ikke
1940-forskeren og den ner kom derfor ikke til å bli nistrasjonsrådet med for- ! de reabsenngen av nasjonal- hadde noe forhold til nasjofremragende
historiker' realisert i løpet av juni-juli.
(Forts. side 2)
sosialismen, og at det gav nalsosialismen, og som etter
Sverre Hartmann som
.
velkomne argumenter til Det' 1945 ble jublende liberaldehar utviklet seg kolosalt fra
o
•
o
Tredje Rikes internasjonale I mokrater og villige spyttesin ungdom og som politiI fiender.
slikkere for Moskva og
fUllmektig under «rettsoppParti:sekretær
Oredsson Washington. Det er jo selvBOKTJENESTEN ÅPNER FOR GRAMMOFONPLATER
kommer i sin artikkel i det innlysende at disse gamle
gjøret» lærte hva dette var
for en kamuflasjeoperasjon
hele tatt ikke inn på hva ~ elementer innen Det Tredje
fra de virkelig skyidiges side
Hvis De kunne tenke Dem slik den hørtes -over alle' Røhm og hans SA :represen-' Rike - som objektivt sett
antar vi. - Hartmann har å gjenoppleve de begiven- stortyske Isendere.
Iterte sosialt, polmsk og mi-! tilhØrte den forgagne (og etsom tapper forsker av tabu- hetsrike 30- og 40·årenes Nr. 371/2: Die Jugend mar-llitært, men gir seg istedet ter 1945 igjen kunstig etahistoriske fakta tevansjert hendelser i form av korte schiert. Platene om Hitler- I ut på en personlig bakvas- bIerte) liberale epoke - unseg. Hartmann har på man- lydglimt hjemme i Deres. Jugend, den stortyske ung- kelse av Rohm p.g.a. hans der enhver omstendighet
ge felter i det samtidshisto- egen stue, har De nu anled-! domsbevegelsen, hørebilder homoseksuelle tilbøyelighe- måtte ha underordnet seg
riske område begynt å for- ning til å skaffe Dem noen Ifra leirliv og oppmarsjer.
Iter. Er elet virkelig nødven- kravene fra det Nye Tysktelle om den historiske meget interessante grammo- Hvert bestillingsnummer dig å slå fast at dette er en land" De hadde hverken hatt
sannhet i sin bok omsider. fonplater, som herefter vil består av to LP-plater, som avledning i. debatten.
Ikraft eller evne til å rnotsetvære til salgs gjennom vår vil bli nærmere omtalt i de Hun forsøker så å unn- te seg disse. Angående førkommende .utgaver av Folk skylde selve aksjonen mot s~e ankepunkt slå: jeg a!tSØKELYS PA 1940, Pax For- boktjeneste.
lag A/~, Oslo.
.
En lan~ rekke av de. taler o~ Land. PrIsen pr. sett (alt- i kjemperne i SA med at «det s~ .fast: Der ~orehgger hitl!ndertlttel: Var SovJet far- som datidens lederskikkel- sa 2 plater) er kr. 120,-, og tyska folket och omvarlden tIl mtet matenale som tyder
ligere enn fienden?
ser holdt, er bevart i origi- bestilling kan sendes Bok-' borjade tvivia på Hitlers på at kretsene omkring SA
nale lydopptak, likeledes en tjenesten F. og L. Boks 3214 fOrmåga att med jarnhand ønsket noen blodig omvelttapre
Hartmann mengde radiomeldinger og Sagene, Oslo 4. Ved for- styra Tyskland enligt de lOf-1 ning for å realisere de nasjoDen
ødelegger
grunnlaget kommunikeer, og for ikke å skuddsbetaling sendes plat- ten han givit». Selvfølgelig nalsosialistiske ideer. (Nafor
«retts?ppgjøret» nevne tidens melodier - det ene portofritt. Skal de sen- har fru Oredsson rett i at sjonalsosialistenes styrke i
ved
korrekt
a
gjengi være seg taktfaste marsjer des i oppkr~v ~ommer opp- det klasse-egoistiske, økono-I det daværende Tysk!. gjorde
den klg. norske regjerings og soldatsanger eller andre kravsgebyr I tIllegg.
:misk-sosiale toppskiktet i
(Forts. side 8)
kapitulasjonsavtale ved den slagere som var på toppen
FIDUS bebreider den tyske nasjoav regjeringen befullmekti- den gang.
nalsosialisme bl.a. behandlingen av
ge forsvarssjef OTTO RUBlant
disse
historiøstfolkene under annen verdensGE, Således §: «Samtlige ske opptakene er det forekrig. Russiske bønder.
nmske stridskrefter legger tatt et skjønnsomt utvalg,
ned våpnene og skal ikke gri- som så er spilt inn på grampe til våpen igjen mot det, mofonplater. Når man unntyske rike eller dets allierte I tar alle antinasjonale mesålenge den pågående krig dier, er platene blitt meget
varer.»
godt mottatt over hele EuRettsoppgjøret bygger på' ropa, ikke minst på grunn
emigrantløgnen at krigen av den gode lydkvaliteten.
fortsatte.
IDet er oss derfor en glede
Hermed starter FOLK OG å kunne tilby våre lesere følLAND gjengivelsen fraet:sen-gende enestående historiske
tralt punkt i. Sve.rre Ha:t_llyddokumenter:
manns rettshIstOrIsk avgJø-'
.
rende fremstilling.
INr. 353/4: Aus dem Fiihrerhauptqartier. Den annen verVi tar den fremtidige pro- denskrig i ord og toner, bunfessor i samtidshistorie - det sammen av tyske WehrSVERRE HARTMANN - macht-kommunikeer.
utførlig også av den grunn Nr. 355/6: Ein Volk ein
at vi har fått en rekke unge Reich, ein Fiihrer. «Eterkri-I
studenter og sympatisører gen»,
radiopropagandaen
i
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!Derfor frykter Sovjet - -

SN
O

(Forts. fra szde 1)
I Her s.;vne~ VI ogsa det kan (Forts. fra side 1)
Istand lykkes i bare en enes- i
Karpato-Ukraina
gjeringen hadde intet med være pa sm . plass med ~t beidsløshet avskaffet, så vil te av de asiatiske territori- (959), bondeoppstand i
dem å bestille. De var frivH- supplement tIl den forøvng grunnlaget for all kriminali- ene, vil det virke som et sig- Kasakstan (960) arbeiderlige i britisk tjeneste som h~lt korrekte oppsumme- tet i Sovjet-Unionen være nal til de øvrige og kan lett opptøyer i Midt-Sibir (961),
frontkjemperne var det i rmg av. f?rholdet. Det er forsvunnet. Hvis enkeltindi- få katastrofale følger for. offiserkomplott i Bulgaria
tysk. «Håndfullen» deltok grunn tIl a understreke at vider fortsatt begår forbry-; Moskva.
! (1963), militært kupforsøk i
forøvrig, såvidt vi vet, som?-er: nors~e overkommand? telser, er dette bare efter-I At de russiske marxister IBulgaria (1965), studenturo
en slags «observatører» til-. 1 vapenstlllstands~vtalen .tll dønninger av folkets kap ita- har tatt fullstendig feil av. i Warszawa og Breslau
knyttet britiske regimenter. 'og med l:lttrYkk.e.l1g forP.lIk.-,·listiske tenkemåter.
rase- og nas j onalitetsp rin-I.(968) .. Tilstandene i land
Så var det vel hjemme- tet seg tIl ~ sette flyplasssippet, er bruddet mellom' som Øst-Tyskland, Ungarn
fronten som førte Norges. ene nordpå 1 b:r:ukbar s~and. VIRKELIGHETEN SER
Moskva og Peking i seg selv. og Tsjekkoslowakia skulle
'statlige krig da?
I f<;>r tyskernes· VIdere kngfø- ANDERLEDES UT
et bevis for, og konsekven-I det være unødvendig å omVi får da henvise til en rmg mot England. _ _
Efter mer enn 50 års sov- sen vil efter alt å dømme tale.
artikkel i MILITÆRT TIDSForedragSholderen pekte jetvelde sliter herrene i i også bli at de mister herreSKRIFT nr. 12 for 1972. på at en ikkevold som even- Kreml dog stadig vekk med! dømmet over sine asiatiske NY OPPRØRSSTRATEGI
Den er et referat av et fore- tuelt skal kunne fordrive kriminalitet i vanlig for- undersåtter øst for Ural. I VENTE?
drag overlege oberstløyt- okkupanten er en hard stand og ikke minst med po- Ved å tviholde på sine paleoNår samtlige av disse oppnant Odd øyen holdt i Oslo kampform, som vil kreve litisk motstand. Men i større marxistiske
samfunnsteo- tøyene hver for seg har slått
Militære Samfund 16. okto- meget store ofre av befolk-! grad enn kanskje noe annet rier i dogmatisk stivsinnhet feil, skyldes det først og
ber 1972 om «Ikke-voldsteo- ningen. Og:
er det den seiglivede nasjo- har russerne fjernet seg en- fremst deres lokale karakrien i dagens situasjon».
«Den sivile motstand kan aldri nalismen som har vist marx- da lengre fra virkeligheten ter innenfor det enorme sovForedragsholderen drøftet
gå lenger enn befolkningens vi- ismens uholdbarhet i prak- enn selv den opprinnelige jetiske rom samt deres manspørsmålet om et «ikketale interesser tillater. Den er sis. Istedenfor å forsvinne marxismen var. De trodde gel på koordinering. Av
voldsforsvar», slik som det
avhengig av okkupantens styrke med den tiltagende «opplys- de kunne overføre sine samme grunn førte heller
undervises i ved forskolen
og brutalitet og av utsiktene ning» brer den seg til alle «spilleregler» til all verdens ikke de relativt store oppfor sivilarbeidere, er noe
til befrielse. Dette var forhol- de d~lstatene som tilsam- folk og riker. Det har spilt standene i Øst-Tyskland, Unbrukbart alternativ eller
det under vår siste krig, hvor men utgjør Sovjet-Unionen. falitt i Asia, og noen be- garn og Tsjekkoslovakia
supplement til et vanlig mihjemmefrontledelsen omhygge- Ifølge sovjeteksperten Vic- greper om men~alitet~n hos frem. Vår østeuropeiske killitært forsvar. Han komlig måtte sikre seg folkets sam- tor Sorza er den endog ~ønder og arbel:dere .1 vest- de i denne anledning kan
men~erer herunder forholdtykke i aksjonene. Offerviljen vokst til å bli et d~rekte pro- llge l~d har KreI?I-ldeolo- imidlertid opplyse at det er
ene 1 Norge under okkupavar ikke sterk nok til å tillate blem for de ruSSIske makt- gene apenbart aldrI hatt.
slike koordinerte operasjosjonen på en hØyst interesmotstandstiltak som gikk ve- havere.
ner man akter å legge opp
sant og opplysende måte.
sentlig mot tyske interesser.
Hvilken dim~nsjon ~ette UKUELIGE
til for fremtiden.
Han peker på at
Preste- og lærerstreiken truet ik-' problem egentlIg har 1 et NASJON~LISTER
Vi formoder at de nasjo«Ikkevold som alternativ til
ke tyskerne - og ble gjennom- land ,som Sovjet, kan man
I vestlIg presse fremheves! nale
frigjøringSbevegelser
militært forsvar skal etter teoført med små ofre. Melkestrei- lett danne seg et bilde av gjerne innsatsen til enkelt- kan regne med ganske andre
riene gjøre en okkupasjon så uken i 1941 ble oppfattet som en når man~eI?-ker P~ at av de stående. eller grupper av li~ resultater efter dette, og at
behagelig og kostbar for okkutrusel mot okkupantens interes- ca. 250 mIllIoner lnnbygger- berale mtellektuelle, men 1 supermakten Sovjet i likhet
panten at forsøket oppgis.
ser, der ~le skutt gisler, og d~r ne er bare: litt over halvpar- virkeligheten er de:t d~n Imed USA vil gå vanskeligere
Virkemidlene kan deles i to hovar arbeIdsfred resten av krI- Iten egentlIg russere. Resten blodsbestemte
nasJonahs- tider i møte.
vedgrupper. Den ene er påvirkgen. Ikke-volds forkjempere bør' fordeler seg på omkring 130, men som representerer den
ning av okkupanten på en
være oppmerksomme på at vi ,forSkjellige nasjonaliteter,' farligste motstanden mot
vennlig måte for å få han til å
aldri under krigen kunne hal med navn folk flest aldri Moskva-imperiet. Best kjent
forstå det forkastelige i hans
håp om å samle folk til slike har hørt tale om. Der er er kanskje UP A, opprørshandlemåte. Den andre grupmotstandstiltak som teoriene! osetinere, karaimere, tofa- armeen i Ukraina. Under leidag krever.
.
Ilarere og udmurtere, bare deIse av Roman Sjukhevitsj
pen kan man kalle unndragelse
Johs. Nielsen: «Demokratiet og
av samfunnets ytelser. Okku- - De som hevder at mot-. for å nevne noen. Femten og Stefan Bandera førte
Krigen.»
panten skal ikke kunne dra
standen var vellykket - - har i millioner av disse sovjetiske den en heltemodig partisanW øldikes Forlag.
nytte av kommunikasjoner, adikke rett når de sier at den la' «farvede» bekjenner seg til kamp mot russerne, og
ministrasjon, næringsliv etc. Det
hindringer i veien for tyskerne, islam, en hel del av de øvri- holdt det gående helt frem
betyr streiker, sabotasje og ikke
eller hadde noen innflytelse på ge er buddhister eller de til- til i begynnelsen av 50-årene.
Denne danske boken med undersamarbeide.»
krigens gang.»
,. hører mindre religiøse grup- Denne styrken talte hele tittelen «En undersøgelse af samper. Det sier seg selv at å 250 000 menn og var til slik spillet mellom demokrati, nationaMan kan vel ikke egentlig
Dette må da være rene ord realisere drømmen om et bryderi at russerne måtte få lisme og krigsførsel» er en av de
si at noe av dette dekket for pengene. Først slår Chr .. «sovjetmenneske» på denne hjelp fra Polen og Tsjek-' nyttigste bøker undertegnede har
eksakt det som foregikk i Christensen fast at det ba- bakgrunn, krever mer enn koslovakia for å tvinge dem lest på lenge.
det okkuperte Norge. Nasjo- re var en høyst ubetydelig selv en Marx eller en Lenin i kne. Sjukhevitsj falt i
Med utgangspunkt i opplysningsnal Samling søkte vel «på! militær innsats som ble pre- hadde regnet med. I tillegg kamp med regjeringstrop- tidens ideer om «folkesuverenitet»
en vennlig måte» å påvirke. stert av emigranter under- kommer så jobben med å per i 1950 og Bandera ble og andre demokratiske prinsipper,
okkupanten til å ta hensyn i lagt britisk kommando. Og passe på alle vasallstatene i myrdet av sovjetiske agen-' påviser forfatteren hvordan utbretil norske interesser, men dernest slår øyen fast at den Øst-Europa.
ter under et eksilopphold i deIsen og gjennomføringen av disse
det hjemmefronten prester- sivile motstand også var
Vest-Tyskland. Men allerede ideer førte til at krigføringen utte var tydeligvis uten enhver uten enhver betydning. Det ER SOVJET-VELDET
i 1956 kom de første meldin-I viklet seg fra et middel til å oppbetydning skal man dømme var nærmest tøv og tull det UNDER OPPLØSNING?
gene om at nye partisan- rettholde en streng maktbalanse
e~ter det foredragsholderen hele.
I denne sammenheng er kamp~r hadde funnet sted. staten: .imellom til et middel hv~r
VIdere anførte:
Ikke rettere enn vi kan det russerne som på litt
I LItauen sto en 35000 folkevIljens (massenes) mest dynse var Nasjonals Samlings lengre sikt er de underlegne, mann stor geriljahær i ske instinkter om forfølgelse, øde«Det må være grunnlag for å vei med «vennlig» påvirk- da prosessen med naSjOnal' kamp med russerne helt til leggeise og utryddelse fikk sitt uthevde at vår sivile motstand ning av okkupanten i den oppvåkning allerede er i- 1952. Og da finsmeden . løp.
la få eller helst ingen hindrin- hensikt å forsvare norske in- ga~g hos de fleste av de ko- Roma~ Kalanta, som begik~ I Boken gir dessuten en glimrende
ger i veien for tyskerne når det teresser og bevare norske liv IOnIserte folkeslagene. Og offentlig se~vmor~ ved a . beskrivelse av hvordan disse ideene
gjaldt målet for hans okkupa- og verdier, den eneste virke- den vil uomtvistelig bare I brenne seg 1 bensm, .sk~lle påvirket utviklingen av militærvesjon - nemlig kontroll over lig farbare. Og at det på øke i styrke, ikke minst for-I begraves, utartet det tIl slIke senet fra en yrkeshær til en folkenorsk territorium, bruk av ba- dette felt ble oppnådd uhy- di folkene i østområdene I opptøy~r at russerne. m~tte . hær, og førte frem til Clausewitz'
ser, utnyttelse av administrasjon re meget er det vel egent- føler seg sterkere blodsfor-! sette . mn sentralaSIatIske krigsfilosofi.
og næringsliv. Den sivile mot- lig ingen som tør benekte vandt med kineserne og fallskjermtropper mot de
f o Ikernassene,
Forfatteren støtter
selfølgelig
· de
stand var en holdningskamp idag. Desto bedrøvelige re gjerne l å ner øre til det nye opp h Isse
.
med minimal innflytelse på kri- er det jo at hjemmefrontens sterke China:s propaganda. som selvsagt intet kunne ut- opp om demokratIet, men han ser
gens gang. Det var aldri tale bestrebelser først og fremst Hvis et kup eller en opp- rette med sine stener og dets svak.heter s~æ~t godt, og. den
om å nekte tyskerne tjenester. og nesten utelukkende tok
tomflasker mot militærmak- demo~rat1ske «t1dsand» tatt l beItra.ktn~ng, er dette e~ forbausende
Embedsverket og industrien sikte på å legge hindringer ken. ForedragShOlderen be- ten.
gikk som vanlig. Befestningene i i veien for Nasjonal Sam- krefter jo direkte dette ved
Ellers har russerne «kolo-I objektIV og lesever~Ig bok. Den
og basene ble bygget med for Iling, slik det bl.a. skjedde å slå fast at de «truet ikke· niproblemer» i massevis: er herved anbefalt pa det beste.
Iunder preste- og lærerstrei- tyskerne».
INevnes kan partisanstridene
E.
største delen frivillige.»
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IFoB' angdonunen _.

b~an.t

I

(Forts. fra side 5)
stemmende med instruksene. I ke militære myndigheter JFortJ .. fra side 4).
annet gjort seg skylslag om å hindre oppløsninDet var ikke tale om aktiv. hadde stilt til Norges Bank hjelp til u~s~arlIge røver- d~g I massakrer av den aragen av forsvarets organisasvensk understøttelse av Fin-Ilørdag middag. Han visste ~tater, samtldig '~om man bISk~ befolkning på øen
sjon i Nord-Norge og stille
land slik som i vinter. Anser I ikke hva han skulle gjøre.» Ilegger fol~ stadIg størr:,e ZanzIbar. I norsk presse blir
norske styrker på bena.
det usannsynlig etter at Vest-I Fylkesmannen Gabrielsen skatt~r fC?r a kunne løse va- dette land karakterisert
Ifølge Gunnar Jahns dagmaktene har falt fra, etter den hadde, hvilket ikke er tatt re hJ~mllge ~roblem~r. ~n 'som en sort mønsterstat...
bok umiddelbart før møtet
forverrede finske situasjon og med i referatprotokollen .hrstensk ., mdok~rmermg
NUF er organisasjonen
i Administrasjonsrådet den
den tyske okkupasjon av Nor- også nevnt et annet kra~, gJenn0n;t massemedIaer skal som støtter denne dessverre
20. august, opplyste forman~e. Øn~ke. herom foreligger mu- som var kommet fra de tys-I overbevIs~ . fOlk. om - at altfor tause ~ajoritet av
nen i rådet til Jahn at fylltgens 1 VIde svenske kretser.» ke myndigheter og som d~~e sølmg med penger er det norske folk I denne sak.
kesmann Gabrielsen var
han dokumentert~ ved å sen- rIktIg,. men gallup!esultat- Vi ønsker ikke å opprettkommet fra Finnmark. Han
Hitler, som nettopp var de Rådet gjenpart av sin ene v:se.r at folk Ikke lar ~olde?-e sorte,. kommunisvar meget nervøs fordi man kommet tilbake fra Berch- skrivelse til Hovedstyret for seg pavirke ~v løgnpropa- tJ:~ke dIktaturer I Afrika ved
der oppe følte det som om tesgaden da telegrammet Vassdrags- og Elektrisitets- ga:nda~n. .AllIkevel og hjelp av penger som istedet
russerne kunne gå på Fin- nådde Berlin den 13. om vesenet to dager senere. Det stIkk I stnd I?ed Norge og kl!nne ha blitt brukt til å
land og Finnmark hver dag. mo~genen, beordret øyeblik- bidrar ytterligere til å for- nordmenns ~t~resser..
hJelpe gamle og syke i vårt
~~ t!"ske offiserer som sto kehg von Falkenh~rst til ho- klare den tyske pågangen på ~tø~ter alle polItiske par~Ier eget land.
I mtim kontakt med de fin- vedkvarteret og Instruerte Norges Bank. For den 19 I :vart land Cappelens skJenNASJONAL
ske, var meget opptatt av ham for å sørge for en for- august, umiddelbart før fyl~ dige vedt~k.
UNGDOMSFYLKING
spø~smålet om russisk in- flyttning av det militære kesmannen og majoren var. , TanzanIa, .den sort~ stat
Moss
vasJon, og de hadde også tyngdepunkt fra Sentral- reist fra Tromsø var over- som. U-hJelpsf~natikerne Postboks Avd.
60
1512 Jeløen.
brakt på bane spørsmålet Norge til Nord-Norge, og ingeniørene for eiektrisitets- mest a~ alle lovprIser, .er en
om hvordan nordmennene i framfor alt til Finnmark. forsyningen i Troms og ettpartJ:stat som .får dIrekte
Erik Bliicher
så fall ville forholde seg. Den 15. august reiste von Finnmark blitt innkalt til støtte fra Mao-Kma, og har
D~ hadde .til og med fore- FalkenhC?rst ens. ærend til møte hos sjefen for den tysslatt . o~ Ikke den norske TrondheIm. og mformerte ke divisjon i Nord-Norge,
h~.r I FInnmark kunne mo- general DIetl, der Wehr- oberst Ringe1s. Og der var
blh:seres og delta sammen machtsbefehlshaber
for det blitt framsatt vidtgåenmed tyskerne og finnene i ~ord-Norge, om alle detal- de krav om utbygging av
«Se ({Diktatoren» - ellers vil dere
kampen mot .Russland. Fyl- Je:. Parallelt. m~d de.tte ga kraftforsyningsanleggene
bli straffet med tyskprøve!»
kesmann ChrIstensen mente HItler forskjellIge vldtrek- øverst i nord. Oberst Ringels
.
.
det var disse ting hans kol- kende ordrer til sine mili- påla fylkesmannen å overDen gamle antI-nazi~tiske Inasjonalismen. For de fryk·
lega fylkesmann Gabrielsen tære toppsjefer, og i forhold bringe de dette myndigheter he~s- og propagandafilmen ter nasjonalismen og de vet
ville forelegge Rådet.
til Finland kom midten av krav om at de nevnte kraft- «DIkt~toren» . ed jøden at den er det eneste realis·
Som det fremgår av refe- august måned til å markere forsyninger straks måtte CharlIe Cha~lm I hovedrol- tiske alternativet til det forratet i Administrasjonsrå- et tydelig sporskifte. venn-I skaffes til veie.
le~, b!e nrhg . satt opp på svarsløse demokratiet. De
dets møteprotokoll, ønsket skapsavtalen med Sovjet av
Det var m.a.o. etter Hit- VlOton.a kmo l Oslo. I den fleste av de «røde» ungdomfyl~esma~ 9abrielsen og augu~t året før var i ferd ~ers ordre av 13. august og anledmn~ har. en lærer ved mene skifter farge med almajor Lmdback-Larsen fra med a blekne.
Instruksene til general Dietl en av ~kolene I ~slo nok en- deren, men slik er det ikke \
Nord-Norges 'administrasjon . Ifølge referatet fra Admi-. to dager 'senere satt full fart ~ar:g VIst med hYllken objek- med de fæle «nazistene» møte· på de tyske forberedelser på t'l.Vltet og storsInn en sann der sitter gløden dypere og
å drøfte med Rådet viktige mstrasjonsrådets
og aktuelle spørsmål om den 20. august, hadde fylkes- alle plan. Av Jahns nedteg- demokrat ser på andre læ- næres stadig av vissheten
Nord-Norges sikkerhet mot mannen fortalt hvordan det neIser noen dager senere rer e~n DEN SA~NE. Han om den sunne og sanne reaangrep fra øst. Fylkesman- fra de tyske militære myn- framgikk det at tyskerne gav s.me elever sImpelthen Hsme som skiller den fra
l'l:en henviste innledningsvis digheters side. var kommet nevnte lørdag hadde besla.g- et ultImatum: Gå .~ se «D~k. det liberale demokrati og
til de .store t~ske troppe- krav om a få rIksveien nord- lagt 1000 lastebiler i Syd- tatoren» og dere VII få slIp- den materialistiske kommuoverførmger til 0st-Finn- over f1!11fØrt o~ holdt åpen Norge. De hadde også be- pe neste :dagstyskprøve! nisme. Den eneste lære som .
mark.
fC?r vmtertraflkk. Innven- slaglagt all olje og bensin Grunnen til at han rekla- kan forstyrre og vekke vi'sOm årsaken til disse for- dmger om. de enorm~ utgif- på fat i hele Syd-Norge. m~rte så sterkt for denne s~ lærere fra deres demokraserte forflytninger av trop- ter og veldIge vanskelIgheter Transporten nordover var tVIlsomme kulturopple:velse , tIske søvngjengeri. De vet
per, særlig fra Trøndelag, had.de de tyske myndigheter meget stor, het det i dag- var ganske enkelt at fl~men det - og derfor frykter de
opplyste han visst nok ikke avvl:st. Rådets medlem, di- boken.
v.ar forbudt und~r «Hltler:,- den!
noe. I dag vet man at det rektør Gunnar Jahn, var al- Fylkesmann
Gabriel:sen tIden». Man må JO lure pa
var krisen mellom Finland lerede informert om denne orienterte Administrasjons- om den~amme lærer reklaBANKKONTOER
og Sovjet som hadde utløst pågang. I dagboken fra lør- rådet om hvordan major merer l~ke sterkt for de
Hitlers ordre. Og den umid- I dag den 17. august, skriver Lindback-Larsen hadde søkt m~ge fIlmer 'Og. den flom
LUKTER IKKE
delbare foranledning var et Jahn om. hvordan Norges å skaffe større klarhet over av lItt~ratur som Idag ~r .forUd. . . '
.
telegram fra militæratta- Banks dIrektør, N. Rygg, den militære situasjon ved budt l de kommumstI~ke
. n er et. besøk l maOlstcheen i Stockholm, general- ha.dde telefonert og fortalt en reise til vedkommende land? Neppe, for da ~1l~ ~~~h b~~h~de~, O Oktober
major von Uthmann om af- at han samme dag klokken distrikter Han hadde gjort han bare ha sett det hVIte l . t'l
e, er l slo, kom
tenen den 12. august der 1~.30 var blitt presentert en interess~te observasjoner øynene på ~lle sine kjære VI 11 f a overhøre et spØrshan gjenga alarmerende in- Sjekk på kr. 60 millioner. om forholdet tyskere _ fin- Mao- og Stalm-frerlste elever ~~ ~~ en av.dem som sto
formasjoner fra sjefen for Rygg var forferdet. Mandag ner _ rus:sere. Man måtte - og dessuten var jo men- «a . lsken til en annen:
etterretningsavdelingen
i den 19. august hadde Rygg se den mulighet i øynene at neske-vennen Stalin alliert dD~, ~va for. et nummer e~
den svenske forsvarsstaben, oppsøkt Jahn i Statistisk Nord-Norge på nytt kunne med hans. kjær~ demok~ati.1 K.e ltk den ~onto.en vår. I
oberst Carlos A:dlerkreutz Sentralbyrå. Han «var be- bli krigsskueplass
Denne lIlle epIsoden VIser t re l ass~n.» Det var mTelegrammet lyder:
. styrtet over det krav de tysFortsettes. tydelig hvilken ensidig hets ere~sant
konstatere . at
'Og hat-propaganda Nasjonal- maOIstene deponerte sme
'Sosialismen og andre for- penger hos en av represenmer for nasjonalisme blir tantene for den foraktede
«Uanmeldt oppsøkte oberst
For
Adlerkreutz meg i dag. Uttalte Har De noen kjente som kunne tenkes å være interessert utsatt for i skolene. Objek- «J?ono~olkapitalen».
tive diskusjoner om emnet dls~e gJelder vel den gamle
den mest alvorlige bekymring
er tabu. Mens man på fle- deVIsen: «Penger lukter ikfor umiddelbart forestående rus- i å lese Folk og Land? Vi ekspederer gjerne et par
re skoler har bilder av kom- ke», og 'Siden disse frøene
sisk overfall på Finland fra almunist-ledere i klasserom- som representerer «monole sider, inklusive okkupasjonen
met, satt opp av entusiastis- polsosialistene» her i landet
av Åland og avsnøring av Den
botniske bukt. Formodet langt
ke elever, truer man nasjo- temmelig oft~ e~ avkom av
voldsommere, hurtigere aksjon hvis De bare sender oss vedkommendes navn og adresse. nale anti-kommunister med «monopolkapItalIster»,
så
enn vinteren 1939. Uttalte med Vennligst fyll ut:
utvisning. Vi tror faktisk ik- foretrekker vel de sine oppke at alle lærere er så I havs bankforbindelser fremmåtehold og taktfullt svenske
enormt begeistret for Mao i for de mer «folkelige» banfølelser ved bolsjevisering av
Navn
og Stalin, men at lærerne ker. Man kan jo aldri vite
Finland. Hensikten med besøket
Adresse
foredrar at ungdommen i hvordan disse skikker sitt
var, selv om det ikke ble direkte uttalt, å sondere den tyssin søken etter idealer, vel_l bO .
ke innstilling. Svarte overensger kommunismen framfor
Tor Hovbakken
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da også noe sånt fullkom-' ~=rC~ :-""',\l;j ~~~E~
ment unødvendig.) Og der!
foreligger så absolutt ikke I
noe materiale som ~yder på MILOSJ CAROLIS
; Kvinnenes Fellesliste». Man ter, er forholdene heller ik- En
amerikansk' okkupaat kretsene omkrmg S~ heter den sigøynerfamilie tar sikte på å få nominert ke her de aller beste.
sjonssoldat gjorde for en tid
ønsket et opprø~ mot par~I~ som nylig flyttet inn i et 50 prosent kvinner på sikre
Til tross for at opphol- siden tilnærmelser til en
ledel~e:r; o~ HItler. Altsa. ominnredet Bryn Bad i Os- plasser. «l de valgdistrikter det i Tsjekkoslovakia ikke tysk serveringsdame i byen
30. J.uli.aksJonen er et ve· lo. Carolis har 12 barn, 3 hvor partiene vraker kvin- innebærer noen frontinnsats Geinhausen, hvor det er en
sen~lIg ank~p~n~t mot d~n barnebarn og 3 svigerbarn.' nelige politikere til fordel slik som i Vietnam, er fane- stor amerikansk forlegning.
n31sJonalsosIalistIske regJe· I tillegg til det ominnredede for mannlige, eller vraker flukten rekordaktig. Hoved- Da hun imidlertid avviste
rmg.
,.
badet vil familien også få nei-folk til fordel for ja-folk, Imassen av besettelsestroP-1 ham, dro han avsted og fikk
lI) Par~Isekretær Oreds- en Moelven brakke til dispo- vil Kvinnenes Fellesliste i pene er forlagt til feltleirer tak i en stridsvogn.
son slår VIdere fast at kry- sisjon. Det å få vinterinn- første rekke nominere de langt fra den innfødte be- i Innen han nådde tilbake
'S~allnattens og ?e andre ak- kvartert Oslos 4 sigøynerfa- vrakete politikere.» De kan- folkningen, slik at kontak- til kroen, hvor piken arbeisJoner ~ot Jøden~ ~an milier er ingen lett oppga- didater som stilles velges på. ten blir minst mulig, og sky- det, hadde han kjørt igjensammenlIgnes med var tids ve. De har allerede nektet å sitt eget eller sitt partis prO-I ting ved standrett er avde- nom et gjerde og smadret
ødeleggelser av frem~ede . godta 5 botilbud i eldre går- I gram, da listen er åpen for i lingens svar på eventuelle, noen trapper langs veien.
staters ambas'Sa~er. VI kan der. Det kan nevnes at når alle politiske partier. Men' fluktforsøk.
i Men idet han senker kanovel da v~re emge o~ at det gjelder utgiftene i for- NEI til medlemskap i EF I Allikevel er det en hel del nen mot inngangsdøren lykbegge ~ksJonsforme:r: ~~ ~a- bindelse med cj.en midlertidi- er en forutsetning. Nå går: av soldatene som har våget kes det en amerikansk maraktenseres ~o~ mhilIstIs- ge ominnredningen av Bryn man ifølge en pressemelding seg ut i de uveisomme trak- jor og to soldater å hale
ke og anarklstI~ke, og en- Bad, vil disse komme opp igang med å samle under- tene i Beskindene og det ham ut av vognen.
hver ,stat uverdIg (uansett i ca. 34000 kroner. Pengene; skrifter. Minst tusen under- Høye Tatra. Ifølge sovjet-I Det gikk altså godt denne
hvor god bakgrunn de k9f1 vil bli søkt refundert av Sta- ~ skrifter trengs over hele lan- soldater som har tatt seg gangen og den heite nord~a). Men de:t e~ selvfølgelIg ten.
det, heter det, og dette må- i frem til Østerrike, skal det amerikaneren havnet i kakeI~ke ordentllg gJenn?mt~n~t
let håper man å nå før pås- være en gruppe på over 40~ bua til temperaturen kom
nar Vera Ore?sson ImplISItt BOMBE
ke 1973.
mann som oppholder seg 1 ned på det normale igjen.
hevder .at dI.sse e.lemente~ En kraftig bombe som var I
disse fjellene.
IEllers meldes det at saken
hadde lI~e f~Itt spIllerom 1 tidsinnstilt slik at den skul- IVAN DESERTERER OGSÅ
Vi forstår så godt at herr-' efterforskes. Vi synes at solDet TredJ~ Rlke.. (<<?r. Goeb- le eksplodere ved åpningen, Mens de amerikanske GI'-, ene i Kreml kvier seg for et daten burde overflyttes til
beIs ~ar, mte fo.rtJust .. ») av det italienske nyfascistis- : ene som stikker av fra sine I såkalt
militært eventyr, I US Navy, hvor hans adferd
som. 1 d~gens lIberaldemo- ke partiets landsmøte i Ro-! plikter i Det fjerne østen hvis de ikke engang kan sto-' efter vår erfaring vel må
kra~Ier. Sa ~v8:k ~ar dog d~n rna, ble oppdaget og uska- nærmest er blitt en plage i le på sine våpenføre menn· være mer comme il faut.
n~sJ~nalsoslallstIske regJe- deliggjort av politiet i siste Europa, hører vi lite om. i fredstid.
rmg Ikke.
øyeblikk.
hvilke tilstander som hers-I
Il) Mitt tredje ankeIker i Sovjetarmeen. Skal PENSUM ER IKKE POP
punkt mot den nasjonalso- NV ORGANISERT
' man imidlertid være så Det danske bladet «Minut»
KJØPES
sialistiske praksis var krigs- KVINNEAKSJON
Ifrekk å generalisere efter en forteller at studentene ved NS ÅRBOK 1942,
tidens behandling av de øst- ved kommende stortings- melding fra Tsjekkoslova- . Roskilde Universitet og IdeNS' historiske kamp,
europeiske folk (eller rette- valg bebudes av noe som I kia, hvor det er stasjonert historisk Institut i Århus
1. februar 1942,
re: Enkelte av diS,Se). Den- kaller seg «Aksjonen for lomkring 83000 sovjetsolda-II yelter seg i marxistisk litteHirdspeilet,
ne praksis mente jeg bl.a.
ratur i en slik grad at det
Hugin,
hadde bakgrunn i en feilak· den «oiirliga» og «smutsiga» tiske tankebygning, som opp-: nesten ikke blir penger igjen
andre tidsskr./bøker.
tig oppfatning av den <~sla· delen av det polske folk, vir- stod under spesielle omsten- til innkjøp av annen lektyre. •
Henv. FOLK OG LAND.
viske rase» (som ikke er ker ikke dette nettopp til en digheter i 20-årenes Weimar- i Dette i grell motsetning til
noen .rase), og jeg refererer klargjøring av hennes syns- republikk, med sine proble-: situasjonen i .alle land h~or I
her til tredveårenes frem ra- punkter. Et bidrag i den ret- mer og oppgaver, og om. bøkenes skjønne teoner' __________ _ _
gende antropolog Hans F. K.I ning representerer heller ik- hvilken Adolf Hitler selv slo praktiseres.
Gtinther, hvis autori,tet vel! ke anekdoten om onkelen fast: «Nasjonalsosialismen I «Lenin-ungdom»,
organ ~ Hvorledes er det
heller ikke partisekretær Ve- som slaktet en kalv.
I er intet eksportprodukt»? for
ungkommunistene
i ~
ra Oredsson vil bestride?
, Det er jo også meget be- I Selvfølgelig skal og kan vi Lvov i Ukraina, beklager seg i ~
med
Men dessverre ser hun ut tenkelig i aktuell sammen- ikke det. Da har vi ingen over at ungkommunistenes
LA
GE? ~
til. å henge .fast i den nevnte! heng når Nordiska Rikspar-! e.ksistensberet:tigelse. . Men ~ublikasjoner ikke blir les~! ~ B
DPEN
NE. t
felloppfatnmg .av «slaverne», Itiets sekretær mistenkelig- lIke selvfølgelig skal VI hen·. tIl tross for at de spres Ill!
~
når hun gir seg til å skjelle, gjø, r hvite rasebrødre: I dag te impulser og lærdom (og- I store mengder over hele ~
Har DE betalt? ;
ut en. del av den polske ~e- mer enn noen gang tr~nge! så. av ~eil) fra di~se mellom- landsd~len. De unge holder I ~
;
folknmg ,som «rena drag- vi den hvite rases solIdan· kngstIdens nasJonalrevolu- heller Ikke KomsomOl-blad-I ~________ _ _ _
gen»" «falska», «oiirliga», tet. Kort sagt: Jeg har hel- sjonære
massereisninger; ~ ene. Situasjonen er nesten
«smutsiga». Elementer som ler ikke i Vera Oredsson an-: fra nasjonalsosialisme, fa- utåelig, skriver avisen. Høye
fortjener slike skjellsord førsler angående mitt tred-' scisme, Action Francaise, stabler av ungkommuniste- FO LK OG LAND
finner vi vel i en viss ut- je ankepunkt, funnet noe Mosley-bevegelse, NS, Jern- nes litteratur ligger upåakKierschowsgt. 5, Osio 4
strekning i alle Europas ut- argument som svekker min, garden og hva de het alle tet i kioskenes og bibliotekeTelefon 377696
pregede blandingsnasjoner, kritikk.
i de organisasjoner som til- nes hyller. Selv ikke medBoks 3214 -- Sagene
så som Tyskland, Polen, ItaTil slutt kommer parti- I sammen utgjør det 20. år- j lemmene av ungdomsbeveg-.
lia etc., men denne eldgam· sekretær Oredsson med et hundres eget politiske barn: 'elsen (Komsomol) gidder å Ekspedisjonstid: Tirsdag til
le sammensmelting mellom par betraktninger omkring Den massebasserte høyrera- lese bladene. I Vest-Ukrania fredag fra kl. 10 til kl. 15.
forskjellige hvite rasegrup· kritikk av nasjonalsosialis-, dikalisme. Og selvfølgelig er det bare 60 av 1000 med- Mandag og lørdag holdes konper vanskeliggjør jo fysiske men generelt. Hennes postu- . skal vi korrigere samfunnets lemmer som abonnerer på toret stengt.
og psykiske generaliseringer lat er at vi i det hele tatt perverse svartmaling av for· Komsomolskaj Pravda, det,
av samme art som dem vi ikke skal Øve kritikk mot tidens revolusjonære nasjo· viktigste av de ungkommu-I Redaktør Melsom kan bare
påregnes truffet efter forutgåkan forandre i mer enhetli· Det Tredje Rike og dets po- nalismer, samtidig som vi nistiske organene.
ende
avtale.
ge områder som Skandina· litikk for det gjør jo alle lærer av de feil som ble be. ,i Hvis vi kunne få aldri så'
via eller Spania. Og når man andr~, «vi skall inte tjuta gått.
lite statsstøtte, kunne vi ten-!
Abonnementspriser 1973.først gir seg i kast med dis- med»! Jeg er dypt uenig.
I Min konklusjon: Den Nye ke oss å prøve med en rus- Kr. 70,- pr. år, kr. 35,-- pr.
se tvilsomme nasjonalitets-I I en tid da de rådende Nasjonalismes grunnleggen· sisk utgave av FOLK OG halvår i Skandmavia. Utlandet
beskrivelser kan de like dogmatiske quasi-religioner de prinsipp må være kam· LAND.
kr. 40,-- pr. halvår. I nøytralt
gjerne anvendes på syd- - marxisme og demokrati Ipen for vårt folk og for den I
omslag innenlands: Kr. 80,-tyskere eller østerrikere, i - nekter å ta hensyn til vi- rase vårt folk tilhører. Vi «HELL ON WHEELS"
pr. år, kr. 40,-- pr. halvår.
som på polakker eller russ- tenskapelige erkjennelser på har i denne kamp den viten· Den tyske forbundsrepublik- .
Bruk postgironr.: 16450
ere.
i områder som økologi og ra- skapelige sannhet på vår si· ken er efter hvert blitt ste-'
Løssalg kr. 2,-Og
når
partisekretær sepsykologi, skulle vi nasjo- I de - la oss ikke forkludre. det hvor .alt kan skje,~elv Utgiver AlS FOLK OG LAND
Oredsson i tillegg unnlater nalister på lignende fanatisk- den.
det utrohgste. ~~art stIger
Viking Boktrykkeri, Oslo
å presisere hvordan hun ra- dogmatisk måte klamre oss
vel selveste Munchhausen
seteoretisk vil klassifisere fast til den nasjonalsosialisFIDUS
ned fra skyene lys levende.
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