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ALARIK: SPROGKRIG 
med undertoner 
FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten av 1919 

I almindelighet ,gjelder Bel
gia for å være et av de mer 
stabile land i Europa. Ikke 
desto mindre har landet 
kunne oppvise hele 22 regje
ringer efter krigen, og ikke 
en av dem har sittet ut hele 

Et monument av hat, hevn og begjærlighet 
NY SVENSK BOK SUMMERER 

den femårs-perioden den ble Voldsfreden i Versaill~s ef- «frigjøring» av «undertry;k
valgt for. I ter Den 1. Verdensk:r::g ~ kede» folkeslag - den gang 

Offisielt er landet vo- et av de dystreste kapItler l som idag. Pussi,g nok lot det 
sproglig og har da selvsagt d.emokratiets blod~ge histo- imidlertid bare til å gjelde 
en sprogstrid gående i til- rIe. V~d avslutrungen . av minoriteter på sentralmak
legg til de vanUge parlamen- ,den kr'I~, som s~une gJ~re tenes territorium, og denne 
tarisk betingede problemer. «slutt pa alle krIger», flkk selsomme «retten» ble hånd
Som i sprogstrider [lest, er d~ trske folk erfare hv:; det hevet med all mulig vilkår
det gjerne ett sprog som VII Sl å f~ seg tyangspalagt lighet. Enkelte steder (som 
brer seg på bekostning av demokratIsk «frihet». I ~n i deler av Øst-Tyskland) ble 
det andre. For Belgias ved- «freds»-traktat på 440 a~lk- det avholdt folkeavstem
kommende er det flamsk ler forsøkte man å tVInge Ding, sl'ik at befolkningen 
som ligger under for fransk den sla~e motstander i~ i skulle kunne «selvbestem
skjønt det offisielt er like- en eVIgvarende avhengIg- me» om den ville høre til 
stilling. ' ~etssituasjon, o der t~skerne Polen eller Tyskland. Der 

For flamlenderne gjelder Ikke bare matte pata seg stemte 360 000 for TYSkland 
(let mer enn bare sproget. skylden for nær sagt all den- 'Og bare 8000 for Polen. 
De føler hele sin kulturtra- ne verdens ondskap samt Landsdelen ble gitt til Polen. 
disjon truet, særlig i BrUs- forpl~kte seg. til å betale «er- A?d're steder tok man ikke 
sel, hvor forfr9IDskningen st~t~l1nger» tIl en sum av 116 slIke .hensyn, men delte ut I 
vi:sstnok tar helt overhånd. mIllIarder 19u1lmark (opp- tysk Jord 'Og tyske folke
Her er det. de fransktalende rinnelig var beløpet langt grupper tn nabostatene uten 
waUonere som normalt har høyere). Dette vnIe bety at å spørre noen U.eks. Eupen

opp 

Slottet i Versailles. 

den politiske kontroll, og land~. måtte punge ut med Malmedy) .. D.ette strøk~t ~rlig utvei enn å slutte seg stemmeise» i den forbin
med sine større økonomiske 5 mIllIoner mark hver ene- hadde aldrI tIlhørt BelgIa VII det tyske moderland ef- deIse. 
ressurser har Q.e benyttet ste dag frem til 1989. og hadde ,ingen minoritet" ter at hele det gamle dob-I Hele denne, vanvittige 
sin innflytelse til å kjøpe i Under parolen «folkenes kun en ren tysk befolkning. I beltmonarkiet var revet håndteringen av europeisk 
opp eiendommer etc. i de selvbestemmelsesrett» satte Når det gjaldt øster'rike, I opp, ble dette avvist av dik- virkeUghet, hvor det hendte 
flamske bydelene. Videre, seierherrene igang med sin som ikke så noen annen na- tatmaktene. Ingen «selvbe- (Forts. side 8) 

tvinger de igjennom at de I 
lokale kjøpmennene skal . ~~~.o-<;>·OoO-.o.o'O'.a-.o.:;~>.oo<;><:N;~7'oO'<:N:>'<"""~O~O'OoO'O-.o.o-.o.:;"O'oG~><:N;""""":>O"<::>.o-.~oo-o. 
tale til dem på fransk og at GEISERIK: 
det skal opprettes franske 
skoler for deres barn. 

Menneskesmugling og illegal innvandring. Nylig samlet flamlenderne 
seg til en protestmarsj gjen
nom byen Halle, like ved 
den offisielle «spro>ggren
sen». De protesterte mot at Store presseoppslag, massearrestasjoner, slagsmål mellom innsmugledeog legalt innvandrede fremmedarbeidere 
de franske wallonerne spred- II, alt med bakgrunn i en kjennsgjerning FOLK OG LAND gjorde oppmerksom på for over et år siden! 
te seg innover det flamsktal-
ende Flandern. Oyer 40.900 Den 5. mai i 1973, hadde hvordan allerede legalit inn-, samme navn - den ene med oppmerksom på at vi satt 

. personer deltok l marsJen Folk og Land følgende fire- vandrede pakistanere ska!- i sto>r ølmnomisk gevinst, inne med «vår» manns paki
- alt som kunne krype og spaltede overskrift: «ILLE- fet 'seg solide ekstrainntek- mens den andre 'ganske sik- stanske kilde, samt minst 
gå v.ar med, fra bestef,oreld- I GAL INNVANDRING I PA- l ter ved å dreve menneske'- kert før eller senere V'ille tO' av navnene på personene 
re tIl barnebarn. ,De r~pre-I' KISTA~SK REGI». .1 smugling av egne lands-., havne i den for alle storbyer bak den ulovli,ge «impor
senterte alle avs~~gmn~er I artikkelen avslørrte VI menn. I så velkjente og lite tiltrek- ten». Kanskje ble V'i ikke 
av den flamske opmlO.n, lIke Selve det å ta seg linn i kende fremmedarbeider- I tatt alV'orlig, men det mest 

(Forts. szde 7) landet var intet større pro-! slum. I sannsynlige er at man også 

Flanderns milita'!te nasjonalister) VMO) trosser uniformsforbudet. 

blem enn at det kunne løses I Vår kilde den gang var i dette tilfellet fu}gte paro
med kroner og øre, og pro- I nordmann, og hans opplys-, len om at den nasjonale 
blemet med arbeids- og O'pP- 'ninger var eksakte og over-· presse må ties ihjel! Vår 
holdstillatelse ble løst på bevisende. Allerede på det avis sendes Justisdeparte
følgende elegante måte: I tidspunkt var det minst mentet, Rikisadvokaten, Or

Den legalt innvandrede i mellom 10 og 20 ille- denspolitiets revtsavdeling 
pakistaner kontaktet sin ar-! galt imlvandrede pakista~ : og til og med Forsvarets 
beidsgiver og ba om attest' nere, iføLge vår k1-1de -' sikkerhetsstab - så en mu
til bruk ved ekstra-arbeid.: og vi skrev - «det vil Ughet for reaksjon burde ha 
Deretter ble hans irtnsmug- bH. flere om ikke de ansvar-, vært til stede! 
lede landsmann utstyrt med lige myndigheter foretar Vel, det er ikke vårt an
denne attest, samt den tal- seg noe i sakens anledning svar om liberal-demokratiet 
ongen på skattekortet som - i pakis.tanske kretser er velger å ignorere våre ad
er avsatt til ekstra-arbeid. denne muligheten til ekstra varsler og venter til klokken 
Så hadde man plutselig to fortjeneste iferd med å bli er fem på tolv. Det er hel
pakistanere som arbeidet på populær.» ler ikke vårt 'ansvar at de 
samme skattekort og under I V'år artikkel gjorde viii (Forts. side 7) 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 11. JANUAR 1975 

~W~ Få sprogbruken i orden! 
Frontkjempernytt Krigspropaganda-glosene har overlevet seg selv 

SS-Junkerscbule Bad Tolz, 

i Nu, da det er gått nesten 30 år etter at «freden brøt løs» bør man endelig se å få bragt 
sprogbruken i overensstemmelse med de forskningsresultater som den historiske viten· 
skap har bragt for dagen vedrørende tiden 1939 til 1950 At betegnelsene i tiden 1939-
45 og 45-50 var preget av ønsket om å gi dem propagandistisk gjennomslagskraft er 
noe som sier seg selv. Men det er ingen grunn til å beholde disse villedende beteg· 
neIser etter at det propagandaen skulle tjene til er gått over i historien. 

Det skaper f.eks. helt falske dødsstraff i fredstid. Og ved- tegneise som tvinger ,seg inn 
forestillinger hos ungdom- tatte lover kan her, ifl. ut-I på en i kraft av det fremtre
men når man snakker om trykkelig grunnlovsbestem- dende finansielle aspekt 

'«Norge under krigen». Hvis meIse, ikke gis tilbakevir-: som preget medlemmenes 
man ikke akkurat tenker på kende kraft. Følgelig kunne l adferd. Man kan si at den 
tiden 9.4.40 til 10.6.40., er der heller ikke eksekveres' gjennomsnittlige «hjemme
det riktige uttrykk ikke legale dødsdommer. Følgelig fronter» samtidig som han 

~ «Norge under krigen» men dreier det seg i alle tilfel- hadde en klart avvisende I «Norge under okkupasjo- lene, - fra Haaland og holdning overfor førerideen, 
nen». Bortsett fra okkupa- Quisling til og med profes- hadde en meget sterk sym
sjonsforholdene hersket fra sor Ragnar Sdhanoke om pati for det å tjene penger, 
10.6.40 den samme folke- overlagte drap, - uten retts- - ja så sterk, at han endog 
rettslige tilstand som vi har kraftig dom. Følgelig det var VIllig til å arbeide for 

MALENTE·STEVNET den engelske forfatter, Reit-. idag. ! man vanligvis kaller mord. den som han selverklærte 
I den lille badebyen MAL· linger, i sin bok at utdan-I Det er heller ikke riktig å: Et annet misvisende ord for å være landets fiende. 
ENTE, midtveis mellom nelsen ved junkerskoiene ,snakke om «rettsoppgjøret er «Heimefronten». En hel I tillegg til dette kommer 
Kiel og LUbeck, blir det var den mest effektive den. etter krigen». Det riktige ut· del av den såkalte «Heime- at Kamuflasjeoppgjøret et
hvert år holdt et stevne ved 2. verdenskrig kunne påvise. i trykk er «kamuflasjeoppgjø. front» arbeidet på tyske ter okkupasjonen viser en 
graven til den nederlandske Det samme sier amerikane-l ret etter okkupasjonen». festningsanlegg, laget våpen rent ut pervers sympati 
frivillige, Lammert Bruinen.- ren Stein. På initiativ fra Galt er det også å bruke ut- for dem, drev transport for nettopp for det finansielle 
berg. Den 3. mai 1945 mis· skolens siste kommandør, trykk som «henrettet under dem, reparerte flyplasser, handlingsmotiv. Sett mot en 
tet han sitt eget liv idet han Schulze-Kossens, ble det den rettsoppgjøret». Det riktige anga folk som aktet å for· bakgrunn av disse kjens
reddet livet til noen små 22. september iår holdt et uttrykk er «myrdet under late landet, bisto Gestapo gjerninger går jeg ut fra at 
barn. møte av ca. 200 tidligere. kamuflasjeoppgjøret». ,med å arrestere nordmenn. de fleste vil være enige i at 

I takknemlighet for hans junkere fra flere europeiske Det er i denne forbindelse Men, det skal innrømmes, man bør la ordet «Finans· 
offer, har byens menighet i land i Bad TOlz. verd å merke seg, at det er bare for å tjene penger. fronten» erstatte Heime· 
alle år siden krigen vernet Møtet var så vellykket at fullstendig overflødig å ta Selv ble jeg 9.5.45, etter fronten. 
om og stelt graven og visst- Schulze-Kossens også har i opp noen diskusjon om hva Tysklands kapitulasjon for La altså Heimefronten gå 
nok helt siden 1954 har tid- henvendt seg til norske tid- offeret ble «dømt» for. Vi de allierte, arrestert av de ut. Bruk ordet Finansfron· 
ligere frivillige fra Tyskland, ligere junkere med forespør- hadde her i landet ikke samme to «heimefronter» ten. 
Nederland og Danmark sam- sel om deltakelse ved senere !som under okkupasjonen bi. Sett på bakgrunn av de 
let seg der den første søn- stevner. Interesserte kan sto Gestapo med å arrestere overgrep som har funnet 
dag i mai hvert år. melde fra til redaksjonen. Hansteen og såvidt jeg vet, sted, er den nasjonale beve-

Årets stevne hadde sam- gjennom i Wittenberg-områ· også Wickst~øm. De første galse i Norge den saktmo-
let cirka 500 deltakere. En DØDSMERKER det. Hvem kan gi sikker to som ble skutt. digste minoritet i Europa. 
representant for de norske (ERKENNUNGS. øyenvitneskildring, ikke lit- i Da denne organisasjon Ikke en av morderne har 
frivillige var også tilstede. MARKEN) teraturhenv. om de siste' slett ikke betød noe vern for mottatt så meget som et 
Han holdt en kort hilsnings- I Hofkircl;en bei Donau hvi- i stilling.er i BerlinjLeipziger· 1 norske hjem eller heimer, tru~selbrev! . 
tale og betonte viktigheten ler en ukjent soldat, ca. 25 str., FIscherstr., Beusselstr. i må ordene Hjemme- hen-I TIlslutt en lIten advarsel: 
av samhold og kameratskap -30 år, falt den 26. april' og om de siste kamper og l holdsvis Heime-front flyttes Jeg tillater meg selv den 
både innenfor - og over - 1945 ved PfOrring. ~an har utbruddene? i over på propagandahisto-, feighe~ å av~ta fra å nevne 
landsgrenser. ment at han er en VISS ober- HASTER! Vennligst svar risk museum. i navn 1 forbmdelse med de 

Han bragte me;d hjem en junker Sepp Breitenberger omgående! Men det er en annen be-. plyndringer, kidnappinger 
del hilsener til norske kame- fra LAH, men den døde har i og mord som ble begått un-
rater. Disse er alle under- dødsmerke-innskrift SS-DF / der Kamuflasjeoppgjøret. 
rettet. Stevnet var glim ren- 6216, det er en nummerserie Jeg oppfordrer mine lesere 
de organisert og gjennom- som ble tildelt de norske i T,·1 abonnentene! til å gjøre det samme: Man 
ført. 2/SS-Ersatzbtl. DF ,i Graz i I J må jo huske på, at enhver 

Lammert Bruinenberg ga 1941. injurieprosess vilile bli på-
sitt liv for å redde fremti- 1. Husk.er du om du hadde, Ved gjennomgåelsen av vårt kartotek, har vi funnet at endel dømt av representan~er ~or 
den - barna - fra under- i nr. 1 nærheten av den l' av våre abonnenter har vært lovlig sent ute med fornyelsen I den samme orgamsasJon 
gangen og dermed ytet han dødes? for 1974, og at det faktisk er enkelte som ennå ikke har i som fra 45 o~ utover påtOk 
alle sine kamerater en stor 2. Var du, eller vet du noen· betalt. l seg KamuflasJeagenturet for 
siste tjeneste. i som var i innsats ved I Om vi ikke snart møter disse sistnevnte igjen som abon- Nygaardsvold-regjeringen 

Den første søndag i mai I ~ofkirchenjPfOrring ap-, n~nter i 1975; blir vi .nødt til å stoppe avis~n. Vi k~ier oss under ledelse av. den. et~er-
1975 er det påny Malente-I rIl Hl45? gjerne for dette da VI regner med at betalingsforsinkelsen følgende vOldsregJenng. 
stevne. Vi tror ikke noen vil HASTER! Vennligst svar kan skyldes en forglemmelse - og ofte kommer da også Man ville altså bli dømt for 

. angre om de deltar. omgående! betalingen etter en tid - men det bør helst ikke ta hele. in,iurier - uansett bevis. 
! året! Dette ganske enkelt for at avisens planlegging er av-! Vis altså en viss fornuftig 

ToLZ-JUNKERE MØTTES 11. PANSERGREN.: DIV. hengig av det budsjett som blir satt opp ved årets begyn- feighet. Det er løgnen som 
I SEPTEMBER «NORDLAND», I neise - vi kan ikke «regne med» at pengene kommer etter. sitter med taburettene, dom-
SS-Junkerschule Bad TOlz Berlin-kampene. utbrudds-' hvert! : merkappen, rotasjonspres
ble under kri~en et .b~g~ep forsøk. I tiden 30.4.45 for-I Derfor vil vi være litt «hardere» i 1975 - og de som en sen. 
for alle europeIske frIVIllIge. søkte restene av kampgrup- dag savner avisen bør kanskje undersøke om abonnementet Og makten! 
Her fikk et stort antall av pe Nordland flere utbrudd er betalt. Så til «luringene» fra 1974 og til alle dere andre Oscar Aall 
dem sin offisersutdannelse. retning Charlottenberg, men som har lett for å vente litt i lengste laget: Bruk innbeta- _ ........................ ___ .. _ .... . 
Her ble kameratskapet st yr- forgjeves. En «Einsatzgrup- lingskortet som fulgte med avisen nylig og forny abon-
ket og pleiet, og de siste er- pe» i retning Nauen over nementet for Folk og Land nå! Definis;on: 
faringer på det praktiske og Staken skal ha fått forbin- På forhånd en hjertelig takk! 
teoretiske plan når det gjalt deIse vestov. er den 3.5.45. En I Ekspedisjonen. ! Kommunisme, står det i 
militær føring, gjennomprø- annen gruppe på ca. 100 vårt uoffisielle leksikon, er , 
vet. Ikke for ingenting sier mann, skal derefter ha brutt _______________________ .. , __ sosialismens superlativ. 
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FOLK OG LAND SIDE 3 

«FA N G ES K I P ET » 
Kommentar til en bokutgivelse 

Medarbeidere: Herr Leif B. Lillegaard. med liten eller ingen grunn å bU skutt av sine egne, å 
OLAV HOAAS, ALEXANDER LANGE, ODD MELSOM Jeg leste anmeldelsen av for samme niddingsdåd for sabotere ordre til en hand-

______________________ 1IIIBlIli boka Deres «Fangeskipet» i å ha påslmdd til å gjøre det ling som var stikk i strid 
&EU Nationen for noen dager si- selv?? med all lov, rett og moral. 

. NEMESIS pA FARTEN 

den. Jeg bestemte meg for De finner det gåtefullt at Men dette gjelder muligens 
å kjøpe boka av følgende fattigfolk på Helgeland gad bare den ene part i en kon-
grunn: hjelpe en landsmann i stor flikt? 

Sammen med mange av nød og med fare for seg Etter dette kommer senk
Tjøttas beboende menn var selv. Tror De virkelig at vel-
jeg øyenvitne til senkningen standsfolk, relativt velfødd ningen av Rigel mer og mer 

i klasse med bombinga av 
av Rigel som gikk i konvoi og relativt uvant til hardsUt Dresden og atombomba 
forbi Tjøtta. I denne kon- og strabadser ville være mer over kvinner og barn i den 
voien var også et norsk skip villige og skikket til slik ubefestede by Hiroshima, og 
under norsk flagg. Da flyan- samaritangjerning? det ovenikjøpet etter at kri

Da japanske sjø- og luftstridskrefter i desember 1941 grepet satte inn, seilte båt-j Jeg vil påstå at 90 % av gen var definitivt vunnen. 
overraskende angrep Pearl Harbor på Hawaii, var en av ene seg på grunn for å unn- gode nordmenn ville gjøre 
de avgjørende momenter det faktum at amerikanerne gå å synke. Så også det det samme. Og jeg tør vide- ' Tilslutt: Jeg venter ikke 
under president Roosevelt hadde satt igang økonomisk med norsk flagg. Det gikk re påstå at 90 % av «ikke noe svar på dette og ønsker 
blokade av Japan omfattende bl.a. såkalt oljeembargo. 'på grunn på Statens eien- gode nordmenn» ville ha det heller ikke. Skulle De 
For Japans vedkommende, som var belt uten slike råstof- dom Tjøtta, som jeg da var gjort det samme mot en råke på en person som er 
fer som olje - og dessuten førte krig i østen - var, styrer av. Endel av besetnin- landsmann selv om de var interessert i et eksemplar av 
dette ensbetydende med krigserklæring. Derfor altså: det, gen var tåpelige nok til å gå uenige og hadde reageIt boka Deres til betydelig ri
«overraskende» (mot)-angrep på Hawaii. i småbåtene og rodde mot ulikt på hykleri og løgnpro- ~eliger.e pris enn kr. 49,50, 

land. Undervegs ble de kon- paganda fra den kant hvor sa har Jeg ett! 
tant pepret med kuler fra hykleri og løgnpropaganda I Johan Haaland De ansvarlige ledere i keiserriket resonnerte vel som så: i flyene. Fra en båt, som så-, er opphøyet til kunst! I 

at en forskrudd mann i et hvitt hus skal sannelig ikke I vidt nådde land, hentet «mi-' De var heldig som fikk en -----------
med et pennestrøk få bestemme over 100 millioner japa- ne» folk 3 av ofrene som da prat med sjefpilot og major 
neres liv og skjebne. var døde. Dagen etter var Jarle Ebbesen som tok del Rotter som har forlatt skipet tar 

En lite ridderlig seierherre dømte Japanske ledere ,som 
«krigsforbrytere» for dette, og henrettet dem efter en 
serie teatralske «rettssaker». 

jeg med til strandingsstedet i senkningen av Rigel. Han det ille opp når det ikke synker. 
hvor vi inne i bjørkekraHet beretter: «Hadde vi visst at I' (- Wieslaw Brudzinski) 
fant nr. 4: en norsk matros skibet var fullt av fanger, 
som lå nesegrus og død og vet jeg ikke hva som ville' 

~~..,...............,..."....,.~..,...,. ...... -~ 
med de mest utslitte strøm- skjedd. Vi ville ha' satt him- ! 
på de skoløse føttene. ,å få ordren kansellert, en 

Idag, en mannsalder senere, hevdes det at Ford-admi- Men se denne lille detalj umulighet i seg selv.» Ser for 

per jeg noen gang har sett, mel og jord i bevegelse for Husk hladpengene ! 
nistrasjonen har truet oljenasjonene i Midtøsten med hadde De utelatt!! «Det var man det! Og jeg som mente 
militære aksjoner, dersom de forsøker seg med en ny ikke pent gjort», sa øyenvit- å ha lært at det var en sol- l. halvår! 
embargo eller unnlater å sette ned oljeprisene. «Araberne nene mildt bebreidende. dats plikt, selv med fare for ""' _______________ .... 
må forstå, at 800 millioner mennesker i Amerika, Europa Skulle De være i tvil om at: 
og Japan ikke vil tillate at deres jndustrisamfunn blir' dette er sant, kan De hen- --------.... --------------
ødelagt av 80 millioner arabere», heter det på amerikansk vende Dem til Petter J. Li
kommentatorhold. land, adr. Tjøtta, som stod Takk til leserne ved siden min 'Og som er en 

så real kar at han vil be
At USA, som stormakt betraktet, nok har gjort adskil- krefte det, selv om det sma- Jevn tilgang av abonnenter lesere har hjulpet oss med 

lige erfaringer siden 1941, er utvilsomt, men vi tror neppe ker mindre bra. Han over-I f h l d t·ld l 
• o • d k- d li t . ra eIe an et I' 1· es meget lange navne-

at dets ledere l 40-arene var mm re Jent me ve s rea- . tok nemlig styrerstillin~en : lister. Ros fDr særlig god 
liteter enn de er idag. De hadde bare ikke tenkt seg mulig- etter m~g. FOr!esten k.18n-' I midten av november be- innsats går også til Østfold 
heten av at de noensinne kunne komme i en lignende ner De sl~kert tIl de~te ett~r- . gynte vi å henvende oss pr., og Buskerud. 
situasjon som japanerne var dengang. som De JO har arbeIdet fht- brev til våre abonnenter I . ., 

Det bekrefter seg altså igjen - som det har gjort gang 
på gang opp gjennom historien - at når det virkelig røy
ner på, så er det hverken ideologi eller «lov og rett» som 
er det avgjørende, men utelukkende spørsmålet om ens 
egen eksistens. Dernest kommer det an på hvilken fysisk 
styrke man har ogjellerhvor desperat man er. 

Japanerne lot seg narre (eller provosere om man vil) 
fordi de befant seg i en situasjon, der de ikke hadde noe 
valg. Om de var aldri så meget i sin «rett», måtte de sam
tidig ta den belastning det var å fremstå som «angripe
ren» fordi de rent teknisk sett løsnet det første skudd. 

tig med saken !i lengere tid!. d . d·. å dDenne «ranglIsten» kan 
o me anmo nmg Dm ~en e imidlertid endre seg raskt. 

Så et spørs:nal: Kunne oss navn og adresse pa f~lk Vi har nemlig ennå ikke 
De tenke Dem l en event~ell som kan .tenkes å være m- fått sendt ut henvendelsen 
ny utg~ve av bo:ka å ta I~ teressert 1 vårt blad. Resul- til alle fylker, mens noen 
ovenstaende «lIlle detalJ» tatet har 0v:ertruffet alle. har fått den ganske nylig. 
selv med f~re for a,t noen våre forventnmger. I Gjennom hele året - alt
ganske få VIlle stusse: Kan I en klasse for seg står så også før vi startet denne 
det tenkes at engelskmen- NOrd-T!øndelag, der g~dt kampanjen _ har det vært 
nene har beskyldt tyskerne over fJerdeparten av vare. en jevn tilgang på abonnen-

l ter fra hele landet. Vi har 
.., ... '#.",'N'>#''#.'#IN'>#''''''N'>#.,.'''.,..,.N'>#.,."'C.,.N'>#.,."".,.N.,.>#.,.'#"IN'N''#''IN'N''#'IN,'N''#'.,.IN'N.,.'#''#.''N.,. ... ''#._N.,.>#''#._N'>#''#._N.,.>#''#.''N'>#.,. __ I regnet ut hvilke fylker som 

FOLK OG LAND 
er best når vi tar hensyn til 
folkemengden. Da ligger 
Oslo og Akershus først, 

: hardt «truet» av Oppland og 
Redaksjonen og ekspedisjonen er siden før jul definitivt' Hedmark. Et stykke etter, 

For amerikanerne er 'situasjonen om mulig enda uhel- på plass i s.ine n.ye lokaler bak Grønland kirke. Vi ber i men med kniv:skarp konkur
digere. Hvis de lar seg provosere til å okkupere visse. aHe som skrIver tIl oss å merke seg den nye postadressen: I ranse demimel1om, kom-
deler av Midtøsten, slår de jo egentlig ikke til mot sin I Enerhaugplassen 4 mer Vest-Agder, Nord-Trøn-
virkelige fiende, som er Sovjetunionen. De innvikler seg OSLO 6 delag og Nordland. 
bare i enda en lokal konflikt: som gir den venstre-inspi- . . ... ." Resultatene av den nye 
rerte presse ytterligere anledning til å bedrive antiameri- p'ost. soI? er. blItt sendt tIl vår gamle adre~se efter flyt- abonnementskampanjen vil 
kansk hets. Takket være en særdeles ubegavet utenriks- tmgen, VII blI omadress~rt av postvesenet, så mgen trenger, for alvor vise seg de første 
politikk gjennom en rekke efterkrigsår, er USA nu kom- bekymre seg om hvorVIdt brevene kommer frem. par måneder av 1975, og vi 
met i en slik stilling at uansett hvilket trekk det gjør, så Redaksjonen. skal holde våre lesere un-
blir det galt. Om den allerede så sterkt reduserte ameri./ derrettet om hvordan det 
kanske goodwill vil tåle stort mer, gjenstår å se. >###_""",.,."""~,###.,.", __ ".,._,##'.,..,..,._#.,..,..,.,,_,,_,,, __ går. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 11. JANUAR 1975 

TRYGVE ENGEN: 

SAMFUNDET OG 
DEN EINSKILDE 

,Et stornordisk forbund 
Drøm eller politisk mulighet? 

-
Jorunn R., P. B., og un- det fulle utbytte av dette i Man må være hjemme i Norden - ikke bare i Norge....;... for å innse det virkelighets
derskrevne, er venteleg 4 At den økonomiske verk~ fjerne i drømmen om et stornordisk forbund. Men alltid fins de, som tror mer på 
svært lite uenige når det ber. . semda ikkje må øydeleg-: drø~men enn på virkeligheten. Hos dem kan. i~gen erfarin~~r utbytte troen med 
til stykket. Dei prinsipp som 'ge resursene og livsmil-: ~rkjennelse. Troen, det er den faste overbevlsmng om det VI ikke vet - det urokke· 
førstnevnte skisserte (i nr. jøet for dem som kjem: ligste av alt. 
15) og som eg har sagt meg etter oss. I . 
enig i, må då etter mitt Det «borgarlege» frikon- Og så «s'llornordlsk»! - det som følger Finnlands vei i bund med andre makter. 
skjønn vere dei same som kurranse-samfundet greidde er Skandinavien + Finn- de siste 30 år er i tvil om Nøytralitetspolitikkens prin
ordet «sosialindividualisme» ikkje å oppfylle desse krav. land. Eller omfaJtter drøm- innholdet i «finnlandiserin- sipp er, il~ke å være bundet 
står for. Dette begrepet Det er eit stadium vi har men hele Baltikum? gen» eller om den rolle som av forpliktelse mot noen an
inneheld to element, det so- lagt bak oss -, ingen veg I Gjennom åI1hundrer var pr?sident Kekkonen har nen makt - holde seg så 
siale og det individualist- fører tilbake til det. Den so- Finnland en svensk stat spIllet som en garant for uavhengige, at landet under 
iske. Det skulle såleis vera sialistiske tvangsøkonomi- tapt til Russland i krige~ Finnlands lojalite~ mot øst. int~rnasjonale konflikter 
muleg å definere det kort, en, som n~ i vis;se land har 11808/09, deretter i 110 år et E~ler som. formIdler når alltId kan bøye av f.o.r den 
(men kanskje ikkje fullsten- vore praktIsert l 50-60 år,· generalguvernement under Fm~land VII t~ vestve~dte s~erkeste. I 1943 bøyet Sve
dig?) som individuell fri- har ikkje synt seg å tene zarriket. Da den selvsten- skrItt og preslde~ten m~- rIge seg meget lan~ for de 
dom under sosialt ansvar. folket si velferd i større dige finske staJten fødtes et- henter Moskvas bIfall. I Sl- tyske krav - ~Il mange 

Men korleis vil ein trekke grad enn førstnemnte. I dei ter 1. verdenskrig var det ste stund sa Moskva NEI d~ nordmenns forbltr~lse. I 
opp grensene mellom det so- vestlege land, også i vårt, er finsk-ugriske folket modnet det lenge f.~rberedte no~dI- 1945 '!Jeslagla. Svenge all 
siale, dvs. samfundet, med- forsøkt innført eit eller anna og ble nå selv herre i egen ~ke økonomISke sama~belde ty~k e~end.om l landet som 
menneska, sine interesser, slag «demokratisk sosialis-. stat, hvor inntil da en I.NO~D~K var ferdIg for «f'Ienthg ele~dom» .. I 1939/ 
og individet sitt krav på me». Resultatet er det pam-· svensk-~insk overklasse star- VIrkeliggJørelse. Så var det 40, l:IDde~ VmterkrI~en,. ga 
størst muleg fridom? I NS pokratiet vi har i dag -, eit kest hadde gjort seg gjeld- bare å.la de~ falle. I måne- Svenge sme våpen til Fmn
m.edlemsbok var grunnsynet system der det som skjer ende. Dette finske folket hø- der tVIlte . Fmnland på om land, me~ voktet l?-øye på, 
slIk utforma: . i of tast er «det som ingen rer hverken til noen slavisk det våget mngå en handels- at st~ten l!~ke forplIktet seg 

«Over den enkeltes mter- vil.» (B. Dybwad Broch- eller germansk folkegruppe avtale med EF -, før det på fmsk SIde. I 1945 utle
esser og krav må stå hensy-. mann). I det er ikke «beslektet» med fikk et klarsignal. For Finn- verte Sverige de flyktende 
net til hele folkets velferd. I Oppgåva f.or vår nasjonale naboer i øst og vest. Både l~ds egen skyld fiår vi være baltiske soldater og offise
Et folkesamfund har leve- ungdom i dag, er å skape ei av etniske, geopolitiske og ~Ilfreds med. at det får delta rer, de som med tyskerne 
rett og mål langt ut over de folkereising med basis i li- sosiale årsaker kom det i en : Det N'OrdI~ke r~~. Men hadde ~rodd seg kunne for
enkelte personer og grup- vet sine eigne lover, klårlagt vanskelig situasjon, som mgen a~svarhg pol.linker der syare sme .land mot den r?s
per. Fellesn~tten foran eg~n- av moderne vitenskap og førte til vinterkrigen 1939/ s~ulle fmne på. å mnby det slske angnperen. - Sve~lge 
nytten.» (SItert ette~ ~lln· tenking. Denne reisinga må 40 og den andre finsk-rus-, tIl et «s~ornor~Isk forbund». g~r utenom ~uropaorgamsa. 
net. Medlemsboka ml fm~t gro fram av si eiga tid, siske krigen 1941/44. Freds-' Da Vmterkngen var ~lu~t sJonen, SverIge går uten?m 
v~ntel.eg saman ~ed andre ubunden av eldre tiders avtalene påtvang Finnland Y'åren 1~40 og sannsynlIgvIS NA.TO: det foretrekker ISO- . 
sllike l kruttmagasmet!) forestilling Dm konservatis- landavståelser, de bandt Innen FInnland h.adde. klart lasJomsm~n fr~mfor noen 

Det . e~ verd å ~erke. seg me og radikalisme. Finnland utenrikspolitisk, for seg den nye s;It?~sJ~ne~, art av allIansesIkkerhet. 
at QUls.lmg her klar~ stIller Men også ubunden av tid- mi:litært og økonomisk til tok land.et selv Imt~atIv til! Vurderer man f?rhO~det 
det sos18l1e ans~aret l første legare tiders «fascisme» og Russland og vi kan bare un- et nordIsk nøytrahtetsfor- mellom de skandI~aviske 
rekke. Det er em tan~egang <masjonalsosialisme». Gjer dre oss over, at landet fikk bund. ~orslaget ko~de før- statene, får :nan aldrI glem
~0J?1 bryt. ~ed det h?eral: ikkje pionerene sine miss- beholde den relative økono- ste aprIldagene, umIddelbart me, at Sver~ge fremfor alt 
IS tIske prmslpp om heIlt frI tak om att! Det var des se miske 'Og politiske frihet, før. det tyske angrep på er en østersJøstat, at ~akt
konkur:anse på alle om~åde. som djupast sett var årsak som for de tre baltiske land Norge-D~nma.rk. Og Moskva forholdene om .østersJøen 
Den gjennomførte fnkon- til nederlaget. så helt gikk tapt Men ingen sa øyebhkkehg NEI! i er og må være l høy grad 
kurransen førte i si tid til . * I bestemmende for svensk 
ei slik forarming av arbei- Et skandinavisk forbund,' utenriks orientering. Og at 
darane, at organisasjonstan- da? - om Finnlands stilling den sovjetiske makten fak-
ken tvinga seg fram. I dag Pa rf I-I ed e rs k I- ff e I- N R P umuliggjør deltagelsen. De tisk har herredømme fra 
er «salget av arbeidskraft» tre folk av samme stamme, Travemlinde til Haparanda. 
underlagt eit faktisk mono- innen et sluttet geogr.afisk Og like lite får man glem-
pol, styrt av ein førarklikk område, hvor grensene har me, at Norge har vært, er 
som etter vanleg sosialistisk OREDSSON GAR AV flyttet seg i tidens løp og 'Og etter oljefunnene åpen-
terminol'Ogi vel må høyra til ... etterlatt sine historiske spor. bart blir en Nordsjøstat. 
«overklassen». I Fra ~'OrdIska RIkspartIet bekyn;ring f?~ par,tiets Norge var 400 år en provins Dette er realiteter, som in-

Men frikonlrurransesyste- i har VI mottatt den ~verras- fremtI.d tror VI mgen .behø- av Danmark, et intet på den gen av dem k~ endre og 
met funksjonerar berre når kende nyhet at NRP s man- ver gJøre seg, når VI kan tid da Sverige var en euro- dermed et uløselIg problem 
det er heilt fritt tilbud, også . geårig~. og iherdige partile- forteI.le at ~en nye. fører av peisk stormåkt som hersket for et forbund mellom dem. 
på arbeidskraft. Både «ven- i der, Goran Assar Oreds~on, Nordiska RIkspartIet, heter over østersjøen. Siden var Et annet problem er. at in
stre» og «høgre» har same I ønsker å fratre som partiets. Vera Oredsson - og som Norge en halvsuveren stat i gen av dem er beredt til å 
synet på arbeidskrafta, nem-I! leder fra 1. januar i år. I vel ~lle vet er den tidligere hundreårig f.orening med bære den andres byrder. 
leg som ei vare eller ein yi so~ har fulgt Nordiska ; par~Ile?ers kone. Sverige. Skåne, Halland og Norge 'gikk til NATO midt 
kostnadsfaktor. Skilnaden RIkspartIet fra den spede: VI kJenner Vera Oredsson, Blfl<kinge var Danmarks om- under forsvarsfoIihandlin· 
er berre at førstnemnte ser, begynnelse og frem til idag,· både p~I1sonlig og fr~ hen- råder. ·utgangspunkt i de ti- gene med Sverige - de an
problemet frå «seljar»-sida, I må bare si oss imponert nes artIkler både her l Folk der da dansk makit strakte svarlige innså, at det var 
den andre frå «kjøparen» 'over den selvoppofrende og og Land og Nordisk Kamp. seg til Stockholm. da Krist- umulig å bygge opp et norsk 
sin synsstad. Begge deler er helt ut idealistisk motiverte Og vi føler oss overbevist jern tyrann lot blodet fra forsvar basert på samarbei
like gale! Arbeidskrafta, det kamp som har vært ført av, om at noen bedre og mer den nedhwme svenske adel det med nøytralisten Sve-

. er mennesket, folkesamfun- Oredsson og hans familie. representativ: et~erf~lger strømme gjennom grender- rige. Og Sverige gikk i no-
det sjølv, og «hensvnet til Det & en kamp som har! ku~e man vanskelIg fInne! ne fra Stockholms stortorg. vember 74, tross all tvil om 
hele folkets velferd» krev. kostet meget, men som nå i VI g~atulerer og ønsker Historien har mange spor det var forenlig med nøytra-
framfor alt anna: : etterhvert begynner å gi seg ·ly,kke til! Hell Norden! som skremmer. få som min- liteten. inn i Oljegruppen. 
1. At all menneskeleg akti- utslag i virkelige fremgan- ner om nært slektskap mel- De ansvarlige innså, at det 

vitet skal tene livet. [ger - valgdeltagelse, gate- lom folkene. var umulig å basere svensk 
2. At produksjonen må sik- demonstrasjoner, bokhan- Et svnes vanskelig for oljetrygghet på et samarbei-

tast inn på å skaffe dei del. FOLK OG LAND - nordmenn å forstå etter ok· de med oliestaten Norge. 
varer som menneska De fleste av partiets dis· kunasionens år 1940/45 - Historien har i tidens løp 
treng. posisjonsrettigheter vil etter DET NASJONALE OPPOSI· i Sverige var og er alle nOU-I romstert mye med våre no.r-

3. At alle som utfører skap-I som. vi k~ forstå, fremde- SJONSORGAN ti~ke retninlrer nøytraUst- diske land. De makt- Og der-
ande o~ samfundsga~-' les ~Igge l den fratredende I iske. Det betyr ikke at de er med avheng~gthetsforhold 
leg arbeId, må ha rett til partIleders hender, og noen JuuuuuuuuuuuuuuuUUtJtJUtF åpne for et nøytralitetsfor-I (Forts. side 7) 
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LØRDAG 11. JANUAR 1975 FOLK OG LAND SIDE 5 

JORDEN ER VOR VEN 
Rydder vi bort naturen, forsvinder vi også selv 

JDrden udgør da et forarmet gamle kugle tåler såmænd række. Desuden menes det, 
miljø, hVDrfra de fleste sko- nDk også det 20. århundre- at vulkanskyens nitrat .og 
ve, planter lOg dyr fDTsvin- des foretagsDmhed. Ja, Jor-! sVDvl bandt en del af den 
der. Men værre eT det, at vi den tåler det nDk, når vi ser i øvre atmosfæres OZDn .. 
næppe kan undvære planter- bDrt fra en vild atomkrig. I skjoldet, der beskytter os 
nes iltprDduktion og dyre- Det rette spørgsmål er: li mod den dødelige kosmiske 
arternes vigtige rDlle i natu- HVDr meget tåler vi? stråling. 
rens kredsløb. Længe før i De jDrdiske livssystemer Samme virkning, blot 
selve livet står på spil, står' er et forfinet samvirkeaf ~ mere kDnstant, har de vDk
vi DverfDr et etisk u1tima- stDre kræfter, der kun sjæl-i sende skyer af kuldiDxyd, 
turn: , dent opstår i universet. Og I gasser .og partikleT fra f.eks. 

H v lO r dan ønsker vi at' disse kræfter, nemlig 5.01-, overlydsflY og fabriksskDr~ 
leve? Er det nDk at hutle sig strålingen, Jordens varme-I stene. Herved hæver vi klo
igennem i et glædesløst afgivelse, havets fDrdamp- I dens temperatur med 1/2 

derlige: alverdens fDrskere plrndret miljø? K~ vi fDr- ning, kan vi ganske rigtig! grad hvert 25. ~r. Og fDrsk-
Ved vor Danmarks-redaktion 'har under slagets gang sam- I blIve menneske!lgel enDrme ~ppe ~Dkke. Men den hår-I erne ved med slkkerhed, .at 

let en mæn de n viden O ,stDrbyer, Dmglvet af grå fme Il g e v æ gt mellem, en gIDbal temperaturstlg
med eet riber .de: «StDP1 steppe, hv'Ori kun ihøjtyde~- dem er langt mere så::bar·1 ning på t .o gr~der udløser: 

Fra tidens Igry anså vi ver- Denne lille planet, JDrden, de enkeltkulturer sDm? maJs Man kan.m:nke på.en VIppe, I l: En smeltnmg af pDlka-
den for VDr fjende. ! er vor ven. Hele dens natur .og sDyabønner dyrkes. der står I lIgev~gt. skubber IDtterne, med enDrme 

Vi plagedes jO' af orkaner' samvirker Dm at holde os i man en smule, tipper den. ~tDrmf1Dder~ .orkaner og 
og stDrmfloder, af istid, tør- live. Rydder vi den bort, fDr- HVAD TALER VI? Jor~skælvo tIl fØlg~ .. 
ke .og jDrdskælv. Slægt efter svinder vi .også selv.» Efter at have stillet disse ADVARSLEN I 1963 2. Derpa en ny IstId, hVDr 
slægt måtte føre et fDrbitret: fDrurDligende spørgsmål, , Naturen selv har fior nylig! bræerne dækker E;trDpa og 
forsvar mDd jordisk natur. FORARMEDE fortæller eksperter DS meget vist, hVDr lidt der skal til. I NDrdamerik~, fDrdi de f~rst 
Først da fDrskning og tek- OMGIVELSER klart, hvad vi og Jorden Jeg tænker på advarslen fra, smeltede ISmaSSeT. Ikke 
nik tDg fart, kunne vi gå' Nye beregninger viser, at' egentlig er, .og hV1ad menne- MDunt Agung. Denne vulkan' mere.kaster ~Dllys ud 1 rum
over til angreb - med en vi allerede i 1985 vil have skenes vrimmel bet yder på øen Bali blev vred i 1963 i mett Ifed hVll~et medftørtetr 
sejr i sigte. I udnyttet alt bebDeligt land SDm en helt nygeDlDgisk og spyede en sky ai støv og : øge Dr ampmng lOg æ e 

Med våben, ild og gift fra Sibiriens taiga til Ama-. faktDr på denne planet. , røg Dp i atmDsfæren. Disse skymasser, , der ,udelukke:: 
Dvervandt vi kulde og mør- ZDns jungle. Det bet yder, at I Der er en udbredt tyrker- par,tikler bredte sig på seks i ~ar~en. fåMedt rbdrear:~~. 
ke, ukrudt og vilde dyr. Og vi ikke mere kan inddrage trO' på, at «det nDk ikke går måileder Jorden rundt, far-I Dr en. ' re. e e,r ~,. 
nu tæmmer vi flDder, spal- jomfruelig jord som erstat-: så galt». FDr, herregud, JDr- vede solnedgangen lOg dan-. ~tagehg genvmder ~D~ lIlle 
ter bjerge .og ,stopper .orka- ning for rovdriftens ødelag-: den har da klaret mangen nede et «drivhustag». Føl- klode efter nDgle mIlh:Dner 
lier med sØlvjDdid. Endelig te områder. Dermed truer skrap .omgang i sin storm- gen var, at luften lOver ækva- års sygdDm helbredet og 
er vi ved at få krammet på den fattiggørelse, som alle-' fulde ungdom. Havene DP- tDr en tid blev 6-7 grader: fremelsker ,:n ny natur, med 
denne kDntrære planet. l rede plager U-landene, - slugte hele lande. Der kom varmere og hDldt sig 3 gra- i andre plan "er lOg dyr. Men 

Netop da sker det besyn- også resten af klDden. Hele mægtige istider. Så den der over nDrmalen i en år-I (Forts. side 7) 

SIEGFRIED: 

MENINGER 
datten, mens det var øst- DET STORE I este den parlamentariske le-
blokklandene med SDvjet i FØRJULSSPILLET der, Gustavsen, stemte mDt 
,spissen SDm iikke laget van- I i StDrtinget er vel ellers det det hans partigruppe hadde 
skeligheter. SDm i første rekke påkaller vedtatt. Og på den bDrger-

politisk .oppmerksomhet. lige side DppDnerte jO' BDr-
DET KAN GODT VÆRE Hele .opplegget til striden ten åpenlyst på forhånd. 

. . . , var naturligvis vrøvl og fan-I 

OM DAGENS POLITIKK at det var utenrikspDl1tl8'~e te, ri slik en kunne vente seg DETTE, SISTE FØRTE 
hensyn SDm hero var avgJø~ det av nDrske partipDUti- IGJEN TIL 

,rende, men~a far en ve~ Sl kere. Det er ikke den side av det høyst besynderlige at 
ET STRIDENS AR I lig er innledet, lOg underteg- ' at de vesta111erte påny VIS~ saken SDm i første rekke in- hele Senterpartiet i ,siste li
er det visselig vi nå har gått nede har selv skrevet Dm en ~stend? og bedrøvelig teresserer oss. Normale ten, og efter mange store 
inn i. Først .og fremst ten- det gang pågang i partiets ~tenr!kSiPOht1~ vt°r~t~ndt mennesker fDI1står jD at det ord og kritikk av regjerin
ker vi da på dette at NDrge gamle publikasjoner helt g VI ~ynes Dr r e a å redusere et utenlandsk gen, i samlet flokk ilte til og 
endelig har mannet seg .opp .opp til .og inn i Dkkupasj.ons- No~ge likke bør være mere storkonserns innflytelse på reddet Bratteli! Og Kriste
til å beskytte interessene ti'! årene. Dengang var det ve- «aiilere» sme~ n~n - bDrt- norsk aluminiumsindustri lig FOlkeparti, s.om allerede 
de norske fiskere hvis bruk sentlig britiske trålere SDm set ra ;er.lg~ta k e~dDg er bedre enn ingen re-: hadde gått igang med å lage 
ødelegges av fremmede trå- herjet på de nDrske kyst- a man ør en e e duksjDn, selv Dm nDk avta- ny regjering - sammen 
lere. Av tekniske grunner er banker lOg ingen norsk regje- gamle ord ~t «på fruktene len kunne ha vært bedre med Høyre fDrøvrig - ble 
dette skrevet før nyttår, ring våget å kny. Senere har ~k~l tr~;~ kJenn~.» D;t e~ hvis det var mulig å operere påny «vDnbråten .og djupt 
men alt tyder på at innen jO' også tyske trålere .og trå- . e er. le. z:toe rDrs .ap I med en regjering sDm had- såra». 
det leses har den nDrske re- lere fra SDvjet lOg andre øst- utenrIkspOlItISk kDrtSPIll. de mere nasjonale. ben i ne-' 
gjering tatt det første skritt blDkkstater deltatt i fDrnøy- sen. Det interessante er ef- ELLERS VAR SOM NEVNT 
på veien mDt nDrsk herre- elsen på norske fiskeres be- FOR ALT VI VET , ter vår mening dette at på- hele fDrestillingen jo en 
dømme også .over våre kyst- I kostning. kan det gDdt hende at .også ny raknet det i de gamle slags jUlekDmedie uten nDen 
farvann i .og med at den har I vestmaktene efter meget partisammenføyninger. Det slags politisk mening. Por 
prDklamert trålfrie soner. DET ER DA skrål nå har akseptert de. synes vi er positivt ut fra det er nå engang slik at det 
At neste skritt må kDmme INTERESSANT trålfrie soner, nødt lOg tvun-' det syn at det ville være ikke er mulig for andre enn 
snarest lOg gå ut på en ut- A MERKE SEG gent fDrdi øststatene har i godt for Norge om vi kunne Arbeiderpartiet å danne re-
videIse av fiskerigrensen at under de idiotiske fDr- gjort det. Det er i tilfelle få representanter fDr ~Dlket gjering eftersom SV, selv.om 
bør være selvsagt. Og da handlinger regjeringen satte akkurat i disse dager. I mot- som ilt!ke var bundet av par-, det styrter en Ap-regjering, 
helst uten ytterligere kne- igang om de trålfrie SDner satt faH vil vi kanskje få tihensyn, men bare av na-· jo aldri kDmmer til å støtte 
fall fDr våre vestlige såkalte, - fDr man forhandler nå oppleve at nDrske marine- sjDnalt ansvar. At det betyr en bDr'gerlig. Slik at en bDr
allierte. i engang ikke om nasjDnalt fartøyer må settes inn fDr å et nytt pOlitisk system til gerlig regjering under disse 

f livsvikitige ting, men bare verge nDrske livsinteresser erstatning fDr det falske fDrhDld bare er noe kortva
DET ER NA 40 AR SIDEN handler, - var det de vest- mDt fartøyer fra våre be- partidem.okrati er en annen rig tøv s.om vil hindre alt 
Nasjonal Samling tok DPP allierte vennene våre som rømmelige allierte! Med Iside av saken. SDm det var alvDrlig pDlitisk arbeide. I 
som prDgrampost å gjen-, satte seg på bakbena og Sovjet som smilende til- sprakk selv det ellers så par- land med større pDlitisk 
nDmføre det SDm nå ende- truet med både ditten.og skuer! tidisiplinerte SV, idet selv- (Forts. side 7) 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 11. JANUAR 1975 

Nasjonalister vil at flest mulig skal eie 
Observator svarer Litteratus 

FORELDEDE SYMBOLER halvkommunistiske regime 
Herr redaktør! I «forhandle» med russerne Igrunnen skulle det være Kapitalisme er et feno- lede og planlegge eller satse 

Det som av og til skuffer,' om noe som helst. Det kun- unødvendig for meg å 'svare men som ikke har stort med sine oppsparte midler, da 
er at enkelte blant dagens ne lett føre til en ny Sval- på Litteratus' spørsmål i F. politikk å gjøre, som prin- skal vi raskt få merke til
nasjonale ungdom synes bard-traktat med enda og L. nr. 20 om statskapita- sipp betraktet. Kapitalisme bakegangen i vårt ,samfunn. 
mer opptatt av forgangne skumle re fotnoter enn den lisme, privatkapitalisme og er ganske enkelt å bruke i Når dette er sagt, så er 
tiders symboler enn av å ar- forrige. Men det er klart, at anti·kapitalisme. Svaret fin- mindre enn man pro duse- I det også klart at samfunnet 
beide effektivt for den na- i denne saken vil det vise ner han nemlig li en artikkel rer, for derved å skape seg! skal utøve en sosiallmntroll 
sjonale bevegelses funda-. seg om Viårt land ennu er av Jo, i samme nummer, der hjelpemidler som kan lette av hvordan oppsparte mid
mentale ideologi. I befolket av nordmenn. det blir bragt et par sitater og forbedre livet. Da hule- ler brukes. Eier- og leder-

«Norskt NRP-medlem» er I Asator, Oslo av Quisling om disse spørs- boeren hadde en vedpinne interessene skal ikke kunne 
mektig vred ('i F & L nr. 19) I mål. Det Quisling klart sier, tilovers og spikket en tre- true seg til en urimelig an-
over at jeg har uttrykt tvil' SKAL VI GI EFTER er at «statens oppgave er kopp for lettere å kunne del av resultatet på bekost-
om hensiktsmessigheten av, FOR SOVJET? som gartnerens i haVien». drikke vann, da ble han ka- ning av kvinnen og man-
at det svenske Nordiska I Herr redaktør! Den skal luke ugress, be- pitalist. I dagens samfunn nen «på golvet». Her i Nor-
Rikspartiet k:opierer våre: Mener YGG (F. og L. nr. 20) i skjære 'Og beklippe, slik at er vi det alle mann. Alt fra' ge og i flere andre land har 
uniformer fra krigstiden. I for ramme alvor at vi skulle i veksten blir best og riktigst kaffekoppen til TV-appara- I imidlertid problemet i en 
Hånlig sier han at han ofte! slippe Sovjetsamveldet enda, mulig. Den nasjonale beve- tet er kapital. Det ,samme I del år vært det motsatte. 
kan «bli imponert» over de: mer til på Svalbard og sten- gelse mener imidlertid at er bondens plog, fabrikkens. Den andel eiere og ledere 
tidligere NS.,folks evne til å' ge alle andre ute? «det økonomiske system maskiner og bygninger, i har sittet igjen med, har 
tilpasse seg tiden og deres Saken er vel at vi allerede skal være basert på indivi- transportmidlene og ellers I ofte vært så liten at det har 
fenomenale evne til å foreta har sluppet russerne alt for denes frie produktive virk- hva som finnes av varige; vært vanskelig å opprett
taktiske tilbaketog i tide - langt, sist med kontroll over somhet i kappestrid og sam- driftsmidler. Alle disse ting' holde konkurranseevnen og 
og særlig i utide». flyplassen på Svalbard. Skal arbeid.» N'Oe annet ville da har noen på et eller annet. satse på nytenkning. Det 

Dette er mindre nedset- dette fortsette, er det ikke også være utenkelig for en tidspunkt spart opp. Dette I gjelder særlig etter at sta
tende enn det antagelig er lenge før den røde ishavs- bevegelse som har til hoved- er hva kapitaHsme er, og I ten har grafset til seg sin 
ment. Den som har en sik- flåten også får støttepunkt mål å verne om og ,skape ut- uten den kan det moderne' rikelige del. 
ker overbevisning og vil deroppe. foldeisesmuligheter for indi- samfunn overhodet ikke ek-/ Monopoler er vi nasjona
kjempe for den, må og skal I Norges interesse Il1å det videts, folkets og rasens sistere. lister totale motstandere av, 
alltid tilpasse virkemidlene t heller være å slippe noen egenart. ! De politiske ,stridsspørs-I enten ode er statlige eller pri
til situasjonen og bruke den andre til så det oppstår en Hvis dette er privatkapi- mål kommer inn på følgen- vate. A ha n:onopol betyr at 
taktikk som til enhver tid I viss balanse i området. Sov- talisme, da er vi følgelig til- de punkt: Hvem skal disPo- man kan dIktere markedet 
efr mest hensiktsmessig. Uni- ~etsamdveldeltls o~er~akt ~~ hengere a~ ~en·.d k nere kapitalen, staten eller I bålde priSerdog antdtr\b~t~n-
ormer var av mange grun-, 1 nor er a ere e s or n " Jeg har lmldlertI en re - d h art dnopp? ge ser, og en re s a In-

ner et hensiktsmessig mid-: og det kan bli katastrofe for ke andre kommentarer til sen sOtmb ardsp e k ~ gen ha lov å ha. Et aktuelt 
.• d I d bl" d . vare ur e være nO'. sa •.. b k de~ 1 trMedveafrenhe Id og un edr; vårt folk om ,en Ir en a Litteratus' artIkkel. ~ I enkelt for den som vil ver- eksem'pe~ Pka ,sllkt m~~ ru 1 

kngen. en or o ene en -, større. For det første tar han UL- • d· ·det ut ·kl·n s er olJesJ€l enes mampu a-
. t l· t·k· t . ne om m lVI s Vif 1 g - . . t å F d· d rer seg, og Jeg er em~e Ig An 1 ommums , gangspunkt l den vulgær- ,1· h tisJoner det SIS er. or l' e 

sikker på at bruk av umfor- Honningsvåg marxistiske definisjon at i ~u Ig e er.~~ __ -'_. har et tilnærmet monopol 
mer i dag vil skade enhver. kapitalisme «er å skaffe seg! Akkurat J;1er ko~m~r ~a på råolje, dtkterer de priser 
sak, og kanskje særlig den VENNER I AMERIKA? , en inntekt 'som en annen vulg~~marxlsmen mn 1 bll- og betingelser som tapper 
nasjonale. Den som i dag i Herr redaktør! har arbeidet for». Som man- det IgJ~n. Er det bare :den alle oss andre for våre opp-
klamrer seg til foreldede og Det er farlig illusjonisme ge før meg har påpekt: Det- som. gjør det rent fYSIske sparte midler og er iferd 
uhens'iktsmessige symboler, Bård K. gjør seg til tals- te er med respekt å melde arbeIde s'Om har produsert med å kaste verden ut i en 
kan komme til å gjøre vår mann for i det siste numme- tøv. og s.kapt noe, og er det ut- alvorlig økonomisk krise. 
sak stor skade. ret for 1974. At den «jevne» byttmg når hun eller han Slikt må vi nasjonaHster 

Tidl. ungsveitfører, Oslo 3 amerikaner i sin tankegang ------------------. må ~ele utbyttet med ledere bekjempe med alle hensikts-
I ligger på linje med «de bær- og eIere? I messige midler. 

~v i\ T ,~ARD, SOVJET I ende prinsipper i vår nor- RIKSUNGDOMS. Det kan til .tider være po- Det må videre være nasjo-
OG VIske nasjonale bevegelse» er ORGANISASJON - JA! I pulært å svare ja til dette' nalistisk politikk å legge 

Herr redaktør! i vel og bra. Det er kanskje Herr redaktør! ,spørsmålet, men fullt så en- forholdene slik tilrette at 
Det er uvante tankebaner endog riktig. Men det avgjø- Deres leder i nummer 19 keI er saken ikke. For det flest mulig får anledning til 
YGG beveger seg i (F. og L. rende for oss må vel være hadde en sentens O'm sam- første er det selve produk- å eie også produksjonsmid-
20/74), men det spørs like- hva han likevel lar seg bru- ling av norsk ungdom i et sionsideen. Den er ofte mil- ' 
vel om han ikke er inne på ke til og hvilken utenriks- «ungdomsforbund på riks- lioner ganger mer verdt enn (Forts. side 7) 

noe. Historisk sett er det politikk han lar sin regje- basis». Det var et forslag i ideens opphavsmann noen 
Sovjet (Russland) og Norge ring forfølge. rett tid. Det er vel nettopp "gang får igjen. Tenk bare _________________ _ 
som har hatt noe på Sval- At mine onkler og tanter I noe slikt som kunne få ung- på vår egen. Sam Evde og I l HUM ø B ! 
bard å gjøre. At vi skulle i USA selvsagt står meg dommen sammen på et po- hans kalksalpeter, sO'm har I ,. 

forhandle med negerhøvdin- nærmere enn omtrent hvem. sitivt grunnlag, kanskje gikk vært Norge og mange andre sveiten 
ger og andre fjernt~tåe?de som helst hinsides jerntep-! det an å føle at man egentlig land til stor velsignelse. Så ______ ... ____ _ 
om «rettigheter» pa dIsse pet, er i siste omgang ,knek- ~ tilhører et folk igjen og ikke er det ledelse og planleg-
øyene, virker søkt. kende likegyldig, så lenge de bare et tilfeldig utvalg per- ging, som er en nødvendig 'Det var i religionstimen. Læ-

Helst ville vi vel ha kastet samme onkler og tanter lyt-' soner i bitter klassekamp forutsetning for at det fy- rerensnakket om moralsk 
ut russerne også, sl'ik andre ter til og tror på sine marx- I om deling av «gO'dene» og siske arbeide skal komme mot og illustrerte sine ord 
stormakter sikrer sine «ter- ist-inspirerte ledere og ryk-, annet. ; igang og senere oppretthol- med følgende eksempel: 
ritorielle rettigheter», men ker ut for å bekrige oss,, Lot det seg ikke gjøre å des. Selv ikke den mer pas-I - På en feriekoloni jeg 
det får vel vente til vi bl~r slik det har hendt to ganger koble Speiderbevegelsen inn sive eierrolle må undervur-, engang besøkte, sov ti gutter 
sterke nok. Det er temmellg i dette århundre. her forresten? Den har sik- deres. Har man spart seg på en og samme sovesal. 
fantastisk at nor,ske «styres- Ved neste korsvei vil vi kert en masse erfaring i opp til en bil, venter ingen Blandt guttene V'ar det en, 
makter» har kunnet la seg sikkert få «hielp» fra USA, sHkt arbeide og opererer jo at man skal stine den til som helt alene - hver kveld 
lure til å gå med på å la forutsatt at det passer den dessuten på riksbasis. i disnosis,ion for gud og !hver- - knelte ned foran sengen 
41 eksotiske land få de sam- amerikanske reg.iering. Men Gjennom en forening av mann uten betaling. Det sin og bad aftenbønn. Det 
me . rettigheter som Norge. det kan like gjeme hende at all norsk ungdom i een or- samme g;elder selvfølgelig er moralsk mot. Kan noen 
Svalbard er uomtvistelig den uteblir - hvi's det pas-ganisasjon ville vi kunne om man har plassert sine av dere gi meg et annet eks
norsk territO'rium, oppdaget ser bedre. Ledende US-poli- skape den enhetsfølelse som oU'nsnarte midler i prO'duk- empel? 
i 1194 og norsk suverenitet tikere (bl.a. MeNamara) i neste omgang kunne gi oss sJonsmidler - også da har. _ Ja, svarte en liten blå
over området er rinternas.io- har sagt tydelig fra 'Om det- et enig folk. Og det er vel man krav på en godtgjø- øyet pjokk på siste benk. -
naJlt bekreftet senest i 1925. te. Vi bør treffe våre dispo- ønskedrømmen både for reIse. Det var en gang ti biskoper, 

En annen ting er hvorvidt sis,ioner overensstemmende stor og liten i dette land - Hvis man legger for store som sov på samme sovesal. 
det vil være lønnsomt for med det. I eller? hindringer i veien for folk Og en av dem gikk til sengs 
Norge å la vårt nuværende Tormod F., Oslo Ung nasjonalist, Hamar med ideer, for dem som kan uten å ,be aftenbønn først. 
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LØRDAG 11. JANUAR 1975 FOLK OG LAND 

J O rd e n e r i di Litteratus lanserer et nytt I 
. og merkverdig system som 

• • • !han kaller «antikapitalis-
(forts. fra side 5) i me». Det ville i tilfelle bety i 

(forts. fra side 1) ; et samfunn der alt ble for- I 

Sprogkrig 
SIDE 7 

FRA 

BOKTJENESTENS 
LITTERATURLISTE mon også med andre men- brulkt med det samme, hvo:r I 

til det militante, nasjo?alis- nesKer·' ' det ikke engang ble spart til 
tiske ~O, som ~rB:ss l for-, Kan vi gennemstå årmil- å holde vårt p!loduk~jons- FRA BOKTJENESTENS LITTERATURLISTE 
,budet stIlte Opp Isme IRA- lioners pOlarklima? apparat, våre hus Qig elende-
inspirerte umformer. I AdvarSlen lra Mount ler vedlike. Det er den stra- Toliver/Constable: 

En flamsk tal~m~ ~ttal- Agung er tydelig: brug ille ke vei tilbake til huleboe;--. Holt Hartmann vom Himmel! Beretningen Olm verdens
te at «Dette er l vlrkehghe- lurtnavet som en vælrug klo- stadiet. Det er selvfølgellg i historiens største krigsflyver, Erich Hartmann, mann~ 
ten en !tam:p .for å over- aKe F'oruren ikke havene, ikke det Litteratus ønsk~r, I som oppnådde 352 luftseire under Den 2. ver~enskrI~. 
leve». På offlslelt ho~d heter for de skaUer halvdelen at men det er den endellg~ i Efter 11 år i russisk fangenskap, vendte han tilbake til 
det at «m~ frykter Ikke for den ilt, (surston) vi ind- konsekvens av hans «'antI-I Tyskland for å bli kommandør for det nyoppre:ttede. Luft
at ~e? m-m~eders g~le ånder. Og beskyt agerjora.en kapitalisme». . waffes første jetjageravdeling. Spennende lesmng. 334 S., 
regJermgen til Leo Tmde- mod gute og rova.rut, for Konkret foreslår Llttera-I ill., innb. kr. 54,-. 
man skal falle». . dette tynde lag muld nærer tus at vi skal innf~r~ stats-

I dagens BelgIa har man livets røader. :::ielv små ænd- banker som skal .gI ll;deks- J. V. Hogg: 
med andre ord et utmerket ringer kan udløse skæone- regul~rte, men renteIfne lån. , Die Deutschen Pistolen und Revolver 1871-1945. En våpen-
eksempedi Påt dektkso1m nu ~~; svangre kædereaKtioner. I All rlgh~, ~en da er det håndbok for pistOlSkyttere og samlere. Stor.t format m.ed 
les un er ry , e se. statskapItalIsme han øn- .11 t. till o ammunisjon etc 
flamlenderne ikke nyter på sker, ikke «anti~kapritalis- en me~gde. l us rasJoner og egg. m . 
langt nær den samme opp- 'me». Det betyr nemlig at 206 S., ill., mnb. kr. 77,-... . 
merksomhet som Uganda- M · staten først må tappe oss 
afrikane::e, pakistaner~ og en lng er. . for våre sparepenger, at d~n Finn Kjelstrup: 
andre, sa er det fordl det I ikke gir oss noen godtgJø- Den norske kapitulasjon og krigføringsproblemet 1940-
ikke er «relevant» eller «tak- (forts. fra side 5) reIse for det og at deretter 1945. Kort og lettfattet oversikt over et omstridt kapittel 
tisk» å henvise til dem og i bare de som staten liker an- ,i Norges nyere historie. Med dokumentanhang. 64 S. hft. 
deres problem. Dessuten er I' forstand enn NO~g~khkar!hmant· siktet på, får lån. Det er kr. 10,-. 
de jo bare germanere. jo sørg~t for ~ Sl eI'! e .s- rendyrket økonomisk dikta-

. ventil nar det gJelder en slIk tur og en ,slik løsning er Olaus Ulven: 
· ... n .. ###", .... _. __ ... ", .. --...-## i situasjon. Man kan, som for det' enhver nasjonalists plikt Lange skygger. En «landssviker» forte~l~r ~m sine. egne 

I eksempel i Danmark, holde å bekjempe. opplevelser i krig og fred _ fra «mobIlI~enn~en». l 1940 Menneske- nyvalg. M~n~~t har de nor-I Observator .til innesperringen i norsk lwnsentrasJonslelr l 1945. ske partIpohtlkere - av __________ _ 
I frykt for ved nytt valg å mi- i . 128 S. hft. kr. 5,-. 

(forts. fra side 1) I ste sine kostelige stortings-' F Ik Land "I løssalg. .. . 
. . jobber? - stadig n~ktet ~,O og I V /Forb. f/soslal oppreisnmg: . . 

menneskel1ge trage~lene gi adgang til. Så nå SItter VI FOLK OG LAND kan kjøpes § 104. Mere lys over rettsoppg~øret. E~ brOSJyre om den 
bak menneskesmuglingen med det politiSke skjegget i . løssalg følgende steder: I ' økonomiske siden ved «landssvik»-oppgJøret. 40 S. kr. 3,-. 
blir ytterligere forstør~et postkassen i hele stortings- I . • . .. 

for hver dag våre myndlg- periOden uansett hvor me- OSLO. • . . Institut f/offentI. och mternasJonal ratt: 
heter nekter å se fakta i mngs'løs siltuasjonen er. Narvesens b~tl~k.S:rt;gSgt·1 Den norska råttsuppgorelsen. Respons och utredning. 
øynene. Ansvaret faller ale- - Narvesens tc:IO~ er, .st anen, Den i sin tid så oppsiktsvekkende svenske bok om «retts-
ne på dem, som i sin para- PRESSEN ER ELLERS Vestbanen og I. ~tortmgsgaten oppgjøret». (With a summary in English.) 176 S. hft. 
noide nasjonalist~frykt, nek- opptatt med å fOI'lsøke å få Bladets ekspediSjon kr. 20,-. 
ter å følge opp hva norsk en norsk sjømann, som har! FREDRIKSTAD: 
nasjonal presse har å med- smuglet kilovis av narkotika I1 Narvesens kiosk, Blomster-
dele av vesentUge ting til inn i USA og dermed øde- torget 
vern om folk og samfunn. Ilagt mengder av mennesk~r, MO I RANA: 

fritatt for å svare for sm Narvesens kiosk,1.angmohel ---# .. ##----##.---- forbrytelse når han nå kom-

I mer til New York med et Ef sto r dansk skip. Man 'gjør diplo-
- matiske forestillinger og 

står i for å få mannen over-
(forts. fra side 4) ,ført til Norge, hvor man vel 

som idag bestiir, har sanne- forventer at en av de berøm
Hg skiftet under århundrene melige norske demokrat
- både Sverige og Danmark dommerne klapper ham 
var store stater på et tids- vennlig på skulderen og gir 
ptmkt, da Finnland og Nor- ham et halvt år betinget. Vi 
ge ikke var stater og slli:kert er ikke istand til å føle noen 
er dagens Europa 'intet medlidenhet med - enn si 
tusenårsrike. Jevnført med forståelse for - menneske
krig og strid i Flinnland, fiendtlige fOI"lbrytere av den
Sverige og Danmark har ne ali. 
kriger mellom Norge tOg i ".". ... r_ ••• ~###.,#, .. #._ •• _~ 
Sverige vært få og kor e .• 
Underlig da at brQidden sit- - ,- t 
ter så dypt hos dem begge. NasJona IS er Slektskapet mellom de tre 
nordiske folkene har åpen-I' (f f ·d 6) 
bart ikke vært noen god ba- orts. ra St e 
sis for gjensidig sympati og ler. Vi må f.eks. ,gå aktivt 
den gjensidige interesse og inn for to ting som våre so
respekt for naboens kultU-1 sialister alltid har vært mot
relle liv og egenart er rent standere av: Asø,~ge fo:r at 

MOSS: 
Narvesens kiosk, Sparebanken 

BODØ: 
Narvesens kiosk, Royal-Sentr. 

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

DRAMMEN: 
Narvesens kiosk, Bragernes 
Torg 

STAVANGER: 
Narvesens kiosk, Arneageren 

SAUDA: 
Narvesens kiosk, Triangelbyg. 

FAUSKE: 
Narvesens kiosk 

HOLMESTRAND: 
Narvesens butikk, Torget 

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

A.Olesen: 
Fra utrykte kilder. Rostockmødet og Danmarks besæt
teIse. Avslørende stoff fra forspillet til okkupasjonen av 
Danmark under Den 2. verdenskrig. 92 S. hft. ill. kr. 5,-. 

Adolf Hitler: 
Min Kamp (i 2 bind). Den meget omstridte bok av Det 
tredje rikets fører foreligger nu i ny dansk oversettelse. 
Tils. 460 S., ppb., kr. 35,-. 

VI EFTERLYSER 
EIENDOM en mann, vel utrustet, for

standig, ærlig og modig, 
som kan og vil bruke, si og h~lst større jord.- og slwg
skrive de rette ord om og i eIendom ønskes erhvervet. 
anledning av «lOV», datert I St~rre klontantbeløp kan 
31. mai 1974, om konsesjon reIses. 
og om forkjøpsrett for det Bonde Thoralf Gjølberg 
offentlige ved erhverv av 
fast eiendom, usminket og Gatu gård 
uav;kortet. 1580 RYGGE 

Bill. mrk. 01/1 

KAMERATKLUBBEN 
utrolig lite utviklet, når man i flest mulig smA. bedrifter KRISTIANSAND S.: 

tar språkets relative f~les-I får livsmuligheter 'Og albue- Kiosken Børsparken minner om sine møter den annen tirsdag i hver måned. 
skap i betraktning. Langt, rom, og at ansatte får:m- SVOLVÆ.R: Neste sammenkomst finner sted 

OG MEDLEMMENE AV INO 

sterkere faktorer enn slekts-I ledning Ul. a. kjøpe ~eg. mn Svolvær Bykiosk tirsdag den 14. januar 
følelse har skilt deres veier. som medelere, særlJLg l de ) 
Tro håp og fremtidsdrøm I større bedrifter. Vi antar gjerne kommisjon- i lokalene på Enerhaugplassen . 4 (inngan~ fra. Smedgaten . 
kan' ikke påvirke en bestå- Mange vil antagelig s~es ærer på steder hvor vi ikke I Fremmøte klokken 19.00. Kåserier, hyggelig samvær. 
ende virkelighets hårde fak- I at dette er en oppregnmg er representert. Henvendel- Vel møtt! 
torer av selvfølgeligheter, men se bladets ekspedisjon. :..._0>0D0 ___________________ ~ 

. H. Bj. det har vært nødvendi'g for-· ___________ o-
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SIDE 8 

Versailles - -
(forts. fra side 1) 

at nye grenser ble trukket 
tvers igjennom landsbyer 
(jfr. Berlin idag), kunne få 

FOLK OG LAND 

en til å betvile vedkomm~-, VIKTIG? I «skrudd av» produksjonen. I ifølge Madagaskars rep re
de statsmenns geografI-I Bolsjevikrevolusjonen i' Følgen var at lagrene av I sentant hadde komiteen nu 
kUIl!lskaper. De~ er da hel- Russland og opprettelsen av usolgte lamper steg til det prestert «hva generasjoner 
le: Ikk~ uberett1~et med. en sovjetsamfunnet Ihører til absurde, for fabrikken drev, av jurister ikke hadde vært 
sllk tVIl. Ved sl~ater VIser de «grunnleggende begiven-, det hele i stor stil naturlig-I istand til, å makte». Det tror 
forfat~eren hvo~ Ille fatt. de: heter i menneskehetens his-' vis og regnet ikke i antall vi så gjerne. 
var pa ansvarl~g hold I.sa torie», skriver Jon Michelet stykk men i antall tonn lam-I 
henseende: SIr MaUrIce i Aftenposten. Og hvis De per. Hvor det til slutt ble 
Hankey trodde f.eks. a~ Beo- ikke begriper det, kommer av alle lampene, vet vi ikke, 
gra~ var hovedstaden '1 Bul- det av at De «tilhører en men det sannsynlige er vel 
g~:Ia, • ~ar,skalk FOcl~ at borgerlig tradisjon når det at de ble dumpet et eller, 
K<?ln la l Pfa!z og preSIdent gjelder oppfatningen av Sov-, annet sted. Det samme blir «UT MED 
WIlson. at LIlle var en by jets historie», hevder han vi-' vel disse leilighetene,s skjeb-, NORDMENNENE»!? 
ved Rhmen. t dere. - Vi syntes vi ville ne med tid og stunder. I I Hvis vi ri Norge kan gå 

Et annet forhold, som sik- nevne det, i tilfelle det skul- USA og Sverige har man foran med et godt (?) eks
kert ikke er meget ander-, le ha gått våre lesere forbi. allerede gjort lignende erfa- empel når det gjelder å ut-
ledes idag, er visse ameri-I ringer .. Det er. sannelig ~t rydde oss selv ved abort og 
kanske kretsers og perso-, "* hell at VI har olJ~penger nar prevensjon, vil det ha en 
ners skjebnesvangre rolle i de norske allendistenes reg- «god demonstrasjonseffekt» 
dette spillet. Vi har ikke noe I ANVENDT SOSIALISME ning skal betales, overfor U-land, leser vi i 
annet sted sett dette forhold, Vi leser at Oslo er det ene- dagspressen. På toppen av 
så overbevisende fremstillet ste fylke i landet der be- "* det hele rykker ekspedi-
og. belagt med tall og fak~a. folkningen avtar. i løpet av sjonssjef Per Schreiner i Fi-
SlIk som den ulykkesbrm- de neste ti år kommer fol- nansdepartementet ut og er-
gende F. D. Roosevelt i Den ketallet til å reduseres med DEFINISJON klærer at Norge burde gå 
2. Verd.enskrig, var :W0o.d- 30000 personer. Likevel, he-' AV AGGRESJON inn for et svakt synkende 

LØRDAG 11. JANUAR 1975 

DE «FOLKEKJÆRE» 
superkjendiser fra triumf
året 1945 har uvegerlig fal
met noe med tiden, om vi 
får lov til å si det slik. Selv
este gerilj apresidenten og 
hjemmefrontkollega nr. 1, 
'I1ito av Jugoslavia, danner 
ingen unntagelse. I forbin
delse med hans forestående 
besøk i Danmark skal han 
kjøre omkring i en tilsyne
latende ordinær Mercedes 
Benz 600. Men bak det «fol
kelige» ytre skjuler det seg 
et pansret gulv, et pansret 
tak og pansrede sider. Dess
uten er naturligvis rutene 
skuddsikre, motoren dob
beltisolert mot kuler og dek
kene punkteringssikret mot 
skudd fra håndvåpen. Ma
ken til sikkerhetstiltak har 
kun forekommet een gang 
tidligere i Danmark. Og det 
var forrige gang Tito skulle 
komme i gjestebud. row WIlson en selvmnbilt ter det i avismeldingen, I FN har en meget spesiell folketall basert på egne fød

«verdensfrelser», som trod- fortsetter de kommunale komite med det selsomme !selstall. I tillegg syntes han 
de at han hadde sin makt myndigheter å satse på bo- navnet «Committee on the det ville være rimelig å til- .. _ .......................... _ ..... _ .... _r._ .... __ .. _ .. " ................... _ ............ _ ............. _ ............. __ .... 
direkte fra Vårherre, og at liger som folk erfaringsmes- Definition of Aggression», late en moderat nettoimmi
alle ~g enhver, som st?d sig ,ikke vil ha. Det minner hvis fornemme oppgave det, grasjon av fremmedarb~i
ham Imot, måtte være «dJe- oss om den russiske lampe- som navnet antyder, har dere. Dette er altså ansvarllg 
veIens barn». fabrikken et sted borte i Si- vært å finne frem til en de- tale av norske statsfunksjo-

Som sin kollega i den si- bir. Den var engasjert i pro- finisjon av begrepet «aggre- nærer anno 1974. Vii gad vite 
ste ~rig, forsikret han det duksjonen aven Viiss type' sjon». Efter å ha arbeidet hvor mange av de {(menige» 
amenka~ske folk om at ha~ lamper, som det viste seg med problemet i over 24 år nordmenn, som Hksep:t~rer 
skulle gjøre alt som stod 1 umulig å flå folk til å kjøpe.! (!) er den ærede komite nu- dette som <morsk» polItikk, 
hans makt forat USA skulle Men da fabrikkens arbeide omstunder kommet frem til og hvor lenge ennu det er 
unngå krigen. Hva Pearl var ledd i en femårsplan, et utkast. Dette er på hele til den dag, da Ola bretter 
Harbor s~ulle bli for Roose-~unne man heller ikke få tre maskinskrevne sider, 'Og opp ermene og sier «stopp»! 
veU, var «Lusitania» for Wil-son. Senere - da krigen' ______________________________ • ______ _ 

likevel ble ført med liv og 
lyst - fikk denne amerikan- ! 

HUSK 
ABONNEMENT
FORNYELSEN 

SANNINGEN 
om National-Socialismen 

och Fascismen skall gå, som 
en budkavle -75! 

- Las krigsårens AFTON
POSTEN, APPELL, F ÆDRE
LANDET, DEN SVENSKE 
NATIONAL-SOCIALISTEN 
FOLKETS DAGBLAD, 
DAGSPOSTEN . 

- Pris pr ex kr 3:-. 
SVEA-tryck, 44080 Elløs. 

Sverige. 

ske lekmannspredikanten ken, er at dette århundrets I Den omtalte bok har flere [på denne svenske avhandlin
bruk for alle sine hyklerske store problem ikke er anti-I sider med lignende uttalel-' gen, som ble utsendt sist 
evner, da det het at kampen !semittisme, men antigerma- ser av ledende statsmenn og høst. Det hører med til !his
stod om «havenes frihet», nisme. politikere. Det vil føre for torien at når en lærd sven
'«folkenes frihet», «demokra- Selv om man kan se det ,langt å komme inn på flere ske på en vederheftig, aka
tiets seier» etc., etc., etc. tydelige i dagens perspektiv! HV dem i en kort omtale demisk måte tillater seg å 
Verden ble· vitne til litt av manglet det heller ikke klar: I som denne, dog vil vi ikke komme inn på dette tema, 
en forestilling, som endte synte og forstandige samti-! unnlate å nevne en spesiell så må han selv bære omkost
med bOlsjevisering av Russ- dige, som 'advarte mot den' kommentar, som ble gitt av ningene og utgi boken på I 
land, lemlesteise av dobbelt- allierte utpresnings- og den senere amerikanske eget forlag. Men dermed er ___________ _ 
monarkiet og «Hang the voldsjJolitikk mot det 'slag- i utenrtksminister John FOS-I jo 'Også en masse sagt. I 
Kaiser and lertthe Germans ne Tyskland. Selveste Cle-; ter Dulles. Han :var medlem. En samlet oversikt over ~----------~ 
pay». . menceau, som var så blind av fredsdelegas]onen 1918/ de makabre hendelser som 

Og så lmm demokmtlet i sitt tyske, rhat, at han ror-I' 19 og skrev bl.a,' følgende: I aV'~lu, ttet D, ~n. 1. Verdens-
fior alvor til Europa. . langte å bli begravet stående «Det var ganske klart, at kng, .har hIttIL. manglet på 

Boken inneholder VoersaIl- med. front mot Tyskland, disse motbydelige tildragel- samtlIge n~rdlslm spro~. 
les-traktatens tekst In e~- var fullt klar over hva !han ser og urettferdigheter ville Met; nu forelIgger den altsa, 
tenso med forfatterens ve~- var med på. Det tyder hans få følger, som ikke bare og 1 en form son: har våre 
ledende komm~ntarer 1111 replikk til Herbert H'Oover kunne true verdensfreden, varm~ste anbefalInger. Den 
hver enkelt artIkkel. «Be- på: II men som helt sikkert kom, som mtet vet om dette ka-
!stemmelsene» taler ellers D t k t'l • bl' til å gjøre det». ' I pitel av, vår ,nyere historie,' 
:1!or seg selv i høyeste grad: «e ommer . 1 a 1 e~ I • •• mangler enhver forutsetning 
de representerer en sam- annen verd~nskrlg,allerede l' «Jeg husker helt livaktIg, :1!or å :1!orstå det som senere 
menhengende orgie av hat, ~e~es levetId, så ~I ,k0Il!-mer hvordan medlemmen~ av har hendt vårt ulyk~elige 
hevn og begjærlighet. Tysk- tIl a trenge dere IgJen 1 Eu- den tys~e f~edsd~legas.lO?en kontinent. 
erne kan - trass i alt' - ropa». . ble fOrvIst tIl.en mn~egnml{,! Måtte verden slippe flere 
prise seg lykkelige over, at Og senere talte han tIL som var OmgItt. av pIggtråd,' slike «freds»-slutninger i de
det ikke er de som har k~o:ettene ved. det franske og hvordan de tIt~et ut akku- mokratisk regi. 
tvunget et annet folk til å 'ffilhtærakademI: r~t som dyrene 1 e!l zoolO-1 
underteme noe lignende. Da «Mine unge venner! Vær gIsk have - avskaret fr~ Thorsten Gotherstrom: 
ville Ntirnberger-dommene ikke redde for deres miIi- enhver kontakt med ~e ~lh- Det odesdigra Versailles-
om mulig blitt enda tallrik- tære fremtid! Den fred, som erte delel{atene ... VI k.len- Fordraget 
ere. vi nettopp har stelt istand ~er resultatet av denne rea- Hos bokhandlerne, 

Det inntrykk man sitter (1919), garanterer dere 10 lismen». distribuert gjennom 
igjen med. efter å ha gjen- I års konflikter i Mellom-I «Den 'skjebnesvangre Ver- AB Seelig & Co. 
nomlest denne svenske bo-I Europa». sailles-traktaten» er tittelen Svensk pris kr. 25/-. 

FOLK OG LAND 
Enerhaug pl. 4 - Oslo 6 

Telefon 190671 

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 1975: 

Kr. 80,- pr. år, kr. 40,- pr. halvår 
i Skandinavia. Utlandet kr. 50,
prJ.1alvår. I nøytralt o.mslag in· 
nenlands: Kr. 100.- pr. ar, kr. 50.
pr. halvår. 

Bruk postqironr.: 16450 
Løssalg kr. 3,-

Utgiver AlS FOLK OG LAND 

Viking Boktrykkeri, Oslo 
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