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ALARIK: . DO, 

Den vesttyske spionskandalen ~L~=~~~~N~S~' 
Nytt nederlag i demokratiets «kamp» mot kommunismen IDet sosialistiske eksperi-

I 
ment på Island går mot slut
ten. Men i de tre årene ven-

Man er efterhånden blitt forbundsregjeringens pla-I seg så nær Bnndt, at han strekoalisjonen av kommu-
vant til litt av hvert når det: ner, hvordan de bedømte si-; nærmest ble et. familiemed- II nister, frisinnede og bonde-
gjelder de vestlige demokra-: tuasjonen og vurderte sine lem, som ledsaget kansleren partister har sittet ved mak-
tiers forvorpenhet. Men i: forhandlingspartnere Nixon, selv på dennes private spa- ten, har de greid å sette 
den lange rekken av Profu- Bresjnev, Kissinger, Tito serturer. Ja, han fikk endog statsfinansene over styr. 
mo 'er, Wennerstrom'er og være med på hyttetur til Ved sin lettsindige økono-
hva de nu heter alle sam- ~------------------~ Norge for å delta i soppsan- miske politikk har denne 
men, kommer den vesttyske ~ o o i king. koalisjonsregjeringen drevet 
Guillaume-skand.alen trolig ~ Det var ve!r.:: a slutte a Begivenhetene selv felte statsgjelden langt ut over 
til å rangere som en av de ~ røyke enn a gl bort halve , Willy Brandt til slutt. Hans grensene for det mulige og 
største: En kommunistisk ~ Tyskland.. ~ tilbaketreden ble æreløs - gitt inflasjonsspiralen noen 
spionasjeoffiser fra DDR's ~ Willy Brandt \ som han hadde redet, ble I imponerende dreininger. I 
«Nasjonale Folkearme» opp- ~ iflg. «Newsweek» ~ han liggende, og som kans- 1974 regner man med en in-
retter sitt hovedkvarter så II ~ ~ ler er han fullstendig ut- flasjonsprosent på 60. 
å si i forværelset hos den ,-----".----------.. brukt. Likevel har denne Foranledigeisen til at ven-
vest-tyske forbundskansler H f h dd h o kansleren et stort verk bak strekombinatet faller fra 
Willy Brandt! I o~v. erf~a k a l e a~~g~a .. seg, et verk som kommer hverandre er en tariffavtale 

• • I a g~ng l ans erem e e s til å overleve ham i noen i statstjen~sten der kommu-
Herfra var GUlllaurne l arkIV, .hvor. statsdo.kumen. - tl'd Med sin forfeilede øst ' . ' t . l' t 

k B dt t f t l· t k Il' '- W'll B dt llt'd po p t" mstene og vens reSOSla IS -egens ap av ran s person- er, or ro 1ge pro o o er og I politikk har ban dokument- Z y ran - a z a ar z . . . . h .tt ~ 
lige «rådgiver» hele tiden. annet blir oppbevart. I l I mot Tyskland, Her i norsk ene l regJenngen ar Sl eu 
orientert om kanslerens og I Guillaume forsto å knytte (Forts. side 6) majoruniform. ov~rfo: hverandre so~ «ar-

beldsglver» og «arbeIdsta-

TEUTON lUS: 

Et Europa mellom øst og vest 

ger» og således praktisk talt 
som en og samme person 
«forhandlet» seg frem til go-
dene. Resultatet forplantet 
seg hurtig til det private næ
ringsliv - og så kom sam
menbruddet. 

Kan det realiseres eller må vi fortsette som supermaktvasaller? 

Sterkt presset av landdis
triktene så statsminister Jo
hannesson seg tvunget til å 
kreve at koalisjonen skulle 
gå med på en lønns- og pris
stopp samt en drastisk ned-
skjæring av statsutgiftene. 

I 
Vasallfolkenes dilemma er sitt eget territorium. Det var Dette førte til at sosialmini
idag som i tidligere tider at blitt okkupert og delt i to steren, venstresosialisten og 
de ikke kan (eller får lov til) på den samme vilkårlige må- LO-lederen Jonsson trakk 
å stå alene. De er nødt til ten, som det selv så ofte seg fra sitt hverv. Dermed 
å akseptere den begrensning hadde partert andre deler av mistet koalisjonen sitt fler
av sin handlefrihet som lig- verden. Likevel innbildte tall i Alltinget. 
ger i det å bli «beskyttet» man seg at man hadde vun· Nye valg følger den 30. 
aven eller annen super- net krigen. juni - og de blir naturlig 
makt. Det. er få ell~r ingen I Siden har Europa egentlig ~ok fulgt. med stor i.nte~esse 
s.tater, hV1S geograf~ske be-· ikke hatt noe valg _ men l USA. LIke efter sm. tIltre
hgge?het og ost~ategls~e be- likevel tøvet bort tid og kref- deIse forlang~e .nemllg Jo
tydmng er sa lIkegyldIg, at ter på å krangle om hvem hannesson-regJermgen at 
de unndrar seg dette for- det lønner seg å «holde på» NATO sku~le. rømme luftba-

,hold. neste gang. sen K~flavlk mnen 1976, noe 
I For dagens Europa er si- som VIlle ødelegge forsvars-

Når signaturen «Jo» i for- ltf h l d t d 
'tuasjonen på mange måter. rige nummer sier at nasjo- opp ef?ge or oe e e nor -
særdeles ubehagelig. I flere nalistene må kvitte seg med atlantIske omradet. 
hundre år var Europa den bitterheten over det som 
eneste «supermakt» i ver- har vært, og isteden «prøve 
den og kontrollerte alle ØV- å bedømme utviklingen 10-. Id' o d Rett nok finner vi de aller rlge an - og sJøomra er, 'gl'sk ·og prinsipielt», så har 

d d t . k" > d fleste av «våre» folk innen en a e l pra SIS mna var han selvsagt vår tilslutning. 
d It . f k' Il' t k nevnte område, men de er e l ors .le Ige s orma - Men når han straks derpå 
t o fø t k' d alle underordnet USA, som er, som ogsa r e ng me hevder at en' stornordisk al-h d uaktet nordisk preg og opp-

veran re. lianse må gruppere seg om rinne Ise ikke ledes efter nor-
Slik var det. Så - prak- USA med NATO og EF, da diske prinsipper. Ameri

tisk talt «im Handumdre- f?rhå~dsbi~der ?~n un~kte- kansk politikk kan av den 
hen» - bef8;nt det. sa~me hg sm dlSPOsIs;lonsfnhet. grunn vise seg skadelig for 

I Europa seg l en SItuaSJon, Sett nu at dette Ikke faller I' Europa også i fremtiden _ 
der det ikke kontrollerte innenfor rammen av det lo-

Er Amerikas politikk egentlig Europa-fiendtlig, slik den alltid har vært? noe som helst, ikke engang i giske og prinsipielle? (Forts. side 8) 
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HVA ANDRE SKRIVER En ny tid krever 
nye toner Vi sakse~ h~a: 

være to eller tre ganger så ner å skyte ;ilbake. Og der- NORSKE NASJONALISTER MÅ OVER PÅ OFFENSIVEN 

CC' .14 d] høyt· som de offisielle tall fra ville det kun være kort Oflearllea angir, og politiet lurer på I vei til nord-i~ske tilstander i· Må jeg til å begynne med få komme med en unnskyldning 
... '.I:' ... om likvideringen utføres av Amerikas. storbyer. . I til de av den «gamle» garde som eventuelt måtte kjenne 

I
. en slags Mau-Mau-organisa- Id t·kk d t·d· seg «tråkket på tærne». Min hensikt med denne artikkel 

(Craydon Surrey) sjon, som krever at dens t.lt ag 1 ber ben Dl St~- I er nemlig å minne alle nasjonalsinnede mennesker om 
medlemmer skal drepe et . .. . . I e gam e or :« VI s rI er verden sa langsomt frem?» I

s l e rase ,)m en e a . d tId H· k·d o 
En domTI?er i Old B~iley visst antall hvite . . . . y?pe .. tII kn~ med det hVIte Det beste hadde vel kanskje vært å la denne artikkel for
døm~e nylIg en farvet kVInne: Inntil nylig er lignende, Amenka er. ~n ytterst fare- blitt uskrevet; men jeg får meg allikevel ikke til å la være. 
f~rdl hun hadde helt en folkemordartede angrep I fUp og rmkabel .. affæ~e. For meget har hendt i forbindelse med det som artikkelen 
kjele kokende vanno.ver sin blitt bortfo:r'kla.rt aven anti-Il Bade de son. lar det skJ~, behandler til at det hele skal bli et offe~ for sandpåstrøing 
nabos hode og ansIkt, og hvit presse som værende og de som fører den, rna og glemsel. 
derved påf~rt ha~ alvorlige isolerte tilfeller av krimina- I være forber~dt på å bære 
skader. KVInnen fIkk tre års litet (og rasen uk·ent selv- det fulle og hele an~var, der- Da «Folk og Land»s lesere meg på skrivebordet: Alle 
fengsel. Under rettsbelærin- følgel" ) J, som de rasende hVIte folke- kjenner meg fra før under som en signerte av «Forbun-
gen uttalte dommeren at 19. . . . masser en dag skulle beslut- signaturen «G. K.», vil vel det for Sosial Oppreisning». 
kvinnen nok ville ha fått en . . .. det som til idag har te seg til å svare med sam- noen tro at jeg skal servere Forbundet har visserlig ut-
enda strengere straff der- vært en ukontrollert, ensidig me mynt, og gjøre om det en ny omgang med likvida- rettet mye godt, og i tillegg 
som hun hadde vært hvit _I' rase. k. rI.· g mo. t de hvilte, kun- ensidige anfall mot vår rase sjoner . Beklager å måtte vært et samlingspunkt. Men 
og naboen svart. ne meget hurtig svinge til en til en total og skånselsløs meddele at så ikke er hen- den røde tråd har alltid vært 

Umiddelbart efter retts sa- situasjon der ofrene begyn- engang-for-alle-sak. sikten. «Storfiskene» skal få «henstillinger» til myndighe-
ken saumfarte vi avisspal- vente i trygghet til agnet er. tene om en revurdering av 
tene for å se hvilke skritt _______ ............ _ ... ____ ... _ ... __ ... ___ ~------... fett nok. I «landssvikernes» forhold, 
Race Relations Board ville Nei, kjære venner; min· påhektet en mer eller min-
ta mot dommeren for hans ~ I ~ artikkel denne gang er ment dre from bønn om oppreis-
åpenlyse brudd på diskri- "pinOl" _ elft ek"'LJj '~sc';st.' som en advarsel mot dem, ·ning og økonomisk erstat-
mineringslovene. Vi fant in-" U •• ,.,- U.' som tror at hatets og for-I ning. 
genting. aktens tid er forbi; at lands- Hvem av dere er det som 

Feilen med raseIikhetsfor- DE NESTE MÅNEDER AVGJØR OM DET BLIR FRIHET svikdømte og deres sympati- har ansvaret for den idiot-
kjemperne er at de vil ha i ELLER RØD UNDERTRYKKELSE I PORTUGAL sØrer endelig er akseptert iske «lære», som graderer 
både pose og sekk. Vi tviler som fullverdige medlemmer uskyldige menneskers heder 
ikke på at Race Relations ... . . .. .av samfundet. Det er vondt i kroner og ører? Har ikke 
Board syntes dommeren Kupet l P?rt,:gal e:: et g!lm- trykk~r~ arbeIder alltId I å se og høre på når menn eksemplenes mangfoldighet 
gjorde rett i å behandle den r.ende hevls pa at vare hJem- lan~sIktIg og f?rbereder seg lOg kvinner av god gammel i de forgangne 28-29 år 
fargede kvinnen anderledes lIge Galt'!Ilger og Lar~ener på a u~ytt:e tIl egen fordel nasjonal standard fremdeles klargjort hvilke konsekven
på grunn av hennes «ulike s?m vanlIg e:: fullstendl? på enhver mullgh~t.som melder. tror på det gamle svamlet ser en slik «isme» medfø
kulturelle bakgrunn» eller vIl!sp?~. Offlserer er Ikke seg. Mens pOSItIve krefter \ I om oppreisning og rehabili- rer? Har begrepet «Manns 
noe slikt. På den annen side prmslplelt en kaste som er Portuga~ f.remdeles . p::øv:er tering for rettsoppgjørets ære», fullstendig mistet sin 
ville den Isamme instans ute etter å skaffe seg ma~t seg f?rSlk.tIg frem ~oro a fm- ofre eller deres etterlatte. betydning og verdi for dere? 
straks hyle opp om «grov og. un~ertrykke folk. Den- I ne veIen tIl bedr~ vIlkar ,har Jeg har aUtid trodd at men-I Tenk på hvordan alle ap
diskriminering» i et hvilket mot VII de ofte være men- I verdenskommulllsme~ ape- nesker som med seg selv har ril. og maijubiIeer blir feiret 
som helst annet tilfelle der n.esker so~ føler ansvar fo~ I rede med full k~af'~ tm~t Inn trodd på sine idealer, konse- her i landet. Et siklende 
de farvede blir gjen;tand' s~ne omg.I~elser, ?g s?m l på arena~n fc~.r a fIske l rørt kvent ville nekte å ta imot uhyre som kalles «folkeme
for forskjellsbehandling på VIsse krItlske s~tuasJ0!le: v~. Nar. vart norske .ar- selv den minste nådesmule ningen», blir overforet og 
grunn av sin avvikende kUl-I ka? fø.le se~ forplIktet tIl a belde~partl . sender bl~øy~e fra sine bødler. Men jeg har 'gasser seg i «nøkterne og 
tureIle bakgrunn. grIpe Inn. tIl fordel for ~et, og naIve Remlf S~een l SPIS- i utallige tilfeller bare måt-I objektive» historier om «na-

D t h k d .. f?lk de. tIlhø::er: Som ,?~IS- s~n f~r en nordIsk de!e~a- tet konstatere det motsatte. I zistenes og NS' ugjernin-
e ers ~n e prm~Ipp lmg sa l en VIktIg og krItIsk sJon tIl Portugal har VI lIte !. . 

for alle rasel1khetsforkJem- f. . Ort t f Ik 1·. hå t h 'k . Ved hver eneste nasjonal ger». «Folkets kårne» utta-
br d t f ' tItt ase l va ege o s IV. p om a an an gjøre . . o . ler seg til avisene om s·n 

perne, Ir e .?r a ,er a «Men høyt hevet over all jus noen forandring på dette. høytIdsdag star gamle NS- . . l. 
det skal være <<umnskrenket he t t·l f Ik t menn og kvinner side ved motstand mot «redselsregI-. er nsyne· l o· e s og H . o hå o· d· d 1 d lIkhet mellom :=tlle raser». landets interesser.» va VI rna pe pa l . ag, side av de mest rabiate jøs- mer>~ l an re an og syno-
For dem er det mgen annen I • er at Spinola er sterk nok singer ved bekransningen av nymlserer NS-folkenes «gø-
forskjell mellom sort og hvit I Det av:satte styre l ~o::tu- til å gjennomføre en gradvis jøssingminnesmerker. De ren og la~en»anno 19?4 T?ed 
enn hudfarven. Vi foreslår gal ble gjerne k~lt fa.sClstIsk. liberalisering og holde kom- står der, dekorert med :sløy- oberstregImer 0% ChIle-Jun
'a~ de 'Omsetter dette prin- Det er fu!lstendlg feIl - det munisti,?tr.igantene .. i sjakk. fer og annet tingel-tangel taer; tot~lt «uvIdende» om 
s~pp til praktisk handling var ~v~rtImo:t et foreld.et og. Han .ma .gI de pOSItIve kref- og roper hurra __ », mens at det stmker blod av deres 
gjennom en bredt anlagt usmIdIg regIme av m~d~el-I t~r tId tIl å samle og orga- de fleste av dem ikke engang egne hender! ~g mange a~ 
kampanje for rasemessig aldermo:dell. Elt faselstIs~ lll:sere seg. Des~verre o har, kan bekvemme seg til å gi dere tal~r om a kOT?me tIl 
likhet for loven, slik at sorte I styre VIlle ~att hensyn tIl s~Ike krefter aldrI klart a. ut- . selv det minste lille bidrag. en forstaeise med dIsse --;,! 
og hvite får den samme I hele .folkets mtereisser ,mens V1k~e den sa.mme konsplra- til de invalide frontkjempe-' Å MENE ELLER TRO PA 
rettslige behandling for den· det l Portugal var et pluto- tOrIske teknIkk som Mosk- re eller abonnere på avisen NOE SLIKT, ER Å STILLE 
samme forbrytelse. kratisk herreskikt som satt vas .lydige ku;npaner,.og det vår. I SEG I DE FORDØMTES 

(Artington, Virginia) 

ved makte~ og prøvet ~ er. ars.aken tIl at sma røde I Hvor'mange av dere er det. REKKER,o FOR HVILKE 
klamre seg tIl nedarvede PrI- mmorIteter har kunnet ter- som husker den brennhete· INTET HAP FINNES! 
vil~gier. Fascisme er en fol- r~risere hele folk i å:tier. debatten i «8. Mai», mellom I Våre motstan~ere betrak
kelI~ bevegelse som. ønsker VI kan bare håpe 8;t Sp mola frontkjemperen «Davido» og i ter enhver ettergIvenhet som 
å gl hele. folkets Iboen?e er klar over fra hVIlket hold «forsoningsfolkene» innen: en svakhet, og behan~ler oss 
~refter ~pl1lerom og utvlk- j fare!l truer, og at han vet å NSckretsene og Forbundet? I d~retter. De::for rna hold
lmgsmuhgheter. ta sme forholdsregler. «Davido» nektet konsekvent i mngen mot dIsse være kon-

Med Shield-drapene er an- Kanskje representerer Observator å rekke frem hånden sin I sekvent. Vi må sette !inge-
tallet. hvite offere k. ommet I Spinola den virkelige faseis- mot dem som ødela tusener' ren på. d. et syke stedet å 
opp 1 12 under den uprovo- me, kanskje kan han gi det .. ., ..... _ ...... _ ........ _ ... _ ...... __ ... __ av NS-folk. Han ville ikke tryk~e tIl, selv om det skul-
serte og hittil uløste serie I portugisiske folk muligheter kv:sse den hånden som slo' I le bh «gråt og tænders gnid-
av såkalte «zebra»-mord, I til å bruke sine krefter til å ~ Hvem av dere husker f.eks:. sel». Derfor må vi styrke 
som er utført av de fargede. I bygge et bedre samfunn. ..,efiøis;oø: Helge Grønstads svar? Pøs- vårt talerør utad: «Folk og 
Noen ~slår d~t to~ale an- lV!e~ som nasjonalister har ende fullt av forakt for «Da- Lan~» .. De!l er vår. eneste 
tall hVIte, s?m l de SIste .m~-I VI lIkevel grunn. til å være Mas, 'Står det i vårt uoffi- vido»s meninger! muhghet tIl kontakt med 
n~~r ~r blItt skutt ned. vII- engstelige. sielle leksikon, er gjentagel-I Jeg har en samling med: den type mennesker som 
karlIg l Bay·området, tIl å De kommunistiske under- se aven ubehagelig sannhet. småskrifter liggende foran I (Forts. side 6) 
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LØRDAG 8. JUNI 1974 FOLK OG LAND SIDE 3 

FOLK OG LAND SVERRE T. IVERSEN: 

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Redaktør: 

ODD ISACHSEN, ansvarlig 

Redaksjonssekretær: 
Vår venn Kristen, poeten 

ERIK RUNE HANSEN 

Medarbeidere: 
OLAV HOAAS, ALEXANDER LANGE, ODD MELSOM 

NYTT PARTI? 

'Så er da også Kristen Gun
delach gått bort, samtidig 
med at vi fikk det første 
drag av vår - den årstid 

l han elsket, den årstid som i 
særlig grad har vært og er 
poesiens. 

For Kristen Gundelach 
var poet; når han var på sitt 

I beste stod han der som vår 
, fremste. Det kunne virke 

Serien av regjeringskriser, regjeringsskandaler og stats-· forunderlig på dem som så
kupp - som har rammet omkring et dusin land i den! vidt visst~ hvem han var, at 
senere tid - har gjort den politiske situasjon i det demo- , dette veldige tre aven mann, 
kratiske vesten mer labil enn kanskje noengang siden I dette troll fra ~en norskeste 
verdenskrigens slutt. I av alle skoger, Ikke bare var 

I poet, men. også vår kanskje 
Gjennom alt virvaret der tilvante partikonstellasjoner . frem.ste kJenner av r?m8:nsk 

og stivnede parlamentariske frontlinjer mer og mer går poeSI og deI?le '~Ikt~mgs 
i oppløsning, kan man tydelig fornemme det velkjenteI:?est produktIve gJendIkter 
krisefenomen: mangelen på menn. Slik ideene i vårt sam- ,tIl norsk. Det er ~etegnende 
funn forlengst er erstattet av motebetonte «påfunn», slik, at h8:n ~araktenserte d~t 
er også lederskikkelsene blitt avløst av «kjendiser» med! som SItt lIvs største tragedIe 
tilsvarende kortvarig levetid. Resultatene av erstatnin-
genes utilstrekkelighet lar ikke lenger vente på seg. 

: melige komedie» til nOI1sk 
riksmål. 

I en tid som tilsynelaten
de ikke er åpen - eller mo
den - for poesien, kan det 
være nyttig å erindre hva 
ekte poesi er: En totalter
kjennende tanke i syntese 
~med en form som bærer 

\
' preg av opplevelse utover 
vår vanlige, en-dimensjonale 
eksistens. Formkravene til 
en lyriker behøver nødven-
digvis ikke være mindre 
strenge enn for poeten, men 
de er andre. En Øverland 
kunne være, fremragende 
som lyriker, men poet var 
han ikke - for bare å trek
ke frem et eksempel. Skillet 

at han ikke fikk tid - eller mellom poesi og lyrikk er 
økonomiske vilkår - til å skillet mellom den opplev
gjendikte Dantes «Guddom- i ende tanke, som søker en 

Siden et par nummer tilbake har også lesere og medar
beidere i vår avis vært opptatt av fenomenet. I en rekke 
innlegg har konklusjonen vært den samme: vi må få et 
nytt nasjonalt parti! Frontkjempernytt 

total-erkjennelse, og den 
opplevende fornuft, som sø
ker en begrunnet forklaring. 
Å avskrive poeten som et 
arasjonelt individ er imid
lertid ikke mulig: Poetens 
fornuft tar bare andre veier. 

Kristen Gundelach var 
poet med hver fiber i sitt 

Mangelen på et nasjonalt parti er forøvrig slett ingen DEN NORSKE LEGION 6 korrekte adresser på sind, eh plante som under 
ny erkjennelse i N ~rge. Av. våre. beståe~de partier. gjør VIKEN BATALJON utvandrede I' andre vekstvilkår sikkert 
neppe ett eneste et seg. fortJe~t til en. s~lk kar.akterl.stIkk' Vi nevnte forrige gang i den- 20 døde i norsk fangen- ville ha kunnet nådd frem til 
- ikke engang ALP. Nar et slIkt partI lIkevel Ikke fmnes I ne spalte at flere kompanier skap og senere en langt rikere -- sikrere -
i Norge, er nok en av grunnene også her den samme man-I skal samles. I tillegg arbei- 78 navn uten god nok blomstr~ng enn tilf~llet bl~. 
gelen på menn. des det for å samle hele Le- adresse. VanskelIge økonomIske vII-

. ... gionen. Dette arbeidet stØt-I Til samlingen møtte hele I kår lå i alle år over h~m 
Efter at enhver form for naSJonal ho!d~mg <.1 ege~tlIg tes av dem som allerede er 63. Utenom deltok en av de som en mare, en utfordrmg 

forstand) har vært forbudt som noe krl~l?el! l hemmot ,i gang på kompanibasis. I ministere som besøkte oss han ikke riktig kunne mest
en menneskealder, ka? det synes vanskelig a .vlte hvorda~ I Vi hitsetter utdrag fra en' ved fronten, en representant re. ~esultatet ble ~n pro
det hele best bør gripes an. ~or mange vIl n?k det :-". utsendt appell: fra Divisjon Viking og en duksJon preget av uJem:het: 
skulle argumentere se~ frem VIa e~ parlamentar~.sl~ partI, I «Mye har hendt siden vi krigskorrespondent. ! Det kunne være hØye: fJell l 
vel være en må!e å gJøre de~ naSJonale «salonfa?ig» på, var sammen og mange nye Under arbeidet med å nå hans vers, men ogsa dype 
men på lengre SIkt - og særlIg for yngre generasJon~r - venner har vi fått. Men frem til hver enkelt kom det daler. Vi kan si det nu, som 
vi~ 3;rb~idet snarere komme til å ~rte seg som e~ naSJonal vennskapet vi knyttet den- frem kjedelige forhold. En vi sa det til h~m selv - og 
frlgJørmgs~amp - om man da Ikke skal t-r tIl det mer gang er det noe spesielt ved. mor håpet ennu at hennes som han selv Innså det. For 
treffende kineSIske uttrykket «kulturrevolusJon». . Kamerater jeg ikke har sett savnede sønn skulle vende å karre p~nger til huse 

. . . . på 30 år føler jeg meg fak- tilbake. Enker fortalte om sk:ev han tmg~om han al-
. Utviklingen har passert d~t. stadl?m, der man .kommer i tisk nærmere enn dem jeg, hardt slit og barn som tid- dn burde sat,: SItt ~avn un

Videre med snakk. Et partI l vanlig forstand vIl derfor I siden har møtt. Kienner: Hg måtte ut i arbeidslivet der, men ogsa en dIkter må 
i~ke være tilstrekkelig for ungnasjonalistene. Dette .er et I ikke du ,det også slik? La I og ikke alltid fikk ønsket leve. Fler, e .bøker med min
gJennomgående standpunkt hos de fleste av dem VI har oss treffes igjen! utdannelse. Mange er sterkt dre fo:-t.ellmger ;så ?ag~ns 
samtalt med. Jeg fore~lår de.rfor at du I plaget elle: ;satt tilbake på lys, .lelhghetsvers VI gJø!' 

straks skrIver tIl meg og l grunn av sme skader og hos; best l å glemme. De ~an sta 
Noen markant lederskikkelse, som kan organisere det sender med lister over front-I et par har splinter flyttet (Forts. Side 7) 

hele ovenfra, kan vi foreløpig ikke se i norsk politikk, og I kamerater. Flest mulig navn seg slik at den virkelige ska- , ____________________ • 
en «komite»-bevegelse bestående av veteraner fra NS ser og så mange som mulig med' de først er kommet senere. 
vel de færreste noen mulighet for. Den gjenværende muli.g- riktig adresse. Oppgi også Psykiske ettervirkninger er album med over 600 bilder 
het i øyeblikket synes derfor å være at saken «går ~m tidligere avdeling. Vi må ikke sjeldne. (Vår hjelpeor- fra kompaniets oppsetting, 
gang» med gruppedannelser på utenom-parlamentarisk prøve å finne frem til hver I ganisasjon har senere - i utdannelse og innsats forelå. 
plan. Av slike har vi allerede en hel del, hvorav NUF for eneste en!» I flere av tilfellene - kunnet Og dertil ble det vist lysbil
tiden turde være den mest kjente. Disse gruppene består Også i dette tilfellet kan yde hJelp.) I der. Men særlig inntrykk 
i det aller vesentligste av ungdommer, hvis felles kjenne- du sende ditt brev via Folk De fleste hadde ikke sett gjorde nok skildringer fra 
tegn ikke først og frems! .er at de vil - men at de ~ør: og Land, Kierschowsgt. 5,: hverandre på nesten 30 år; dem som senere - etter kri
Det siste forteller vel ogsa l grunnen nok om hva det VII Sl Oslo 4. Gjerne påtegnet «Le- I men etter minutter hadde vi gen - har besøkt Legionens 
å være nasjonal i dagens «frie» Norge. gionen», så blir det videre- en følelse av aldri å ha vært Æreskirkegård og våre' stil-

sendt uåpnet. fra hverandre!!! Og noen ,linger ved Leningrad! 
hver av oss var vel dvnt be-I En uttalte: «Tenk dere 
vegede da et hvitt alterlvs 'hvilke følelser det løsnet i 
ble tent - for å brenne så meg. Da jeg kjente igjen 
lenp."e vi var SiHmmen - til skyttergravenes fordypnin
minne om Vidkun Quisling ger i landet og så sto opp
og kompaniets 27 falne og reist uten dekning, akkurat 
sa~mede. I der hvor jeg den ,gangen 

Da det som kjent kun er handlinger som bringer resul
tater, og handling stedse var nasjonalistenes styrke, bør DEN NORSKE LEGION 
dagens ungnasjonalister satse alle sine krefter på å bryte i VIKEN BATALJON 
den halvoffisielle status deres grupper hittil har hatt. I 1. kompani. 
Bare derved kan de få grunnlaget for en mer organisert Forarbeidet til samling av 
opptreden. 1. ' kompani ga følgende 

grunnlag for innkallelse av 
Hvorvidt det så skal bli et «parti» eller en «motstands- dem som hadde gjort tje

bevegelse» avhenger også av hvordan det etablerte sam- i neste i kompaniet: 
funn forholder seg til saken. At man gir avkall på en I 129 korrekte adresser i 
nasjonal politikk, fritar ikke for følgene. Norge 

De 3 komnanisi~fer som' mistet øyet mitt.» 
ikke var falt, var tilstede. I Det ble sen natt før vi var 
Det hle holdt tHlp.r Og min-I' noenlunde utsnakket. 
ner ble gjenoppfrisket. Foto- ø. Troppsjef. 
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SIDE 4 

FOR UNGDOMMEN 
Hed.: Erik Bune Hansen 

Men nye slekter fødest der,korp og daude gol 
og nye heimar reiser seg av gruset, 

og borni spring på tun att og tindrar i sol 

og nye bjørker syng sin song kring huset. 

FOLK OG LAND LØRDAG 8. JUNI 1974 

Fremgang for 
engelske nasjonalister 

F. og L. besøker National Fronts studentorganisasjon 

Nasjonalistenes kamp i NFSA er i hurtig vekst og på 
Storbritannia griper stadig enkelte steder endog meget 
om seg, og et av de nye, sterke. Dette akter man å 
sterke uttrykk for dette er følge opp med en stor kam· Exit ALP? ! på tross av at Anders Lange Her ~ar oman funnet det nød·, NF's studentorganisasjon panje på gymnasene utover 

I og hans. folk burde ~ære vendlg a nevne, at Anders som etter bare to års kamp våren. 
fullstendIg klar over hvIlken Lange har «flere fengsels· . o . 

På annet sted i denne avis støtte partiet hadde fått fra opphold Møllergt. 19 1940-: h~r :vokset tIl ~ blI .e~ meget NFSA's ledere var ved 
omtaler vi .den .beh~ndling tidligere NS.folk under val. 45.» (!) vIktIg faktor, l ?~ItIsk stu· godt mot og optimister. Med 
en ung nasjonalist fIkk da t I dent. og skolepolItIkk. den sterke n sJ' onale solida· ge. D 7 '1 . o a 
han møtte opp til et ALP., M d t f t d Vi er ikke spesielt glade ~n 1 . apn var Jeg sa ritetsånd man merker blant 
møte. Vi belaster ikke hele' en e s~r ut or a e~ for utviklingen som ser ut heldIg å få møte to av medlemmene, på tvers av 
ALP for en slik hendelse, og mokrate~e l Langes partI til i første rekke å dreie na-: NFSA's (National Front Stu- alle kunstige klasseskiller. 
selvfølgelig ikke Anders har oPPI?-add ofull ~ontroll og sjonalistene fra ALP over til dent's Association) ~edere, burde nasjonalismen ha alle 
Lange selv - før vi vet mer som alltId, nar. slIke fo.Ik tar SV, men vi kan i høyeste Dave McCalden og RIchard muligheter til å seire i en så 
om hans innstilling til hen- over roret, vIl de SIkkert grad forstå den! Det er endel Lawson. Vi tilbrakte mange tradisjonsbundet nasjon 
deIsen. : holde stø kurs rett mot ~n-: dårlig papir innen SV, men timer med å utveksle erfa- som Storbritannia. Vi øn-

Men dett~ v~r likevel en dergangen. ~ra de~ nasJo~ mye av den politikk de står r~nger og s.~spunkt~r og. jeg sker NFSA lykke til videre 
syært alvorlig tmg som ka~ nale skute v~l det Ikke bl: for ligger nær beslektet til fI~k s~mtIdlg, et .VISS~ mn- i kampen mot fremmedsty. 
fa følger for ALP. Det kan VI, kastet ut en lIvbøye ~gang. NS-standpunktene. Vi kan I blIkk l NFSA 's hlstone: i re, innvandring, rovkapital. 
nok trygt si. Skuffelsen over • ~nda et eksemp~l pa med, derfor kanskje si at mange Gjennom møter og ter- isme og menneskefiendtlig 
ALP har også på andre må- hVIlken d~sperat lvero AI:P- av de midlene SV bruker for' min-avisen «Spark» spres internasjonal marxisme. 
ter begynt å bli merkbar. f?lkene na fo~søker. a VIse å vise et positivt ansikt utad det nå nasjonalistinforma-
Siste gallup viste en tilbake- SItt. demokratIske smnelag,: er bra, men det er måleb vi sjon rundt omkring på de ##u##,#U'###'##########u####''''' 

gang for ALP og en frem- og sm a,:stands~a~en fra NS- ikke kan akseptere! Det ville fleste gymnas og universite-
gang for SV. Man skal nep- fløyen, fI~ner VI l «ALP-nytt derfor være å ønske at ALP ter i landet. I begynnelsen 
pe se bort fra at det er unge fra StortI.ngsgruppen». Re-, ikke setter seg i den stilling var det langt fra noen enkel 
og eldre nasjonalister som daktør er Ikke overraskende at det blir umulig for vår oppgave, ikke bare på grunn 
på denne måte ønsker å den monomane super-demo-, fløy å gi partiet støtte. Vi av motstand fra venstre-

ROCKEN 
markere sin takk til SV for krat Krosby. skulle gjerne vite om Kros- grupperinger, men også for- kom me r igJe en 
partiets støtte til de to tid- i Under rubrikken «Våre, by-mentaliteten er rådende di det rådet en generell apati 
ligere NS-folk på Stortinget. Stortingsmenn», blir de fire innen ALP nå, eller om det blant ungdommen med hen
Fra ALP-hold hørte vi intet ALP'ere på tinget presentert fremdeles finnes en smule syn til politikk. Dette kan 
positivt i denne sak, og det i og deres 'livsløp referert. fornuft igjen? Il' synes forbløffende for oss 

som kjenner til «plastsyna

Mandag 13. mai skjedcie det 
noe «reaksjonært)} på mu
sikk-fronten i hovedstaden. 
Norges første rocke-klubb 
ble startet på Amalienborg 
restaurant. Her skal alle de 
gamle stjernene få oppleve 
en renessanse. i et miljø av 

___________________________________ ! gogen» på Blindern, men det 

Torpederer Krosby-fløyen ALP? 
er et faktum at man nesten 
ikke kjenner til «FNL-kul
ten» i Storbritannia, selv om 
man naturligvis også der 
finner internasjonalistiske brylkrem, trakto!sko, tran
muldvarper i arbeid. Men ge bukser og læTjakker. Om 

. , . . det er få briter med blant ikke annet er dette forhå-
Den mest høyt-bjeffende demokratiserings-prosess I uansett bakgrunn - lOjalt d' F Ik t r. d pentligvis et tegn på at vi er 
«demokrat» i Lange-kobbe- hadde nå nådd så langt at utført det arbeid de har blitt ~sse. o k:'~ len e\ er på vei bort igjen fra «fløte-
let er antagelig T. p, Krosby. 'man fant tiden inne til en pålagt innen ALP. Forman· g~e~e bS~ Tl e an:en ~~- pus»-mentaliteten som har 
Personen er identisk med' «luking» av ung-nasjonale nen i Nasjonal Ungdomsfyl- 'fs ~d.e ree::et , sOf,m pakvan I~ herJ'et siden de første «flow-
d fh U H l t I k: E'k Bl·' h å reI Ig rna e orsø er a . en v. nge øyremann, . e emen er. mg, rI ue er, var ogs l' l. t . t t er children» sendte hasj-
som ved et tilfelle lenket seg I Dette vil - om Krosby's representert på ALP-listen i sr;nug e mn g ore e mo ere -. dt' 
fast i en butikk i Sovjet for' linje blir fulgt _ kunne føre Østfold. ! nmg~r fr~ USA. Stort se~t pIpen ru~ . 
å få delt ut Sovjet-fiendtlig I til lite heldige konsekvenser I Videre minner vi om den eT dIsse fIender av de! bn-I . KansokJe er de:t .en reak
propaganda. En aksjon vi, i for ALP. Vi har på forhånd enorme oppslutning man tIske folk fordelt pa to sJon pa den femmme bø~ge 
likhet med sikkert de fleste - ad bakveier - hørt at regner med at ALP har fått grupper: som har rammet de vestl:ge 
berørte Sovjet-borgere, så noe slikt som dette var i, ifra «gammelt» NS-hold. I IMG (International Marx- ung~ n:enn ... og s~m forhap~ 
på som ubegavet og lett for- emning og vi oppfordrer / Kanskje vil det måtte bli ist Group) under ledelse av entlIgvls nadde SItt maI:s l 
virret. alle un'g-nasjonalister såvel· en vurderingssak for Anders en pakistansk oppvigler ved og med moten hvor bade 

. . . . . T' Al' den unge mann og den unge Nå er Krosby og hans som tIdlIgere NS-folk, å hol- ! Lange, hvor mye en mann navn anq l, ?P.; . l • . . . 
reaksJonære drabanter iferd de et skarpt øye med utvik-I som Krosby egentlig er . IS (I~ternatlOnal . SOCla- kvmne skull~ kle seg lIkt og 
med a ødelegge den sikkert lingen innen Anders Langes I verdt!? I bakgrunnen hører l~sts) hVIS form~nn tIl dag- se .omtrent lIke «søte» ut 
nyttige «good will» ALP har Parti! Noen diskriminering I vi allerede ropene på et nytt lIg f~rsøker å. sk.1ule seg bak, umsex. . .. 
nytt i ung-nasjonale kretser. må vi ikke godta! I nasjonalt parti _ så en feil- de~ tIlforlatell!l8 n~vn. «To~y i Det var vel Ikke. alltId ~t 
Et ungt, og under valg-kam- I motsetning til Krosby, i vurdering fra Anders Lange ClIff» , men SO~ l ~lrkelr;:- de. el~re satte noe særlI~ 
pen svært aktivt ALP-med- som på det første ALP-møtet' nå kan bli skjebnesvanger heten heter Y2"aIl G1uckstem pn~ pa rocke-ungdommen l 
lem, ble av Krosby-fløyen drev ren fraksjonsvirksom-/ for han og hans kronprin- og er en ekte statsborger av 50-arene. Men de som prøv~r 
nektet adgang til et møte i het og propaganderte for sin, sers fortsatte virke i norsk Israel. et come b8:ck for den na, 
Stortinget. Han var innkalt «Demokratiske Allianse», I politikk! I Som i Norge, kan ikke har antagelIg :ro.kst . fra de 
skriftlig til møte, men ALP's har ung-nasjonalistene -I I kommunistene klare å knuse verste oPPosIsJonstenden

I nasion::llistene i åuen debatt, sene. ~en den er, dengang 
):():{");{"h , AKKJA I men måg-ripe til vold som s?m n.a, et stykke samfunns-

Enkel hoderegning 
Hvis hver abonnent skaffet en ny abon
nent - da ville vårt opplag fordobles. 
Og alle har minst en meningsfelle. Har 
du kontaktet din? 

! nødutvei. På de fleste uni- hlstone. Storby-ungdom-
Fire venner møttes utenfor versiteter er NFSA's møter mens musikk som skulle hø
Stortinget. En av dem suk- derfor blitt forstvrret eller res over biler og gatelarm. 
ket. Så sukket sidemannen ødelagt av marxist-7.ionistisk En hard virkelighet skapte 
også, men da den tredje og- pøhel som for enhver "Oris hard musikk med enkle, vul
så sukket dypt og inderlig,sOlker å forhindre at det hri- gære rytmer. ' 
kom det forarget fra fjerde· tiske folk får hden selvti.lli- Men uansett - noe miljø 
mann: - Nei, nå får dere ten Og nasionalfOllAl'sen. for kjønnsløse «hann·hun
pinadø holde opp med å Iminlertid er det nå sl1ltt nå . ner» er det ikke. Det er igjen 
prate politikk!» !idyllen for rødegardistene. I duket for TÆL! 
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LØRDAG 8. JUNI 1974 FOLK OG LAND, SIDE 5 

SIEGFRIED: 

MENINGER Frontkjempermøte 
Veteraner setter hverandre i stevne 

• 
I Oslo 

OM DAGENS POLITIKK Et større møtelokale i Oslo 
i i slutten av februar 1974. Det 

FOLK OG LAND I beiderpartiet synes å skulle er lørdag og klokken er 
har vært gjenstand for smig- . fortsette i forsterket tempo, 19.00. I 
rende oppmerksomhet i Af- også efter at de to tvilling-I En strøm av menn rundt 
tenposten, hvor Sverre Lø- partier i siste gallup kan de 50 etpar betydelig eldre 
berg har oppfordret advokat vise fortsatt sviktende vel- og no~n litt yngre, strømmer 
Wiesener til å føle seg for- geroppslutning. Verst riktig~ inn gjennom dørene og hen- , 
nærmet over at dette blad nok for Arbeiderpartiet som ger fra seg sitt tøy i garde
har antydet at advokaten under den ulykksalige Brat- roben. 
ikke godt har kunnet gå til telis ledelse, og med den po-I Et eiendommelig stativ 
åpent angrep på de mislige litiske flirt med SV som bak- midt på gulvet i garderoben, 
norske dommere slik vi grunn, har nådd et absolutt fremkaller gjenkjennende 
kjenner dem fra «rettsopp- i lavmål i popularitet hos vel- blikk smil og kommentarer. 
gjøret», fra Løbergsaken og gerne. Det har påny gått til- Det e~ en bjerkestamme, fra 
fra enhver sak hvor det po- : bake to prosent og partiet,' topp til fot nesten dekket av 
litiske urettsoppgjør fra som siden 1945 har hatt ene- henvisningsskilt i alle ret
dengang er involvert. Vi veldig makt og stort sett ab- ninger med navn og under-' 
pekte på at Wiesener jo had- solutt flertall, er nå redusert lige tegn. En veiviser - slik' 
de sitt levebrød å tenke på, til 32,7 %. At det måtte gå den er kjent fra de utallige 
og tenkte med det da i før- slik når man i panikk 'over 'avsnitt på østfronten under Kameratskapet fra årene ved fronten holdes ved like den dag idag. 
ste rekke på at han når han I SV forsøker å drive Djevlen krigen, med de taktiske tegn 
fører andre saker ikke godt i ut med Belzebub skulle sy- t for enheter og forband, eller ner, SS-panserdivisjon «Wi- kortvegg er det satt opp tav
kunne belaste seg med åpen nes nokså innlysende. For' med bataljons- eller regi- king» og SS-pansergrenader- ler med navn og bilder av 
krig med dommerne til ska- hvem vil stemme med Arbei- i mentsjefenes navn. I. Etl. divisjon «Nordland». de falne, så langt de til nå 
de for sine klienter. Løberg derpartiet for å oppnå mere Germania, Ill. AR 5, Stab I Arrangementet har tre ve- er registrert, vakkert inn
synes at dette er fornærmen- sosialisering og mere inn- Gille, Gef. St. Polevacz, Il.' sentlige formål: 1. Å under- rammet av nyutsprUnget 
de mot Wiesener og forsø-, grep i folks privatliv når i Btl. Nordland, Fla.Abt. 5, streke det kameratskap som bjerkeløv. Foran tavlene et 
ker med lit.e hell å p~sse man da like godt kan. st.em- : osv., osv., til og med «Ent- ble skapt i kampen på liv og stort brennende lys. Rundt 
advokaten pa oss. Som rIme- me med det marxIstIske I Hiusungszug (avlusnings- død på østfronten 1941- på de andre veggene er 
lig kan være eftersom det i, SV's hel- og halvkommunis- tr01:m) står der i fine gotiske: 1945. 2. Å minnes de falne hengt opp kartskisser fra de 
tilfelle ikke burde være Wie- i ter. Men, tilbalm til Høyre, bok~taver. log døde kamerater og 3. å viktigste slag, bilder fra ut
sener som følte seg fornær- I som også har fortsatt til- Selv om kanskje møtedel- støtte opp om hjelpearbei-. dannelse og innsats og bil
met fordi vi sa at han tok bakegang, denne gang med i takerne for den største de- det for de krigsskadete. I der av divisjonenes kom
hensyn til sine ikke land- 0,8 %. Det var vel dtmne til- ilen kommer fra Oslo-områ- i Inne i møtesalen står fest- i mandører. 
svikberørte klienter, men' bakegang kanskje som for- det, er det likevel nesten lig dekkete og blomster-I Et trompetsignal - mat
derimot de norske domme- anlediget Høyres landsmøte samtlige landets fylker re- smykte langbord. I baren er signalet, trengsel ved bord
re, med svært få unntagel- i til også å melde seg på som presentert. Det er 'menn av det trengsel av karer som ene. Lapskaus, øl og dram 
ser og som har laget en ka-, marxistisk konkurrent ved å I alle yrker og stillinR"er, in- skal skåle på et gjensyn ef- er menyen. Dermed har kvel
rikatur av den norske retts-' velge en ny ledelse bestå- dustriarbeidere bønder le- ter kanskje 30 år. Alle får dens program startet. 
stat. Ellers innrømmer jo ende av temmelig venstrean- ger, frie yrker: forretnt~gs- utlevert en nål ved inngan-! 
Wiesener i sitt svar til Lø- ,løpne personer. Det gjelder folk, tekniske yrker, offent- gen, med sitt navn tydelig, Møtelederen ønsker vel
berg at når det gjaldt dette jo ikke bare den nye for- Hge ansatte fra stat og kom- skrevet. Søkende blikk glir kommen på vegne av arran
å karakterisere dommerne i mann Erling Norvik, men i mune, - men ett har disse over i gjenkjennede smil, gørene og presenterer de 

I enda høyere grad Jo Ben-I menn felles: de er krig-sve- harde slag på skuldre, frem utenlandske gjester fra Fin
kow, som selv hans kolleger teraner. Frontk.iemuere. De med neven. Gjensynsglede. land, Danmark, Nederland, 
kaller «sosialist». I tillegg I var soldater, underbefal og Kamerater. I Tyskland og Østerrike. Dis
hertil har man sø.rget for at; befal i to av den 2. verdP,ns-1 Lokalet blir fyldt til bris- i se blir hilst med tordnende 
den hov~dansvarlIge for den krigs mest berømte divisjo- tepunktet. På salens ene applaus. 
ulykksalIge momsen, Lars J. I Minneordene over de falne 
Platou, kom med som tred- : og over dem som var døde 
jernann. Og hva arbeidsut-.. I siden forrige sammenkomst, 
valget angår er hele klabbet 11 Eur?pa ell~rs. Og lIte ha.r lø~ne nestko~ma~derende, blir påhørt stående og av
fra Oslo og Akershus. Det i det hJulpe~ a klamre seg tIl ~e1Ulf Steen,. tIl LIsboa .for sluttes med det kjente 
vil nok skaffe øket tilslut- i u-landene 1 denne. s~m:nen- a ord~e opp. l ~aker og tmg., Ibsen-sitat: 
ning ute på landsbygden og heng, for. de har sa. a Sl alle ~et. gjelder a fa .anbr~gt so-1 
i byene utenfor Oslo! Men i sagt partldem;>kratIet farvel slalIsten Soares 1 en .tI~syne~ Kval og stumhet! 
så var det da også det hode- og styres. av apne eller for~ latende bet:~'o~d stIllmg 1 Kan I, dverge, fatte ofrets 
og prinsippløse Unge Høyre dekte. dIktaturer. BrattelI den nye regJerIng, .som den I fulle vekt? 
som var fadder til denne kan ~ sa~et se m~d .be- selvoppn~vnte preSIdent, ge- Vet I hvad det er at sverge 
Norviks «New Deal». kymrm.g Ikke bare pa ~lste neral Spmol~, skal utnevne troskapsed på fremmed 

Sverre Løberg under et av sine gallup 1 N?rge, men ogsa P~ --:- og ~anskJe allered~ har: verge, 
verbale utfall. SOM ET LITE SMIL broder WIlly Brandts sortI ~Jort nar dette leses. VI ~an alt tilhope for at berge 

'i denne partipolitiske trist- so~ leder::~e tysk og euro- Ikke se at Steen kom hjem skinnet hos en rådløs slekt? 
efter fortjeneste, så «var det pelsk polItIker, på broder med megen trøst for de be- I 

heten får en vel ta Brattelis . . d t t b d . N D en aldri så liten fristelse til- Wilsons.~lIt ,som ,mI,n re- reng e. r?, re, .1, .orge. en og som alltid, helt til slutt, 
stede.» Når dertil kommer kommentar til Arbeiderpar- tallsregJermg og utsatt for nye regJermgssJef 1 Portugal tiets velgersvikt, at det hele .. . , . . . .. ' trompetsoloen «Den gode 
at han også innrømmer be. skyl.dnmger o.m ko.rrup- blIr ty.delIgvls en god kon- kamerat». 

ff ' . l • h t er (<usunt». Vi tror nepue t t P l t l S «uo ISle t» a . a sag om sJon mnen par le.' pa . a - se:-va IV, og se vom. oa:-e~ Det var ikke til å unngå 
Lilly Bølviken, som disenter- Gustavsen og .La::sen ser ?1ik mes balans~gang ~ SverIge, blIr en slags (<utennksmm:,- at kveldens hovedtale også 
te i Høyesterett i Løbergsa- på det. Og VI gjør det lall- i hvor h~n sItte:- pa de ven- ster» und~r gene!alene, sa måtte dreie seg om et tema 
ken, at «Det var godt at det I fall ikke. I streradlkales nade, og meget følger, og.sa der ms sen; dvs. som nå er blitt særlig aktu-
var ett mannfolk i Høyeste·' I mere. ?et en.este lysp~nktet kommUnIsten.' I?ed pa las- elt, nemlig den såkalte 
rett.» Så vi var jo ikke så NÅ ER IKKE . var mIlItær~Iktat:uret 1 Por- set som reg.1erI?gsme~lem: «Hansen _ Kvanmo-saken» 
svært langt ute på jordet UTVIKLINGEN I NORGE tuga1. For s8: pembelt er. det Noen .nevne,:erdlg endrmg 1 og avisskriveriene omkring 
med våre uttalelser. I noe enestående når det for de soslaldemokr~tIske kolomene blI.r de~ vel neppe den. Taleren trakk nådeløst 

gjelder sosialdemokratiets herrer at de nå ogsa må heller, som rImehg kan være frem endel av de mest av
HØYRES SMERTENSVEI I marsj mot utslettelsen. Det rone hurra for en militærre-eftersom det er de samme slørende presseinnlegg (fy
mot den internasjonale so- har vært hårde tider for kOl-I g.iering! Ikke rart at Bratte- generalene som har ført kri-
sialisme arm i arm med Ar- legene også rundt omkring li måtte sende sin venstrean- gen der i et dusin år. (Forts. side 8) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 8. JUNI 1974 

L~ .. ~~e .. ~~!~r~e~~ ..... J Den vesttyske spion- - - -
I (forts. fra stde 1) Og i det venstreradikale ker og anti-tysker. Han er 

.. ., o ,festet Tysklands lemlesteise tidsskriftet «Neue Front» en mann uten noe egentlig 
LEVEBRØD I sJo~ahsme. og sosIalrsme va- som stat, og ydet større bi- skrev han (også før krigen): navn og dertil også av uklar 
Hr. redaktør! re flend~r lk~e kan godta. er drag til kommunismens ut- «Helt siden opprettelsen opprinnelse. Det sies at han 
Vil De vennligst innta dette: '~en nasJon~lIsme og sC?sIaI- bredeIse enn kanskje noen av Sovjetunionen har det for ikke engang er av tysk av-

l Deres blad for 2. f. m. ~sme som .fllll~es ko:nbmert, annen siden Stalin. alle revolusjonære vært klin· stamning. Han har da også 
har signaturen Siegfried gitt l. Adolf ~lt~er sgemale Na-I . ~i11y Brand~s kommu- kende klart, at sovjetstaten selv uttalt, at han ikke «næ
uttrykk for den besynderlige sJC?nalsoslalIsme. Derfor an- mstIske sympatier har det må forsvare seg av all kraft ret noen nasjonalistiske fø
ide at levebrødshensyn skal griper de kun denne f?~ de egentlig aldri hersket noen og føre revolusjonære kri- lelser» og heller ikke «had
ha avskåret meg fra å ka- ye~at .bare d~nne pO~ltIske tvil om. Hans egne utsagn, ger der hvor det kreves! For de noe emosjonelt forhold 
rakterisere dommerne i Lø- Ide er Istand til. ~ utkjempe turde være de beste bevit-· proletarene i hele den kapi- til spesielle grensespørsmål» 
bergsaken «etter fortjene-, den harde polItlske kamp, neIser om det. Det nærmest talistiske verden er det en (Dokument 4027 for 2. sept. 
ste». I som f~lger. . . I utrolige er at han, efter en soleklar plikt å beskytte sov· 1944 tilhørende den ameri-

Rent bortsett fra at det i NasJon8;lsosl~lIsmen har ellers tvilsom politisk løpe- jetstaten - og i krigstilfelle kanske ambassade i Stock
ikke hører med til en pro- alt hva v3:re fIender ~aster bane, har kunnet fremstå sette alle sine krefter inn holm). Dette bekrefes ytter
sessfullmektigs oppgave å mot oss mneb,Ygget l s~g! som kommunismens «mot-' mot det kapitalistiske krigs- ligere av hans kommentar 
avgi denslags karakteristik- Intet dem?kratI kan oPPvIse spiller» i et av Vestens le- I apparat.» i da han med et pennestrøk 
ker viser jeg til at jeg dog bedre SO.SI3:le gode~! Ingen dende land. Allerede i 1936 i Så meget om herr Brandts gav avkall på hele Øst-Tysk
skr~v en temmelig kritisk komI?unlstIsk retnmg ka~ ~ skrev han følgende til sen-; tidlige - og vi formoder land. Han sa: «Nu først har 
artikkel i Farmand om dom-, opp~lse en n:er sam:n:ensyel-I tralkomiteen i Tysklands grunnfestede - holdninger. Hitler tapt krigen for or
men i mai 1970, og at, artik-' set mternasJonal ~ohdarItet: «Kommunistiske ungdoms-I' Hva han siden har stått for, dentlig». 
kelen ble gjengitt i Folk og enn. den soI? ?e~tar mellom l forbund»: , vil være kjent av de fleste - Guillaume-affæren avslut
Land i sin helhet. I nasJonalsosIalIstIs~e. stater! I «Som Marx's og Lenins hans politiske begåeiser ta- ter såvisst ingen epoke. Den 

Og hva levebrødet angår: I ~g knapt noen rellg!on kan l elever vet vi, at det trenges ler sitt tydelige sprog og vit- , er kun en episode - om enn 
Tror De ikke, hvis den- I VIrke mer en~asJerende, • et målbevisst og revolusjo- ner ikke om synderlig avvik av skammelig art. Det viI 

slags hensyn hadde ligget opphø~ende og gl stør:-e og i nært parti for å føre arb ei- fra det siterte. At han fikk komme flere Guillaum'er og 
meg på hjertet at jeg under. be~re. Idealer enn NaSJOnal-I derklassens kamp frem til fredsprisen er jo nærmest Brandt'er ut av den ideolo
Okkupasjonen 'vilde ha nyt-I' SOSialIsmen!. ,o ! seier. Hensikten med dette en bekreftelse, hvis man giske trojanerhesten ved 
tet mine tyske kunnskaper Derfor seIret den. da ogs~ arbeidet er å skaue et vir·1 skal dømme efter senere års navn «sosialdemokrati» -
og forbindelser til å tjene så overleg~nt helt til de ohVI~ keli~ kommunistisk parti i I utdelingspraksis. helt til de europeiske folke
store og lettvinte penger på te fOlkS. fIender ~la~te a gl Tyskland Ol?,' en virkelig For tyskere flest står den slag (og verdens for den 
tyskerforretninger, som jeg den na~Jonale SOSialIsme en kommunistisk inte~nasjona. avslørte Brandt idag som saks skyld) tar seg sammen 
kunde fått mer enn nok av? knekk l 0!5 med den annen le i verden.» I den personifiserte ikke-tys-, og gjør opp for godt med 
Istedetfor temmelig brød- i ver~el?skng. Men den lever i den verdensomspennende 
løst å forsvare motstands-: e~na .ldag, som den eneste politiske mafia, hvis «fedre-
folk i og utenfor krigsret-: vlrkel1g~ fare og de.t e~este land» og åndelige hjem er 
tene. Tror De ikke at jeg alter~atIv for KaPltallsm~i det internasjonale proleta. 
kunde ha assurert meg ved Mannsme og Demok:r:atI. En ny fl-d krever riat. 
passende bidrag til illegal Bygg derfor det nye partI på . - - En ny sosialdemokrat har 
virksomhet, slik at jeg had-; denne faste og urokkelIge allerede rykket inn på Willy 
de fått beholde mine krigs: ',' grunn! (forts. fra side 2) I Til dere unge uforferdede Brandts plas~. Han het~r 
fortjenester etterpå? S.B., Fetsund_.,._w __ ~,_, I nasjonalister vil jeg si føl- Helmut SchmIdt og har hlt-

Og at jeg så - istedetfor ikke vet hva de vil, som har gende: til vist seg ubrukelig både 
å forsvare NS-folk og angri-' NASJONAL BEVEGELSE mistet evnen til å ta et som forsvars- og finansmi-
pe det lovstridige rettsopp- f Herr redaktør! standpunkt og å våge noe Slutt med å føre akade- ~iste.r. Men slikt er jo. ikke 
gjøret - kunde ha innstal-I . , .." for landet sitt og de som m~ske diskusjoner med den til hmder for ekte sosmlde-
lert meg på seierherresiden, I Jeg. er stort sett emg l ?eres måtte være tilbake av de vir- b!astrøI?pe,de og lyserøde mokrater - snarere tvert 
fått meg noen solide tilsyns- artikkel om de~ n~slOnale kelige nordmenn og kvinner, i «andselIte». i om. Isteden har herr 
boer og andre bein og sittet bevegelses fren:tId l Norge, I m.en ~om ennå kan reddes. I Før kampen inn på kra- Sch~idt utstyrt me~ to slik~ 
idag som en velholden:nen hvorfor l all verden VI ma lete opp hvert eneste pylets egne områder! i fortnnn som en VISS presI-
mann riktignok med en dår- Illustrerer De den med hake- tenkelig svake punkt hos i o 'dent Kennedy: nemlig eks-
. '. kors som gro'r l' ve'nstrera- o I Sla dem med deres egne . k hg smak l munnen. Men kan- ','... ?' vare motstandere, og hugge. våben' I entr~s arroganse og en al-

sk.ie med St. Olaf på brystet. dikalIsmens ~spor. Hak~kor- til! Vi har ikke råd til svak-I '. . I vorlIg syk~om. . . 
Det er dog ikke slik jeg se~ har. aldn vært og VII al- het og s.k. kristen neste- Vær Ideahster, men rens i En sene operasjoner l 

har forholdt meg, hr. redak- ,drl blI ~vmbolet for en kjærlighet. (Det sistnevnte: deres rekker for idealismens skjOldbruskkjertelen har 
tør. Kanskje Folk og Land norsk nasjonal bevegelse. bare dekker til sårene uten, avfallss~offer; store, f~te ord ikke greid å legge. noen dem-
burde koste på sel?,' en aldri Cato å rense dem først,) Å unn- og sentimentalt følen! i per på hans bekjente «bob-
så liten unnskyldning? late å gjøre dette, nærmer Dere må samle dere; fin- Ilende t~mperame~t». I en 

Albert Wiesener Vi har dessverre inf!.en «redak- seg farlig nær det som heter ne en ny Horst Wessel' røke tysk aVlS leser VI at «han 
h.r;advokat sjonell» tegner til rådighet, og er landssvik uten gåseøyne! det flerlarvede tobente svi- er nesten moden for para-

derfor henvist til å plukke de neriet ut av hulene sine. g:af 51 (om utilregnelighet, 
Vi viser til Siegfrieds spalte fleste av våre illustrasjoner fra an- var bern,). Det mangler bare 

dagens nummer. dre kilder. Forøvrig syntes vi teg- . Og~et er dere, unl?e na- at han spiser ulltepper». 
Red. ningen var såpass generelt typisk s.1OnalIster som må kjempe Stakkars Tyskland og 

for situasjonen at vi lot den pas- bruker oljen som pOlitisk denne kampen. Dere har l stakkars Europa! 
LA PARTIET BYGGE PA 
NASJONAL. 
SOSIALISMEN! 
Herr Redaktør! 

sere. pressmiddel. våpnene - BRUK DEM! 
Hvis man øker sin fortje-

Red. neste fra 2 til 3,5 %, er den Til. dere som i en forgan-
, steget med 75 % - der ser gen tid sto fylket under sol-

VENSTREVRI I F. OG L.? . h h t h It . korset og hakekorset retter SKULLE 5000 HENRETTES 
. H d kt , man va sann e 8ge a en l '. f . d ' '.' . 

Det er med stor glede Jeg i err re a ør. en slik påstand kan være. Jeg .ølgen e .app~ll. Gl en, I 1945?! 
konstaterer at planene om I Hvorfor skal Folk og Land I Olieselskapene hadde et dagsmntekt ~ll aVIsen, s!øt! - «Vid fredsslutet 1945 tråf
et nytt nasjonalt parti be-Iløpe venstreekstremistenes . dårlig år i 1972 og et bet yde- den ut~n be~mgelser - gl s:'1 far han (den svenske stats
gynner å utvikle seg. I den' ærend? Når det i spalten lig bedre i 1973. men det d:t SVIr! Gl. en daglønn ~ll. råd Quensel) utrikesminis
forbindelse håper jeg å få «Meninger om dagens poli-! var ingen fantasiinntekter i var~ unge kjempende nasJo- ' tern i norska exilregeringen, 
inn følgende innlegg: tikk» fortelles at olieselska- forhold til omfanget av hva nalIster! ~a dem f~ føle at sedermera generalsekretera-

Jeg vil så inntrengende pene har øket sin fortjeneste de driver med. Men la oss d~ har, va~ støtte 1 rYggen. ren i FN; Trygve Lie, och 
jeg kan oppfordre både el- med 75-80 %, så bringer fremfor alt ikke støtte opp Glør. nette l stedet for å mot- anfOrtros att denne i sam-
dre og unge nasjonalister til man videre en typisk ven- om marxistisk demagogi, arbeIde dem. band med sitt lands befriel-
ikke å la seg skremme av streradikal fordreining som som nrøVf~r å plassere ansva_/ Vær med og slåss! se rekommenderat avratt-
den anti-nazistiske propa- har til hensikt å kamuflere ret for viire vanskelip'heter Det er den eneste sJang- ning av 5000 norrman på en 
ganda som har vært ført si- at mer eller ml,'ndre soviet- andre st.pder enn det virkelig I sen dere har til å gjøre dere I enda natt! 
den 1945! jdirigerte oliesieiker både hører hjemme. fortjent til å bære titlen - (Stig Ahlgren 

Den eneste form for na- øker sin profitt enormt og ·r. nordmann og -kvinne! i Veckojournalen) 
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LØRDAG 8. JUNI 1974 FOLK OG LAND 

Vår venn Kristen -
(forts. fra side 3) nom årene. Dette har allike-, 

Grammofon
plater 
TIL SALGS 

GJENNOM 

BOKTJENESTEN 

SIDE 7 

MARCHES 
SPEECHES 

CEREMONIES 

som påminnelser om vilkå- vel sin tydelige forklaring i' 
rene til en upraktisk poet i G'!ndel3:chs nat"Ll:rell: Han 
et samfunn som ble mer og matte .tIl de sydlIgere .land, 
mer praktisk og fornufts- hel~t til romansk poeSI, for 
styrt. Det kan kanskje også å fmne. seg beslektedesje-' 
sies at Gundelach hadde en ler. Knsten Gundelach ble 
langsom modning som dik- da også med tiden en virke- : 
ter men det tør være en Hg lærd poet. Ved siden av! 
pekepind at da han som moderne tysk, italiensk og! 
gammel endelig ,fikk noen fransk, behersket han såle- Nr. 371/72 
,slags orden på sin økonomi, des såvel gamm.elf~ansk, 
fikk en sikkerhet for sine spansk og gammelltallensk. 
ikke nettopp store mate-I Han skaffet ~seg ?gs~ brede I 
rielle behov, da blomstret kunnskaper 1 ~atm, .Ja, selv I 
han også opp som dikter. ?resk og !'usslsk pkk han' 
Ja, hans beste ting så fak- Ikke av ve~en for a studere. 
tisk dagens lys efter at han Det praktiske resultat av 
var gått inn i det vi kaller denne dype sproglig-poet- I 
alderdommen. iske intereS'se var en lang I 

Nr. OLM 771/1·2 

Kristen Gundelaoh var r~kke gjendiktninger, en l 
ikke mer enn 25 år gammel, VIrksomhet ?an begynte 
da han i 1916 debuterte med med allerede l de helt unge 
diktsamlingen «Liv og lek». år og holdt på med til dø
Selv innrømmet han senere den rev ham bort. Det som I 
at han da hadde slikt hast- særpreger disse gjendiktnin
verk med å komme ut at ger er en sterk troskap ikke 
han ikke ga seg orde~tlig bare mo~ diktenes innhold, 
tid med diktene, så de kun- men ogsa deres form. Det 
ne komme på et «ordentlig» hendte nok at. hans nors~e 
forlag - en ting som idag form kunne VIrke underlIg I 
forekommer oss symptoma- gam~el og forvridd, nett0,P':p I 
tisk for Gundelachs poetiske fordI hans respekt for OrIgI-
temperament. nalen ble ham for sterk. Det-I 

Hvis ikke annet er angitt, koster platene kr. 120,- Waldstatten-Marsch. 8er Regimentsmarsch. Boh
pr. sett a 2 plater med en samlet spilletid på ca. merland-Marsch. Hoch Habsburg. Flir Osterreichs 
2 timer. Ehr. Reisinger-Marsch. Kr. 35,00. 

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

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

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

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

Nr. F 1680 Beriihmte Militiirmiirsche J. (Blasorch. 
Max Holl). Unter dem Doppeladier. 94er Regi
mentsmarsch. Salut a Luxemburg. 9ger Regiments
marsch. 6er Landwehr Regimentsmarsch. Schle
sier-Marsch. Aller Ehren ist Osterreich voll. 

Nr. F 1681 Beruhmte Militiirmiirsche n. (Blasorch. 
Max Holl). Die Bosniaken kommen. Vorwarts
Marsch. Alt Starhemberg-Marsch. ger Landwehr
Regimentsmarsch. Krieghammer-Marsch. 84- Re
gimentsmarsch. Kaiserjager-Marsch. Philippovic
Marsch. Vorwarts mit frischem Mut. O' du mein 
Osterreich. Egerlander-Marsch. Erzherzog AI
brecht-Marsch. Retraite. Kr. 35.00. 

Nr. F 315 Miirsche die um die Welt gehen. (Blas
orch. Max Holl). Utdrag av platene F 1680 og 
F 1681 (kun begrenset antall på lager). Kr. 35,00. 
Hermann Goring-Marsch. Volk ans Gewehrl 

Kr. 40,00. 

Nr. 771/1-2 Triumph of the Will. Fra filmen om 
den storslagne rikspartidagen i Nlirnberg 1934. 
Horst Wessel-sangen som symfoni, samt en masse 
sang og musikk, talekor etc. Opptak av stemmene 
til Hitler, Hess, Rosenberg, Dietrich, Todt, Ley, 
Goebbels, Hierl og andre. Hitlers yndlingsmarsj 
Badenweiler, SA-sangen, Hl-sangen og masse an
net. To plater kr. 80,00. 

Samlingen va, kte allikevel te skal imidlertid ikke hol
oppmerksomhet, men kritik- des frem til Gundelachs for
ken pekte allerede den gang kleine.lse. Tvert om. Klarere I 
på det «gammelmodige» i enn tllfe!let .er med ~ange i 
hans sprog, få forstod at det andre gJenC;hktere, sa han' 
gjenspeilet en holdning som det som SI~ - selV'sa~ for Kristen Gundelaoh i høy oppgave å gl et mest mullg ###########-##_######_###########.############## __ ###########'## __ ###############_####,,### 

grad uttrykte hans sanne og korrekt ordb.ilde .av det .verk 
egentlige natur. Og han kun- han skulle gjendIkte, slIk ,~t han~ prot?plasmakropp sås m, åtte oppleve at hans Faust-, det best i mitt liver i et dikt 
ne i et vers fra denne første det så langt de~ var mu.lIg gll o.g VIke. gjendiktning ble supprimert forklaret 
boken utbryte, i herlig poe- kunne beholde sm sproglIge med flImr av det man må og først fikk utkomme efter, som først blir mitt når 
tisk tross og overmot, at O? formelle. ege:r:art. Dette' hans ansikt kalle.» lang, lang tid. Det var med skyggen og jeg selv blir 

~rke~ også Inn pa hans egen «Den eldede Atlas» (956) at ett! 
«I h'itven herjet av de vilde 

vinde, 
staar jeg: en fro og fri og 

fattig mand 
som eier ait paa jorderik 

at vinde 
- men ingenting i verden 

tape kan!» 

dIktmng. Gundelachs r~s- Og da man under krigen Gundelach trådte frem efter 
nekt. for formen var, ~11tld, fikk utbrudd aven utvendig 13 års påtvungen boktaus-
veldIg: m~n det er tydelIg at i hasjonalisme i NS var Gun- het, og det skulle vise seg at Nu er skyggen og dikteren 
den tI! tId,e,r ban~ ha, m. på delach nettopp de~ som sto'd så. vel lidelse som bedrede altså ugjenkallelig blitt ett, 
en mate som VIrket mn I lkå f ett også med vår erindring, k k d' • - opp og angrep utvekstene - i VI r eterhvert satte sine, vårt vemod og vår kunstne-
~r;~~s::lfgh~:r. hans ut-, ~pf~~!plifass SJå lehnge hatnt fikk l ":~~~;) (frJ:;;ig~~t~ns ut~~~ riske s~mvittighet. ,La o, ss 

. a, an sa e se - , lenge mInnes ham som venn 
Denne <?un~elachs. respekt ve sitt medlemskap inn på e~ter hustrue~s død .og .er i og menneske, o l~ hans dikt 

fo~, og kjærllghet. tIl, euro- d~nne «unasjonale» hold- VIet hennes mInne, s~~r sIk- I glede oss med gSinehen k-
Kritikket; - om ikke d~t pelske åndsverdIer førte mng. Den kom ham senere kert som en av sekstlarenes kl, " . ry 

store publIkum - ble al11- ham også på det mange kal- på en annen regning men fineste diktsamlinger på e s~r og sm he:r;h~ syntese 
kevel efterhvert opnmerk- ler politisk vivanke Det var det hører med til det' l' t i norsk og som Gundelachs av and, ~atur, eVIghet og 
som på hans ve d' o ' . ' v ve. h l menneskelIghet· , ' , " r Ig egen- imidlertid ,ingen plutselig Det tok lang tid før Gunde- i e este, fineste overhOdet., . 
art -. og ad åre erobret han innskytelse ,som førte ham lach fikk komme frem efter: Året efter kom så «Vinge-
S?g Sttt eget. I:0ngedOimme, inn i Nasjonal Samlmg, men krigen. Sine inntrykk av hest på langferd», som i hØY' «- - -,-
s;n egen POSISlO~. Slår en en dyp følelse av kulturelt fredsoppgjøret hadde han g!'ad bekreftet at den forrige Jeg .hører sakte skvulp av 
tilbake. ,er det lIten grunn og menneskelig forfall i ti- da gitt sonetteform i en diktsamlings kvalitet ikke I . bItte små , . . 
for påstandene ornat Gu~- den før annen verdenskrig. stensilert bok han solgte til skyldtes en overmettet Skri-I barnebarnsbarn av brott l 
'~Alach bl8 dømt bort av krI- I diktet «Inferno» (skrevet venner og kjente «Den rå vebordskuffs utplukk eller.' oseaner. 
t~kken. En g-anske annen 1938/39) heter det bl.a.: fred», og hvor p~lemikeren noen ytre tilfeldighet: og lette vmdpust, avkom av 
tmg- er at den forståelse han Gundelach end r f'kk f'tt ' orkaner, 
mOItte ikke resulterte i be- slag' e Ig l rI «Det fins etsteds en fager beveger nær mitt hode 
dre kår. en virkelig- 18ser- «- - --' revnens strå. 
k Et grønngult råttenskapens egn som ikke finnes, 

rets. Det er imidlertid en 
skiebne h!'ln har delt med fosforskjær «De lumret loppene i senge- og når jeg ferdes der er selv 
m!'lnge, ikke ubetydeUge kol- gavetslags lYls. - Min Gud halmen jeg ikke til. Jeg ligger midt i alle ting og 
leP"AT. hvad var på ferde? til Wehrmacht var· trådt av .. tenker 

Det k~n. som ne"vnt,' f, or, I I hvilken pøl var jeg glidd og alt var trygt, I En sær~ks?tlsk. egn jeg selv at sjø og luft står aldri 
noen fortone seQ' merkelip' !'It ned? - Men kjære, så krøp de frem i dagen kan darhg mInnes ganske stille, 
dAnne s:t~mme fm Bærums i jeg var jo her, jeg var jo uten frykt men skyggen min er sted- fra urold bølge sig til bølge 

1: 1· 'k ft' k' I ennu her' og svinget morderisk med kjent der, går aldri vild. lenker, 
ynæ, nT~ rH ,lp'e f':' ~u 1 f':ær- , . ' d t d 
lilt Q'r~o kom Ul å oriAntere seierspalmen.» . e ene uvær er ' et nestes 

t årt l ri nt Så d . l d Uten at selv J' eg vet er kilde, -SPit U over v 'l'IYl c:: , ,A- vpt l e en følte jeg mig og mangen tanke som en 
rære p'renser - et ,/,:nrhnlr1, falle Gundelach fant allikevel samlet 'Og bevaret dag var din, 
som ikke nAttnnn sk"l1ep'if7\- så Jeg tilslutt ,så Satan i veien tilbake til sine lesere alt vakkert jeg har drømt, o Dsjelaleddin, vugger i mitt 
re ham mer lest opp gjen- hans rike: og vant seg nye, selv om han alt vakkert jeg har sett: sinn.» 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 8. JUNI 1974 

Et Europa 
(forts. fra side 1) 

slik den visserlig har vært 
i fortiden. I 

Dermed er det ikke sagt 
at nordiske nasjonalister SOVJET.HJELP TIL NORSKE I ha kommet med et «tilbud» sernes vrangforestillinger heIm WacI;tmeist~r til sin 
uten videre skal eller bør LIKVIDASJONER . om å stille sovjetrussiske om norsk svakhet. En annen. nye ~ann 1 Wa~hI~gt~n, og 
søke russiske forbindelser Vi har et uttrykk om «å lyve tropper til disposisjon ved ting er vel hva madame Kol·, a~erIkan~rne pa sI.n SIde er 
isteden. Men det betyr at de så man tror det selv». Vi eventuelle massehenrett~l- I lontaj ville ha sagt. samenn .Ikke. dårllgere, d~ 
ikke tvangsmessig må støtte tenker på madame Kollontaj- i ser i ~orge. Som om han Ik-I'~~~~:: ~~~~~at s~;a::s 
opp om USA bare fordi de sitatet i forrige nummer av, ke tiltrodde nordmenn~ne * . .' ,o _ 
bor i et tradisjonelt sett Folk og Land. Svært mange, tilstrekkelig sje~estyrke. til å I Hute til å ~as~e lia s~e~:ree 
«vestlig» land. av våre landsmenn kan nep- I gjennomføre sllke akSJoner UTSALG PÅ n~. Derme s.u e a e 

Ut fra sin tradisjon satset pe ha festet særlig tillit til selv. (Det er professor Frede FRIGJØRINGSMYNTER? slIk somt.{fr, l 1.9~~h~~d~S 
England på USA i Den 2. madamens for:5ikrin~er om ~a~tberg so~ opplyser dett~ Om det går lett å omsette !~~~~:r: ~~~:~:e ~g Jer~
verdenskrig. Således kom vår~ demloktratidSktet:5lmntelag~ lhUslsnkebrOkfr<a<Meltnnanner»et.) ~i~~ll~I nazi-relikvier, er det sle~t ik- me Holland. Vi sender våre 
det sikkert og visst med på DerImot a er e l a rus . . 'k fli 11 med den mInne. kk kni 
den seirende side - men serne hjemme i Moskva har sk.al. den russ.iske u~ennks-;: ~e~, ~om Norges Bank ly øns nger. 
hva vant England egentlig gått på, vi hadde nær sagt, mlmster ha blItt avfeIet med loiprege da «frigjøringen» 
ved det? Hadde landet iste- limpinnen. Iallfall skal. uten- ,et «Don't be soft, Molotov!» kunne feire 25-års jubileum * 
den handlet logisk og res on- riksminister Molotov l slut-' - hvorefter nordmennene i 1970 Over en halv million 
nerende og gått sammen ten av Den 2. verdenskrig gjorde grundig ende på rus- av dis~e myntene, som lyder FARLIG, FARLIG .. 
med Tyskland, ville kanskje I på 25 kroner og er preget i I Vest-Berlin er man tyde
også den blokken seiret, og ~~~~~oO'~o-.oO'Q~O'Q~ I sølv, ligger ennu usolgt på, ligvis langt mer redd den 
England (såvidt vi idag kan lager i Norges Bank og ellers I spirende ny-nazisme~ .enn 
bedømme det) fortsatt hatt • t I rundt omkring i landets den truende kommumstIske 
sitt kolonirike og sin stor- Fro n t kJ em per m ø e - - I banker. Det ser ut som om nabo på den andre siden av 
maktstatus. Dessuten ville vi denne minnemynt ikke er jernteppet. Ihvertfall sørger 
hatt et Europa uten jern- .. gått helt «hjem» hos publi- man for å. slå hardt til mot 
teppe og diverse andre van- (forts. fra side 5) I s.te .slutt kJempet og ga sme kum, sier kontorsjef Erik nazistiske meningsytrere. 
skeligheter. 'lIv l kamp med en knusende Koldrup i Norges Bank. Vi En 29 år gammel vest-tysker 

For tiden er et stornor- rop fra salen) og konklu- overlegen motst~nder eller for vår del har en mistanke ble idømt rundt 700 kroner 
disk forbund ikke gjennom- derte .treffe?de med at den ~om. offer for seIerherrenes, om at det dårlige salget kan i bot fordi han iført naz~
førlig, selvom det er aldri så ånd d!sse SItatene r.øpet, toy- JUStIS. i skyldes at folk får ubehage- uniform hadde ropt «Hell 
ønskelig. Det finnes nemlig det pa at grensen Ikke gar I En tysk representant for lige assosiasjoner ved synet Hitler» offentlig! ~lt er re
ingen frie nordiske riker, ved Løvebakken, men heller, det Ill. (germ.) SS-panser- av glosen «frigjøring», som lativt, heter det JO _ var 
som kan slutte sammen og ved Jernbanetorget. . armekorps overbrakte en pranger på myntens revers- det den demokratiske yt
danne det. ! Hilsningstelegrammer og hjertelig hilsen fra de tyske side. Faktum er jo at det er ringsfrihet man tenkte på 

De nordiske folkene må brev fra Finland, Danmark, korpskamerater samt en ga- mer som er oss forbudt nu da? 
først kjempe sel? fri fra de Belgia og Tyskland ble lest v~sjekk. på. 200,- ?M fra enn før vi ble «frigjorte» _I' * 
makter som bmder dem .. opp. I dl:sse tIl hJelpearbeIdet for o før det kunne man endog, 
Dette gjelder også ~uper-! En finsk. kamerat h<;>ldt en . de norske krigsskadete. f;rdes relativt trygt på vei N 
maktene - Russland mklu- kort hilsmngstale, grIpende I I elegant formede ord og i gate uten å risikere liv GUTTE~:~~E~A 
sive. For, ~vis !llan ~o:r:n «Jo» i sin kna~pe og klare be-· overrakte d~rpå en øster- 'O lemmer _ hvis man da UTTRY 
skal henVIse tIl QUIslmg, så kjennelse tIllan~ og folk og, riksk frontkJemper de nor- i:ke hadde noe utestående ØverstkoI?m~nderende. ~or 
har denne sagt at også Russ- til det europeIske front-I ske kamerater en vakker d Hjemmefronten 'forsvarsdIstrIktet «SovJetisk 
land er en nordisk stats dan- kjemper-kameratskapet. sølvtallerken med inskrip-! me . Sentralasia» general 
neIse. Idag er Moskva-impe- i Derefter bragte en dan~k I sjon som en hilsen fra byen I' * Ljasjtsjenko _ har rettet en 
riet ledet efter de samme kamerat en humørfyldt hII-· Klagenfurths veteraner. appell til de avdelinger av 
materialistiske grunnprin- sen fra vårt nabolands vete- Måltidet og den høy tide- S o GJØR VI S o grensetroppene og S<lVjet-
sipper som USA, og overfor raner. lige del av programmet ble A A. . . . armeen som er underlagt 
Europa har de begge felles I Den siste kommandør for efterfulgt av kaffe og kame- Som man vil kjenne til, har ham. Der henviser han til 
interesser - rent bortsett divisjon Wikings artilleri re- ratslig samvær. Det var det ikke vært det aller beste en mulig snart forestående 
fra at de muligens ønsker giment, holdt en lengre, bå- trekkspillmusikk og allsang, forhold mellom Sverige og kinesisk offensiv mot Sov
hverandre likvidert. : de alvorlig og spøkefull tale. utlodning og takketaler til USA i det siste. Da. st~tsn:i- jet-Unionen, og oppfordrer 

Det som må være europe- Han var kommet helt fra arrangørene. Gamle og kjen- nister Olof Palme l sm tId sine tropper til «å forsvare 
iske og nordiske nasjonalis- Ntirnberg for denne. kveld- te soldatsanger smalt i veg- karakteriserte amerikaner- det multinasjonale, elskede 
ters oppgave idag, er å gjøre ens skyld og tilhørerne kvit- gene i den avslappede og nes fremferd i Vietnam som fedrelands hellige grenser». 
vår verdensd~l så. sterk ~o~ terte med stormende bifall .. tvarigsfrie stemning som «nazistisk», ?le det for m.e-I 
praktisk mulIg, sllk at VI far i I en utmerket formulert preget kvelden. Det var først get for amerIkanerne, og tII- ... _____ 111!. ____ ~ 
en verdi som alliansepartner tale skildret en nederlender langt ut i de små timer at feIlet førte til at beg-ge land 
- o.~ da helst en som super- inntrykkene fra de neder- de 'siste deltakere o~ arran- kalte hiem sine ambas~adø
maktene ikke kan tenke seg landske regimentene «De gørene forlot møtelokalet rer. Men nu skal alt gJøres 
å være foruten. I samme Reyter»s og «Generaal Seyf- efter det største møte av godt igjen og nve gesandter 
øyeblikk vil vi atter ha et fart»s dramatiske kamper østfrontveteraner som er utveksles. Svenskene har ut
valg o~ en mulighet. Da kan og soldatenes enorme ofre. holdt i Norge efter kriq:en. i nevnt en fvr med det vak:e 
vi sette en pris for vår «del- Inntrengende og gripende L.F.H. I svenskklingende navn WIl
tagelse». For hvis vi ikke talte han DERES rett til et 
kommer utenom krigen, så verdig eftermæle som til si- 4'"",#, __ ,_", _________ ___ 
vil vi. iallfall ha den på våre," 
premIsser. ___________ _ 

Dette er idag et realistisk 
mål og kan nåes hvis euro- henger av u,tviklingen i disse 
peerne vil begripe at vårt to land. 

Har De noen kjente som kunne tenkes å være interessert 
i å lese Folk og Land? Vi ekspederer gjerne et par 

GRATIS PRØVEEKSEMPLARER 
hvis De bare sender oss vedkommendes navn og adresse. 
Vennligst fyll ut: 

Navn 

Adresse 

Poststed ......................................... . 

valg ikke er enten USA eller Hvem vi så skal samar
Sov.ietunionen. Og de kom- beide med - det er et spørs
mer til å begripe det, hvis mål om logikk og prinsip
nasionalistene setter igang per. Og hva vi skal sette li
men. å ,fortelle dem det. I vet inn for, må være uut
denne kampen har vi fenes slettelig bevisstgjort for en
intere<.;ser - ikke med USA hver: det gjelder ikke demo
ener Sovjetunionen - men kratiet, en «fri» verden eller 
men. folk i båile USA Ol!' Sov- diverse skurrile -ismer, men I 
.ietunionen. Vårt eventuelle I vår nordiske subs~ans -
valg når tiden kommer, av- hverken mer eller mIndre. "", __ , __ #_" _______ ,,,_, ______ , __ 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 -- Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til fre
dag fra kl. 10 til kl. 15. Mandag 
og lørdag holdes kontoret stengt. 

* FOLK OG LAND 
I DANMARK 

2800 KONGENS L VNGBV 
Postboks 27 

* Abonnementspriser 1974: 
Kr. 70.- pr. år, kr. 35,- pr. halvår 
i Skandinavia. Utlandet kr. 40,
pr. halvår. I nøytralt omslag in
nenlands: Kr. 80,- pr. år, kr. 40,
pr. halvår. 

Bruk postgironr.: 16450 
Løssalg kr. 2,-

Utgiver AlS FOLK OG LAND 

Viking Boktrykkeri. Oslo 
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