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NU MÅ ALLE KREFTER SAMLES 
Appell til sile landssvikdømte fra Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 

Fra INO blir det i disse da
ger utsendt et brev til flere 
tusen tidligere medlemmer 
av NS og det gamle Forbun
det for sosial oppreisning. 
Brevet har følgende ordlyd: 

TIL ALLE SOM ER DØMT 
FOR «LANDSSVIK» 
De som ennå lever, av oss 
rundt 100 000 nordmenn 
som ble satt under tiltale 
for «landssvik», utgjør in
gen enhetlig flokk, hverken 
i meninger eller på annen 
måte. Et utrolig stort antall 
har klart å arlbeide seg frem 
til gode, ja endog fremtre
dende posisjoner ved dyktig
het og iherdig innsats. Det 
er derfor fullt forståelig at 
de fleste fremdeles først og 
fremst konsentrerer seg om 
sitt «kjøpmannskap» og sin 
daglige gjerning. 

Noen (lY oss har alli.kevel 
funnet det riktig å ofre tid 
og krefter på å rydde opp i 
de mange misforståelser, 
feiltolkninger og også direk
te l,øgner som dessverre i 

- dag preger den offisielle 
fremstilling av krip.:stidens 
norske historie. Både for 
vår egen verdighets skyld og 
av hensyn til historiens dom 
mener vi det er nødvendig: 
å få klarlagt såvel den he-; 
derlige motive:dng som det i 

sanne fedrelandssinn som lå 
bak de fleste NS-folks hand- ! 
Unger. ! 

om, og senere også av Insti
tutt for Samtidshistorie. For 
kort tid siden er disse to or
ganisasjoner slått sammen 
og har fått navnet Institutt 
for Norsk Okkupasjonshis
torie. (INO). Hensikten 
med dette er selvfølgelig å 
samle kreftene og oppnå 
,større effektivitet i arbeidet. 

Instituttet har allerede fra 
starten . visse midler til rå
dighet, og noen av dem er 
anvendt . til å kjøpe seg inn 
i en eiendom på Enerhau
gen, nærmere bestemt Ener
haugplassen 4. Der har vi 
fått skikkelig plass til kon-
torer, og også rom for vårt I F d f l d . F b d f k' Nkf l b ll'd o • f tt d b·b!" t k b tå ra et av e ørste an smøtene t « or un et» eter rtgen. ors as a tpresse erettet a tt pa sm spe-
omd a en beØkl! 10 e 'k ~fSt - sielle måte om disse «nazistiske sammensvergelsene». en e av er og s rI er 
som behandler spørsmål an-
gående krigen og okkupa- yngre forskere som på et har INO gitt redaktør Odd' til å bruke «Folk og Land» 
sjonstiden. Det er også plass li uhildet grunnlag vil beskjef- Melsom i oppdrag å skrive som sitt meddelel.sesorgan. 
til mindre møter. tige seg med hva som hend- ' krigstidens historie slik fler- Det er imidlertid i' denne 

Instituttet vil imidlertid te før og under okkupasjo- tallet av NS-folk opplevde sammenheng nødvendig å 
bruke det vesentlige av sine nen, eller granske selve og oppfattet den. . understreke at bladet redi-
midler til å støtte f.eks. i rettsoppgjøret. Dessuten, INO vil og har anledning! (Forts. side 7) 

SIEGFRIED: 

Venstreradikal okkupasjonshistorie 
Hvor næringslivets menn er syndebukker sammen med Nasjonal Samling 

Organisert ble dette arbei- Det er ikke rare 'aktelsen gir klart uttrykk for i den! talt den «rette sidens» sak. denne indre strid mellom 
det først drevet gjennom den venstreradikale histori- bok han har forestått redak- For en stor del fast ansatt disse den «nasjonale hold
Forbundet for Sosial opp- keren Hans Fredrik Da hl sjonen av «Krigen i Norge», : i deres tjeneste som overtok nings» menn på begge fløyer 
reisning, som vi går ut fra har for kolleger av det vi som er kommet på Pax For-! makten i 1945. I fører iallfall til at også man
at de fleste av dere ihar hørt kanskje kan kalle for «skod- lag. I en artikkel han selv Dahl har utvilsomt all mu- ge av de gamle myter om 

vinskolen». Noe han også har skrevet i denne boken lig grunn til å se på det dis- motstand og innsats faller. 

April 1940: en grotesk avslutning på sosialistenes «forsvarspolitikk». 
Tyske tropper erobrer Oslo i sluttet orden med byens ridende politi 

som velvillige veivisere. 

I slår han fast at når det gjel- se samtidshistorikere har Og vel er det. For det er 
der denne form for samtids- prestert og presterer som et ikke bra for et folk med 
historie så er den «i så på- slags partsinnlegg og ikke sikte på fremtiden å bygge 
fallende grad skrevet av de som virkelig objektiv histo- på kvasinasjonalt tøv og 
samme menneskene som rie. Men vi kan ikke se at tant. 
først kjempet krigen, og så den historieskrivning Dahl Den bok Dahl står som re
fortolket den - - - Retts- og hans venstreradikale føl- daktør for og medarbeider i 
oppgjøret etter 1945 har gitt gesvenner begår står i nev- inneholder en rekke artik
hele begrepsdannelsen om neverdig annen stilling. Som ler som i første rekke tar 
okIDupasjonen en dreining det for «skodvinianerne» er sikte på å vise hvor «una
om aksen forræderi/mot- hovedsaken å forsvare de sjonalt» norsk næringsliv og 
stand.» I historielegender som bl.a. dets menn egentlig var helt 

Nå har vel ikke akkurat: «rettsoppgjøret» bygger på, opp til det var SIkkert at 
Skodvin og de andre sam- så er Dahls og hans kolle- Tyskland ville tape krigen. 
tidshistorikerne av hans ka- gers oppgave å angripe «ka- Dernest forsøker man å un
tegori egentlig «kjempet kri- pitalismem>, offiserene og derstreke og forherlige det 
gen», og det er da vel heller alt som ellers er veder:styg- som jo også sant og riktig 
ikke det Dahl mener i ren gelig i venstreradikale øyne. var,at det var kommunist
bokstavelig betydning. Han Naturligvis blir ikke det ene som ledet sabotasjeak
mener vel at de i 1945 var noen mere pålitelig historie-: sjonene, mordene og drap
kommet med på den «rette skrivning enn det den annen: ene. Og den egentlige hjem-
siden» og derfor senere har I skole representerer, men I (Forts. side 8) 
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~lmlm*W~~ 
Frontkjempernytt 

Venstrevridd NRK om Vietnam 
Hvor lenge skal den tidligere ORIENTERING· 

redaktøren få villede folk? 

DEN NORSKE LEGION 
Viken Bataljon. 

tet november '43 til kamp
ene om Berlin mai '45. 

Norsk TV's nye Vietnam
spesialist er den røde ek
stremisten Kjell Gjøstein 
Resi, tidligere mangeårig re
daktør av Orientering. Når 
folk hører hans reportasjer, 
bør de aldri et øyeblikk 
glemme hvilken bakgrunn I 
han har. I 

I nr. 20.1974 nevnte vi at det 
forberedes samling av 2., 4. 
og 14. kompani. Nu medde
les det at også 3. kompani 
er i gang. Redaksjonen for
midler kontakt. 

Samlingen - som faktisk 
gir den beste oversikten vi 
noen gang har sett - er stilt 
sammen av Bjarne J. Fjeld 

I en serie reportasjer fra i 
Nordvietnam presenterte I 
Resi oss for et uskyldshvitt . 
og fredselskende regime 
som aldri har ønsket annet 
enn å leve i fred og i å gjøre 
si tt land til et paradis på 
jorden. Dessverre var det 
stygge folk ·som i mange år 
nektet dem å drive med sli
ke gode og nyttige sysler. 
Først nå i det siste har man 
kunnet bygge og virke som 

NRK's gullgutter i Øst-Asia: kommunistiske Vietkong geriljatropper. 

jr. Adressen oppgis til •••••••••• #., ..... ###.## ... -.###. 

Trondheimsvn 14, Oslo 5. Vi 
formoder at den kan bestil- AV FALK 

S~~J~<;'~~~a Gust Jonas- les. Og det anbefales. I '# •• ## ....... ######## .... #### ••• 

sens skikompani og 3 fra FRA SING~PORE . man ville _ med all mulig 
Skijegerbataljonen har vært ønsker LeglOnær f~a 1. kp. hjelp og støtte fra snille og 
samlet til arbeidsmøte for nu Capt. ~ars SkahJem godt gode Sovjetsamveldet, selv
å skaffe bedre oversikt over nytt år tll alle frontkame- følgelig. 
dem som bør innkalles når rater og venner. . Ventet De motforestillin
rnøter blir berammet. Resul- Han har det bra, er SkIP- ger, sier De? Det kan De 
tatet ble en rulleføring av per· på en kinesisk passa- ikke inene! At det røde re
nye ca. 100 mann. I sjerlbåt og eneste hvite gime i Nordvietnam i en 

Det viste seg å foreligge ~ blandt 600 ansatte kinesere. lang årrekke har ført en 

resten? Sydvietnameserne 
måtte greie seg med mye 
dårligere saker, så de ble 
skutt sønder og sammen og 
kunne ha det så godt. Det 
er ikke snakk om noen pus
lete gerilja lenger, nå er det 
moderne krig i full skala, 
jublet Resi. Så vi har all 
grunn til å glede oss på de 
lykkelige vietnameseres 
vegne. 

Noe godt har Resi gjort. 

Så mange rasende menne
sker har vi sjelden møtt 
som etter hans N ordviet
nam-reportasjer. Like fullt 
er det en grenseløs frekkhet 
av NRK-monopolet å sette 
denslags røde propagandis
ter til å «informere» og «vei
lede» oss. Finnes det ikke 
en eneste av lederne i NRK 
som har manns mot til å 
rydde opp ~ eller passer 
det godt som det er? 

et vell av bilder fra utdan- blodig angrepskrig i syd, det 
neIse og innsats. VED LENINGRAD er da ingen ting å nevne. 

Redaksjonen formidler I nr. 11, 8/6 nevntes tan- Heller ikke at de samme 
kontakt. ker en Legionær, fra 1. kp. herrer siden «fredsavtalen» 

Otto Falkenberg 90 o ar 
gjorde seg, da han som tur- _ og stikk i strid med den Olympieren Otto G.G.D. Fal-

FILATELI ist, 20 år efter, sto på ste- _ har øket sin stående hær kenberg fylte 9. januar 90 
En av våre ivrige frimer- det foran Leningrad, hvor i syd fra 200.000 til 300.000 år. Denne høyreiste, norske 

kesamlere har gjort oss opp- !han mistet ett øye. mann. viking har i sannhet gått sin 
merksom på en meget inter- Vi mottok efterpå henven- Vi tar i oss igjen at Kjell egen vei i livet! Falkenberg 
essant stensilert trykksak deIser om at det måtte ha Gjøstein Resi ikke har sagt har alene uten «stønad» i 
på 76 sider. «Post under vært umulig. Men det er noe om krigen i syd. Det nederlag og seier kjempet 
tysk Okkupasjon av Norge I riktig! Ved 1. kp.'s sammen- hendte f.eks. noen dager se- den kampen som Jack Lon-
1940-45.» komst hadde hele 3 vært nere da nordvietnameserne don skildrer !hos sine helter 

Foruten å inneholde ut- der. Til forskjellig tid. hadde erobret en distrikts- i sydens hete eller under 
førlig oversikt over krigens Omtalte var med i en tur- hovedstad i syd. Med triumf I nordlysets flammer. -
frimerker med SS-motiver l istJbuss på vei tilslottsbe- i stemmen kunne han fortel-I ~elv om Falkenberg e! 
og Legionsfrimerker fra en søk. Bussen passerte stillin- le oss hvilket glimrende ar- '~lltt plyndret og d~mt poll
rekke land, tyske tjeneste- gene våre på !henget øst for tilleri de røde styrker nå tIsk - kan man Ikke ved 
stempler, propagandastemp-· Uritz. Skyttergravenes for- hadde fått _ hvor fra for- hjelp av et erstatningsdirek-
linger på brev, vignetter av dypninger i lendet var ennu ' torat ta fra ham hans inn-
forskjellig slag, opplysnin- helt synlige. ---------------" 
ger om feltpostforsendelser I En forteller at det langs 
og f.eks. forsendelser til in- den forøvrig meget gode Man får nesten lyst til å be
ternerte studenter m.v. er veien fra Riga til Leningrad søke «gutta» på depotet el-, 
ca. 1/3 av sidene omtale av - han kjørte der med per- ler P.K. Ved Gatchina-krys- .... " ...................... . 
de forskjellige frivilligavde- sonbil - over alt sees dype set har det store murhuset' ....................... . 
lingers forflytninger under «bombekratere» og gamle som var «Kampgruppe 
krigstiden. Slag og kamp- nedrustede vrak av pansere Jachelens» hovedkvarter 
steder er nevnt. Likeså navn og biler. fortsatt rester av kamufla
på kommandører og når Forstadstog kan tas fra sjemaling. Skrår man over 
disse tjenestegjorde. Leningrad til Krasnoje Sel0 jordene kommer man til kir-

To kart forteller særlig og til Pusjkin (tidligere kegårdens bjerkebeplant-
meget: Zarskoje Selo og Detskoje ning. Trærne gjør det for-

Et viser Sydavsnittet med Selo). «Panservraket», vårt holdsvis lett å orientere seg. 
5. SS Pz. Div. «Wiking»s anvisermerke på flaten for- Noen gravforhøyninger er 
fremrykking og tilbaketrek- an Pulkovahøyden (66,6 A), synlige; men det vesentlige 
king inntegnet. Fra 1/2-41 eksisterer og skyttergravene er de typiske små russiske 
til 8/5-45. i kan også her sees. Stedene intenst dyrkede haver på 

Det andre er fra Nord- og har ikke vært utbyggings- noen få kvadratmeter. Folk 
Midtavsnittet og viser 11. ~S områder etter krigen og alt forstår hvorfor du som ut
Pz. Gren. Div. «Nordland»s står derfor nesten helt som lending ser deg om, de smi
innsats fra Leningradavsnit- dengang, husene, like umalte .. ler, men går raskt videre. Falkenberg manndommens år. 

sats under alle himmelstrøk 
og hans ekte patriotiske 
holdning i en tid da regje
ringen rømte som forskr~m
te geiter fra sitt ansvar for 
Norges 9. apri11940.-

Falkenberg var rask han 
også, men det var i 1920 da 
han tok gull i olympiaden i 
Antwerpen med timeteren 
«Mosk Il» fra Bergen. I 
1944 vant han i old-boys
klassen hirdmesterskapet i 
verne i drett på ski. 

Da den store stund opp
rant i 1945 ble også Falken
bergs hjem plyndret av 
ustraffelige patrioter. 

Disse ting er og blir skild
ret, når tidens fylde er kom
met! 

Falkenberg er ikke fyldig, 
men skarp som samuraiens 
sverd. Når han sammen med 
oss andre en dag går inn til 
evigheten vil det også bli 
sagt om Falkenberg at det 
er bedre å lide urett enn å 
gjøre urett. 

Alexander Lange 

DefiHis;oø: 
Miniskjørt, står det i vårt 
uoffisielle leksikon, er et 
middel mot vårslapphet. 

(innsendt) 
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Gradert stemmegivning etter 
kvalifikasjoner - er det en god ide? 

En australsk tanke som fortjener overveielse 

Når vi med fortvilelse be
trakter de middelmådighe
ter - og verre enn det -
som blir valgt til å styre og 
stelle i dette land, kan noen 
og hver begynne å tvile på 

het, misunnelse og «demo
kratiske» sosialister flore
rer, og på den annen side et 
blomstrende og fremgangs
rikt . Australia. 

TIL HUNDRE T' USEN ANONYME demokratiet. Er det virke-
lig riktig at enhver slask, 

Det interessante er hva 
han angir som grunn for 
Australias suksess. Også der 
hadde det vært vanskelige døgenikt og pøbel skal ha 

like stor innflytelse som flit
tige, ansvarsbevisste og dyk-
tige folk? 

Det er ingen ukjent tanke 
i politisk filosofi at «de bes-
te bør styre», men vanske-

AV BALDER 
Den verden som i 1945 stivnet til i et rigorøst demokratisk 
livsskjema er i løpet av et par sesonger - og uten selv· 
innlysende ytre årsaker - plutselig kommet voldsomt på 
gli. De fasttømrede politiske «konstanter» og frontlinjer 
er blitt diffusere og nye konstellasjoner skimtes i den 
ideologiske skoddeheimen. ligheten er selvfølgelig å sosialistiske tider, inntil fol

finne en målestokk som kan ket besluttet å innføre gra-
Et slikt politisk «vårtegn» er utvilsomt også det opprop, bestemme hvem «de beste» dert stemmerett med kvali

som i disse dager går ut til adskillige av de 100000 lands. er og en metode for å velge fikasjonsprøver. Det førte 
menn, som i de siste tredve år har fris.tet en pariatilvær. dem ut. I mangel av løsnin- raskt til at bedre kvinner og 
else i slagskyggene efter det såkalte «rettsoppgjøret». ger på dette, b~ir man stå- menn ble valgt til politiske 
Uttrykket «paria» er valgt med overlegg, og det er neppe ende v~d det VI kaller «de- ledere. 
for sterkt. «Godtfolk» flest i dette land vil være uvitende, mokratl». , . I Det system han skildrer, 

. . .. like stor innflytelse som 
skikkelige folk .... 

om det, men for dem det gjelder er det en jernhård rea- I Den som kanskje e~ kom- er omtrent følgende: Alle, Er dette bare en god ro
litet, at de ennu idag risikerer både hus, hjem og arbeids. met na::rmest en løs~mg, ~r får automatisk en stemme, mani de eller noe som kan 
plass dersom de kommer i skade for å «stikke seg frem». ~e:r'keilgrf nftk en S~J~~nht- men på forskjellige måter i settes om i praksis og gjøre 
Og det spiller ingen rolle om forholdet bare gjelder at e~r o a er, .aus ra æren kan alle oppnå å få fem,: vårt samfunn bedre? At ven
man har gjort rødekors-tjeneste hos «fienden» eller at N~'i2 Shute, kd.1e~ kfor en mens en sjette kan tildeles stresiden med sine livs
man som barn var med i en av NS' ungdomsavdelinger. re e meget go e JJø ~r. En av samfunnet som takk for fiendtlige «utjamnings»-idea
Ja, det finnes endog eksempler på trakasserier mot folk, av de~ e~ e~ fremtldsro- særlig fortjenstfull sam- ; ler ville hyle som ville, er 
s0!ll er så unge av år at de ikke engang var født under . ~~~' \ ~~k e e~», som os: funnsmessig innsats. De kva-' selvfølgelig sikkert, men er 
krigen. i e J~n l ~ ~r k omm~ Ph lifikasjoner som kreves for det umulig at et klarttenk-

I nsm·orsf 'kOlg . e Dan nk~ld a høyere stemmerett, er ikke ende og ansvarlig flertall i 
or armg. en s l rer l' f f d t k f Ik '11 bl' å Denne tendensen til å overføre «sviker». og pariastemp. ' nemlig et grått og fol'lfallent umu 1ge or n<;,en, men or- e n.ors e . o VI e. l s 

let på kommende generasjoner som en slags arvesynd, England, der middelmådig- u~sette~ et Vl.~~t moralsk lut leI all mIddelmådIgheten 
røper en mentalitet og et kulturnivå som hører tidligere I ,mvå, lIl?satsvllJe og an- at. det b~stemte seg f?r en 
utviklingstrinn til. Foruten å være vemmelig, vil den også .. """"", _______ i svarsbe~~Tlssthet. Han pens- s!lk løsmng? At den vll~e få 
med sikkerhet vise seg uholdbar i lengden Den vil få Iler betmgeisene ut ganske fjernet mye av det som l dag 
livet selv imot seg.· detaljert, men det skal vi er demokratiets skyggesi-Demokratisk ikke gå inn på her. i der, er det liten tvil om. 

Selv hos pariaene gjelder nemlig regelen om at slekter 
følger slekters gang - det kan ingen forordninger rokke 
ved. Og er det noe som preger tidens politiske «vårløs. 

valgkveg 
Ny triumf for folkestyret ning))~ så er det nettopp det, at yngre generasjoner strøm. Det er mye «sløvt» å Ise når 

mer til. I ,folket' skal velge sine repre-
isentanter - og det ser vi jo.. . . . ., 

For de 100 000 anonyme nordmenn betyr det i første dessverre så altfor tydelig VI har. tradl.sJonelt stilt holholdig~ dnk~er ved kom
rekke at frontkjemper-generasjonen _ de som var unge på representantene når val- oss skeptIske td påstanden munale tIlstelninger. Sam
dengang - rykker inn der hvor de eldre faller fra. De get er over! om at demokratiet skulle me kveld forkastet det sam
som nu kommer, er folk med en karriere bak seg. En Frem mot urnen - med være så enestående, men vi me styret me~ 26. mot .23 
rekke av dem sitter i høye tillitsstillinger og preges aven glassaktig blikk og slepende innrømmer nu - efter utal- stemmer at slike tilsteln:J?
samfunnsbevisst holdning og tankegang: Deres bakgrunn ben - beveger seg tredje-ge- lige beviser _ at makan fin- g~r skulle være alkoholfne. 
v,ar ikk~, og er ikke politikk. Men de var engang villige nerasjiQns ,arbeiderparti-vel- nes neppe på jord. Nylig ble VI synes vedlw~ende re
til å bnnge det høyeste personlige offer _ nemlig livet gere, de som har fått «opp- det i Lillehammer kommu- ~resentant var l sm beret
selv - for N orge~ sak. Deres mål var hverken en rabiat rykk» og nå har satset på tlgelse, da !han bake~ter 
omveltning av alt bestående eller en forstokket «beva. hvit Isnipp og \l:løyre, og aUe nest yre vedtatt med 29 :not spurte. om de; var lov. tIl å 
reIse)) av utlevde verdier, men at det beste i vårt folk og de andre som føler seg kal- 20 ste~er at de~ !I.kke medbrmge «e halv el på 
i våre tradisjoner skulle komme til uttrykk. let til å gjøre sin «borger. skulle bevIlges noe tIl alko- • lomma». 

plikt». 

For dem er det uakseptabelt at grensen for deres mulig. 
heter skal gå f.eks. ved Løvebakken, og at de automatisk 
skal gjelde som .annenrangs folkefeller. Når mange av 
dem idag aktiviserer seg gjennom INO etc., er det ikke 
som slagne og tilsidesatte motstandere for å be om noe, 
men som aktive, funksjonsdyktige samfunnsindivider, 
som ikke lenger finner seg i å bli diskreditert av et absurd 
og irrasjonelt regelverk fra en svunnen tid, da den almin. 
delige rettsorden var suspendert. 

Demokratisk valgkveg, -_ ................ _ ............................ _ ................... --.... _ .............. -
har vi gjerne tenkt oss :som 
en fellesbetegnelse, og vi be
høver slett ikke dra langt 
avsted for å finne beviser 
på «folkets» standard. Men 
nå !hørte vi nettopp et bruk
bart eksempel fra Sydney i 
Australia - der ble borger
mester Burwood gjenvalgt 
nylig. Og det synes vi var I 

Den økede aktivitet, som ventes å følge i INO's kjøl. godt gjort - både av bor-: 
vann, vil snart bringe mange ut av de 100 000 anonymes germesteren lOg av velger-; 
!ek~er .. I dagens aktuelle stridsspørsmål vil INO som kveget - særlig med tanke 
mstIt'!lsJon være nøytral, men ut fra det lys deng virksom. på at Burwood hadde vært 
he~ vil ~aste ~)Ver forhold ved vår nyere historie, vil ar· I død i to uker da valget fant 

Generalforsamling i A.s Folk og Land 
holdes onsdag 26. februar kl. 18.00 i Enerhaugplassen 
4, Oslo. Til behandling foreligger regnskapet for 1974, 
valg m.v. Til å møte innkalles aksjonærer. Fullmakter 
kan bare gis til annen aksjonær, men kan even
tuelt sendes undertegnede eller bladets ansvarlige 
redaktør under adresse som ovenfor. 

Styrets medlemmer innkalles til å møte samme sted 
kl. 17.00. 

Martin Kjeldaas 
styrets formann 

beldet likevel ikke forbli uten konsekvenser for samtiden. I sted! i ~## ....................... # .......... , ......................... . 
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 8. FEBRUAR 1975 

Kapitalisme og kapitalisme 
Et par tilleggsbemerkninger til Observator 

Jeg takker for Deres svar fra førstnevnte kategori og hensikt. En statsbank ved 
til meg, Observator, selv om går uten videre ut fra at da siden av vårt nåværende 
jeg må si at det meste av må definisjonen være gyldig banksystem, en statsbank 
svaret virker på meg som også ut fra sistnevnte. Men som operererte med rente-. 
et «Goddag mann! Økse- man kan ikke overse at de frie lån og tilbakebetaling 
skaft!» Det ser da ut til at spilleregler som gjelder for av lånet etter indeks, kun
også De føler Dem litt be- denne form for kapital, de ne muligens i nåværende 
skjemmet over Deres lange er ikke Gud-gitte, men base- situasjon hjelpe norsk jord
oppregning av selvfølgelig- rer seg på menneskelige bruk ut aven håpløs treng
heter, og jeg kan ikke en- vedtak. Når man i dag ser selstid. (Utseendet av låns-
gang støtte Dem i at det var søkerens ansikt ligger uteI,l 
nødvendig. Men jeg vil like- tvil utenfor de kriteria de 
vel komme med noen til- AV LITTERATUS I fordelaktige lån måtte gis 
leggsbemerkninger - i håp I etter.) . 
om et mer interessant svar I Jeg er imidlertid så enig, 
på dem. : så enig med Dem i at en 

Det «syndrom» av ideer, hvordan samfunnets proble- bedrifts ledere og ide-skap
teorier og konkrete pro- mer yngler, filtrer seg sam- ere i høyeste grad er delak
gramposter som karakteri- men og vokser til håpløse tige i produktets frembrin
serer en isme, pleier ofte å floker, så trekker jeg den gelse. De må heller henven
få noe forskjellige utform- konklusjon at der er noe al- de Dem til en meget vulgær 
inger etter tid og sted. På vorlig galt med de fiktive «vulgær-kommunist» hvis 
denne måten kan en eller ,De vil framprovosere et 
annen isme sjelden bli et I motinnlegg til Deres på-
entydig begrep som kan gis stand. Når nå saken er den 
en generell definisjon en at jeg ikke nærer noen sym-

Uniformer relevant 
Må ikke undervurderes som virkemiddel 

. . .. symbolene kan fornyes og 
tilpasses dagens forhold. 

gang for alle. I patier for kommunismen I F & L pr 11 l 75 skriver alle midler for å vise at de Det kan også blant en is- og dens løsningsforslag, det . . . .. Tidl. Ungsveitfører at, står i et kompromissløst 
mes tilhengere eksistere uli- I i være seg de vulgære eller skjønt «uniformer var av forhold til den dominerende 
ke fraksjoner i mer eller akademiske, turde dette fak- mange grunner et :hensikts- h l h Ik·· 
mindre kvass strid med • turn som De synes å overse, e - og a v- ommunlsme, 
hverandre. Er det så en be-: forklare hvorfor De skyter messig middel i tredve-årene da også gjennom klesdrakt 
stemt fraksjons meninger ~ så fullstendig over målet i og under krigen», vil bruk og symboler. 
o r o hø t t·l bl' D t·l av uniformer idag «skade Svært mye av årsaken til s m e pp ye l evege -: . eres svar l meg. enhver sak, og kanskje sær-

sens ansikt utad, mens de Jeg er ikke langsint, men at Tyskland i 1933 ble red-
andre fraksjoner har fått Ismene får forsk;ellig utforming - imøteser gjerne noen litt lig den nasjonale». Videre det fra kaos og ytterligere 

l f d d skriver han: «Den som idag mer eller mindre lydtett at e ter ti og ste. mer vel-artikulerte linjer fra forfall, ligger i det nasjonal-
munnkorg på seg, vil de' , Dem _ ~om kommentar til klamrer seg til foreldede og sosialistiske partis mester: 

.. Il f k· d· ·11 l . b k· l·k d t uhensiktsmessige symboler, lige evne til å appellere til OPPosisJone e ra sJoner ver Iers Spl ereg er, som mme emer mnger, Sle kan komme til å gjøre vår 
være å finne blant de me- derfor må forandres på en sømmer seg blant tilhengere sak stor skade.» Noen vi- det tyske folk - ikke bare 
nige medlemmer uten inn- hensiktsmessig måte for at aven isme som er i den si- dere underbyggelse av på- pr. ideologi og politisk par-
\flytelse. problemene kan nedbygges tuasjon at man må skrive standen kom ikke. ti, men også gjennom karis-

I en diskusjon mellom en og løses og samfunns rela- under dekknavn, hvis man E d t ·kk tt rna og symbolske virkemid-
. ·k f· . f tt· 40 å ,re l e ne opp en ler Ismes ull e . raksJoner kan sJonene ungere e er sm er mer enn r. i identitet _ også i bekled-, . . . 
man komme til å blande i . ning _ vi nasjonalister I Jeg VII påstå at det SIste 
sammen de mer historiske trenger i et Norge herjet av kan ha mer relevans idag 
problemstillinger: hva har internasjonalismens løgner, enn for førti år ~iden, grun-
tradisjonelt vært denne be- !bastardiseringens degenere~ net på den åndelIge hungers-
vegeises offisielle ideOlogi - Sa ° ledes I rende inntog i vår rase og nø~ N~rden ,lever. i idag. 
og bør-synspunktet: hva i krypto-kommunismens blø- HVIS VI nasJonalIster skal 
bør i foreliggende konkrete l I te humanisme og andre be- ha håp om å klare å bekjem-
situasjon være bevegelsens I . slektede falskheter som fle- pe det røde åk, må vi be-
løsningsforslag for de so- i tenker antagelig undertiden I Vi 'akter å uskadeliggjøre re og flere så smått begyn- nytte disse virkemidler, og 
siale problemer. mer enn en moderne folke- ane interesser, meninger, ner å gjennomskue? ! på en måte ·som vil fenge 

Tar man for seg det ak- fører: I tanker, forestillinger, følel- Jeg mener at en nasjonal og stimulere. Symbolene 
tueIle tema: hva er nasjonal Menneskene er begjærlige, ser og evner, som vi fjnner bevegelse, når den har fått kan fornyes og prege dagens 
politikk, så kan jo spørsmå~ misunnelige og overfladiske; , farlige. etablert seg bør få behov aktuelle situasjon. Og sam
let også stilles slik: hva bør n~sten alle, i større eller I Vi opptrer som klumpis- for uniform~r, av to funda- tidig med at ir~flasjonen 
i dag være nasjonal poli- rnmdre grad. , ter, sosialister og kommu- mentale grunner: bare øker, k:=tn VI nok på 
tikk. Etter førstnevnte ut- Jeg og mine fOl'lstår å be-.I nister og forlanger at andre (1) For å mane til disi- g:=tnske kort ~Id ~å . rystet so-
gangspunkt kan man sette handle dem. skal være det. plin og moral innenfor selve sIaldemokratIet Isme grunn-
seg til å granske nøye Quis- Vi stimulerer deres domi-, Jo grundigere våre med_beveg~lsen, ~amtidi~ me~ at. voller. . 
lings skrifter og anvende ner~nd.e egenskaper. . . borgere oppg.ir sin person- det bIdrar til mer .I~entlte:t I SlgurdJ., Oslo 
deres meninger direkte på . VI 'gIr d~ U!t~eende av at i lige frihet og selvstend1ghet, og samhold, so.~ IgJen stI-
dagens situasjon - «dette VI kan og VII hjelpe dem. desto grundigere kan vi re- mulerer kampVIlJen, og (2)' _____________ _ 
er nasjonal politikk, for så Vi forespeiler dem til- gjere dem for åpent å kunne vise at t 
sier Quisling: - (sitat).» fredsstilleise. .. . . .. den skal representere den 

OBS! Etter det siste utgangspunkt Vi lover å skaffe dem de Og det gJør VI ikke gratis. krasse motsetning til alt 
vil man stille seg mer fritt goder, som de ser, eller inn- Hvorledes alt dette m~ som smaker av marxisme-
i sin vurdering. bilder seg, at andre har. ende, er et spørsmål ~orn VI åpen, tilslørt eller innsnik- Det strømmer stadig 

Mellom linjene i Deres For at de ikke Sikal tvile med. vår korte levetid for ende sådan - som er i ferd post til vår gamle 
svar til meg leser jeg meg på oss, har vi med deres, øye .lik~ bryr oss o~. med å undergrave og forrin- adresse. Vi ber alle 
til at De i det hele tatt ikke kortsynte hjelp, ødelagt!. Vi VII,. så lenge V1 lever, ge norsk, nasjonal lmltur. I som skriver til oss 

kontra penger og tilgodeha-! På bekostning av større; l1gh~. dens aktivitet til å føre sine 

å merke seg at vi nu 
er flyttet til 
Enerhaugplassen 4 
OSLO 6 

skjelner mellom de to for- pengevelldien; det vesentlige: tIlfredsstIlle oss selv. . Adolf Hitler har sagt: ~ , 
mer for kapital: realkapital ved den per,sonlige rett i Sannheten må skJules. «.. forøvrig skal en ung, I, 
og fiktiv sådan. (Luft, vann, fast .eiendom og meget an- M~~r'Bk tek. seierrik ide avvise enhver: ~ 
jord, hus, maskiner etc. -, net. I. In ~ , e er nes Jær- lenke, som kunne lamme 'j 
vender. etc.) De definerer verdier bløffer vi med min-I MItt mål er makt. I tanker videre.» En nasjonai 
begrepet «kapitalisme» ut i dre. Chr. B. bevegelse må kunne bruke __ .. _____________ _ 
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LØRDAG 8. FEBRUAR 1975 FOLK OG LAND SIDE 5 

Tenk om jeg hadde 
drept· mine barn 

Søkelys på de røde 
Vi som i mange år [har fulgt 
med i «Friheten», har' lagt 

I merke til en merkverdig for
En NS-mor forteller om sine egne «sosiale indikasjoner» • andring i den siste tid. Tid

Når jeg hører folk snakke 
om selvbestemt abort og 
hvor viktig det er at abort 
skal kunne skje på «sosiale 
indikasjoner», har jeg ofte 
tenkt på hva som kunne 
hendt med meg da jeg satte 
barn til verden. 

Min første ble unnfanget 
sent på året 1944 i en for 
oss meget truende tid, og 
kom til verden «fredssom
meren» 1945. Da satt man-

lligere var det full åpenhet 
r-------------. : om NKP's offisielle organi

sasjon, og den som ville 
skaffe seg en oversikt over 
den, hadde ingen vanskelig
heter med det i og med de 
meldinger og også møte

C:;~'--__ ---

: annonser o.l. som man fant. 
I Det lar seg meget vanskelig 
gjøre nå - svært mye av 
dette stoffet er blitt helt 
borte. Og hvorfor? En nær
liggende tanke er at man vil 
forberede en «underjordisk» 
tilvæ:ælse for apparatet in

nen min inne, min mor, far . nenfor rammen av et even
og bror og ellers det meste ?"lede, o~ ~om vlser evner og tuelt fremtidig «integrert» 
av min slekt. l~satsvllJe ut .ove.r d~t van- SV. Dette til overveielse for 

Nummer to var resultatet llge. Tenk om Jeg l mm I?-ed- NKP's samarbeidspartnere. 
av at min mann ble sluppet trykthet hadde nektet dlsse 
ut noen måneder mens han to livets rett! Selvfølgelig I . --

ligvis er han også blitt be- gjort annet enn å vandre i 
merket av andre, for her et akademisk drivhusmiljø 
forleden fikk han i den øst-' med statslån, statstilskudd 
tyske ambassade overrakt eller statslønn? Har de den 
en høy orden, «Folkevenn- fjerneste anelse om hva det 
skapets stjerne», i det pure vil si å slite i produktivt og 
gull. Det var en takk for. skapende arbeide? 
hans arbeide for å få Norge I --
til å anerkjenne den øst- Einar Gerhardsen bekref
tyske kommuniststat og for ter i sin nettopp utkomne 
å «utvikle vennskapet mel- bok «Unge år» Quislings på
lom våre to folk». stand om at Alfred Madsen 

hadde smuglet gull fra Sov-
Vi som hele vårt liv har jetsamveldet. Gerhardsen 

måttet slite hardt i produk- unnskylder det hele med at 
tivt arbeide, ser med for- gullet skulle videre til Java, 
undring på hvem som etter- men innrømmer at Madsen 
hvert fremstiller seg som ble tatt ombord i hurtigru
det arbeidende folks frem- ten i Vardø med en koffert 
ste talsmenn. Har f.eks. I full av gullmynter. 
Berge Fur:æ og Torild Skard I Falk 

STORNORDEN 
er mer enn Norden 

ventet på dom - vi var ikke vet jeg at tanken er spesielt . Den stlkk motsatte tak
så flinke med preventiver forferdelig nå når de er en tlkk har SUF, «Klassekam
den gangen. Da barnet kom, vesentlig del av mitt liv. På ~en» og nå (AKP(~-l) 8111-
var han igjen sperret inne den annen side vet jeg med tId fulgt. Der unngar man I en ellers klar og grundig 
for to år, og noen måneder absolutt sikkerhet at en så langt det overhodet er artikkel harsellerer H. Bj. 
senere skulle jeg selv inn abort eller enda verre to mulig å nevne navn eller gi (F. og L. nr. 1) en smule 
for å sone for mine synder. ville ha hengt over meg so~ opplysninger om or~anis~- over uttrykket stornordisk. 
Vi visste ingen ting om hva et mareritt resten av livet, sJonen og. dens arbeldsma- Han er tydelig nok i den tro 
fremtiden ville bringe, hva selv om det kunne ha vært ter. M~n sa le?"ger AKP(m-l) at dette er et nytt og stor
det skulle bli til med oss. 'en lettelse i øyeblikket. Jeg heller Ik~e skJ~1 på at det er mannsgalt ord som skal er-

Det må vel være lov å si ville. grublet og grublet og e! konsplrat<;msk og revolu- • statte det gamle nordisk. La 

F. og L. nr. 17 i fjor kom
mer jeg ellers til noenlunde 
samme konklusjon som H. 
Bj., omenn ut fra et noe 
annet resonnement: Det er 
neppe realistisk å håpe på 
en nordisk integrasjon i dag. 
Sannsynligvis må vi først 
finne en intimere samar
beidsform med andre stor
nordiske folk. Når så den 
side av saken er iorden, kan 
vi håpe at Sverige og Finn
land slutter seg til, fordi det 
stornordiske forbund da vil 
være et politisk kraftsent
rum med betydelig tiltrek
ningskraft. 

at jeg ville hatt rett til abort stadlg vært plaget ~v tan- sJonært partI. loss derfor holde det helt 
på «sosiale indikasjoner» ken: Hvem var det Jeg tok klart at Quislings kongs-
dersom vi dengang hadde livet av for å gjøre livet let- En av de røde kjempere tanke om et stornordisk 
tenkt som nå. Jeg vil ikke tere for meg selv? som offentligheten sjelden forbund favnet langt videre. 
avvise at jeg i min fortvl- i Jeg tror ikke man gjør har hørt noe om, er den Stornordisk i denne sam
lelse kunne ha valgt abort, kvinnen noen tjeneste ved å mangeårige leder for Oslo menheng omfatter også tys
ihvertfall den siste gangen, legge ansvaret på henne og Kommunes statistiske kon- kere, nederlendere og de 
om det da hadde vært slik I henne alene. De færreste av tor, Sigurd Mortensen, men engelsktalende folk. 
at jeg kunne bestemme. oss er sterke nok til å bære «bak kulissene» har vi ofte I artikkelen «Er Nasjonal 

I dag har jeg to prektige det. kunnet registrere en iherdig Samlings utenrikspolitiske 
barn som bare er meg til I Marie aktivitet fra hans side. Tyde- program fortsatt aktuelt?» i 

SIEGFRIED: IKKE RART 
at Høyreformannen Norvik M E N I N G E R i et foredrag nylig bekymret 
slo fast at «utlandet (har) 
spurt seg selv om en ny na

I sjonalisme var på vei inn i 

O GE S O I norsk utenrikstenkning.» M DA N' P L TI KK Det ville jo være for galt om 
norsk utenrikspolitikk skul
le ta sikte på å vareta nasjo

TENKTE VI DET IKKE! I OG DOG . nale interesser og ikke bri
at det ikke var rare rygg- I har selv denne kankatur- i tiske! 
grade~ i regjeringens n8:E$jo-1 messige «nasjonale innsats» I ' 
nale mnsats for å slkre fra sosialdemokratenes side' 

d . t • d .. BURDE IKKE nor menns meresser pa e skaket opp det vIdunderllge 
urgamle norske fiskebanker. I. , . ' AFTENPOSTEN 
Både Evensen og Bolle f6r' nasJonal~ f?lkepartl Høyre.! efter vel å ha avviklet inn-
opp som en slags små stor- For der l garden ~r det gut- i samlingen av peng~r til sta
tingsløver, men har nå ram- t~r som har «nasJo~al hol~- tue over .Ch~rchlll, so~ 
let ned igjen som de sosial- nmg» og som vet a ~raktl- i brakte oss Inn l ve:d~nsk.n
demokratiske skinnfeller de, sere den. Først maSSlV na- gen, nå ta fatt på a fa reIst 
er. For det elskede og elske- i sjonal innsats for å la oss en statue over Wilson, s?m 
lige England har løftet peke- I oppsluke av det EF som truer oss. med .«torske~ng» 
fingeren og i Norge er man, Danmark nå sliter med, så efter forgJeves a ha «knget» 
alltid lydhøre for His Mas- gråt og tenners gnissel over med Island? 
ters Voice. Selv påskuddet at vi ikke overlater dirige-' 

NS-mann og major Kjelstrup fikk 
tilbud om å bli negerkonge i Afrika 
og lede et opprør mot portugiserne, 

det vet man jo aldri når det 
gjelder norsk rettsvesen og 
de som trekker i trådene 

Observator 

med de såkalte trålfrie so-: ringen av norsk oljetrafikk SV·HAUGLIN OG HANS 
ner for å unngå å gå til en til USA, Storbritannia og de DIETTPENGER' 
grenseutvidelse slik Island andre gamle vennene. Og nå er vel ellers noe av det som 
gjorde det, har man nå i altså rystelse på Englands har vakt størst oppmerk
realiteten oppgitt. Det har vegne over at norske fiskere, somhet i det siste. Vi vet 
som vanlig blitt tøv opp og skal ha rett til å bruke nor-I ikke hvem som vil vinne den 
tøv i mente. I ske fiskebanker. forestående injuriesaken -

om han var bosatt i Fred
rikstad, så synes vi nok at 
både Hauglin og alle hans 
kolleger burde være fornøyd 
med en inntekt på adskillig 
over 100.000 kroner - alle 
godtgjørelser og fordeler 
iberegnet - og ikke hadde 
behov for å plusse på ytter
ligere med «diettsgodtgjØ
reiser» og sådant mere. Nå 
vinker jo også snart bank
jobber i det nære. Spesielt 
synes vi at slike godtgjørel
ser henger dårlig sammen 
med proletariat, sosialisme, 
lønnsutjevning og alt det an
dre man snakker om. For 
det lar seg jo ikke bestride 
at stortingsmennenes godt
gjørelse for en innsats som 
mange ikke setter så høyt 
'ligger langt over gjennom
snittsinntekten i dette land. 
Og skal det «utjevning» til 
så må man nødvendigvis be
gynne på toppen, dvs. i sjefs
regulativet, eftersom Norge 
ikke er i den situasjon at 

der. Men. rent bortsett fra alle kan komme opp i den 
0!ll Hauglm formelt sett har inntektsklasse. 
Sltt på det tørre når han bor, 
i Oslo men hever diett som l (Forts. side 7) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 8. FEBRUAR 1975 

FRA GALLERIET I Han avskyr Churchill 
I Skuespilleren Richard Burton, som har «vært» Churchill 

på TV ~skjermen, uttaler seg meget negativt Leserne har ordet om 100·åringen 

SVALBARD OG undervisningskanaler og tigere - måtte vi godta en I en artikkel i selveste «New 
SUPERMAKTENE prøver derfra planmessig å alt for stor russisk torske- York Times» fremholdt 

Herr redaktør! bryte ned alle de normer kvote i Barentshavet. Hva Richard Burton at han næ-
Reaksjonen på min artikkel som vi hittil i Vesten har skader vel noen skarve trål- ret «et dypt hat til Churchill 
om Svalbard har ikke latt bygget vårt liv og våre saIn- frie soner russerne når de og alle hans like». Churchill 
vente på seg. Det er bra, for funn på. har vår velsigneLse til å ta har hatt så stor makt som 
stort sett er det for lite de-, Fremdeles ,står det store fisken før den i det hele tatt ingen annen engelskmann 
batt i avisen. 'flertall både i USA og Vest- når våre kyster? Og endelig siden Cromwell, hevder han 

«Antikommunist» i Hon- Europa trygt og sikkert på for det tredje: Det synes videre, men han har bare 
ningsvåg reagerer sterkt de gamle normers grunn, og allerede klart at russerne misbrukt den. Dette får man 
mot det som han øyensynlig det lar seg derfor fortsatt ikke vil anerkjenne det in- jo innrømme er nye toner, 
oppfatter som en pro-sovje-gjøre å slå det kOII1l1lunist- ternasjonale midtlinjeprin- særlig tatt i betraktning 
tisk holdning hos meg, og iske angrep på våre livsver- sipp i nord, og at vi må gi hvilket hold de kommer fra. 
sier at man bør slippe andre dier tilbake. oss på det. Sovjetsamveldet Men Burton går videre, 
til som en motvekt til Sov-I Blir vi derimot erobret av kommer altså til å forsyne og stiller seg faktisk på F. 
jetsamveldets økende makt kommunismen, innenfra el- seg med en kraftig bit av og L.'s side, når han kriti
i området. Den motvekten ler utenfra, da er håpet ute den norske kontinentalsok- serer den av Churchill be
bør Norge selv sørge for og for meget lange tider frem- keI og av norske farvann. falte terrorbombingen av 
utgjøre. Å slippe andre til over. i England og Tyskland har tyske byer under Den 2. ver
(USA er vel den det tenkes I Vår eneste mulighet ligger ingen ting å vinne, alt å tape. denskrig. 

Bare et bulldog-symbol og ellers et 
forferdelig bryderi for admiraler og 

generaler. på i denne fortJindelse), be-! i å støtte oss til de an.dre De sloss for at deres fiskere «Av bekvemmelighets
tyr bare ,at man gjør seg nordiske og stornordiske fortsatt skal få drive fangst grunner», skriver han, «har 
selv enda mer avhengig av folk for å hindre at nye na- på banker hvor de har holdt man glemt at de allierte un- Churchills kOllegaer i hans 
en stat Norge henger for, sjoner kommer inn under til i årrekker. Det må vi for- der sine nådeløse og natt- samlingsregjering. Den inne
mye i skjørtene på fra før,! kommunismens åk, og sam- stå, selv om vi ikke liker lige områdebombarderinger bærer nemlig, at dersom 
og en kan bare risikere at tidig gå til full kamp mot det. At Sovjetsamveldet be- av Ruhrdalen, KOln, Ham- Ohurchill skulle ha avgått 
saker som angår dette om- de røde krefter som vil øde- nytter anledningen og til- burg og Gud vet hvilke an- ved døden i 1940 eller 1941, 
rådet blir avgjort over ho- legge ()iSS innenfra. I tvinger seg utvidede rettig- dre byer myrdet langt flere så ville hele resten av nasjo-
det på oss. Det er noe som Jo. i heter på vår bekostning, er tyskere enn det omkom ja- nen ganske spakt ha over-
for all del bør unngåe~, og SVENSK KOMMENTAR? I noe ganske ~et og ~erre. panere ved A-'bombe-slipp- gitt seg til Hitler. Nei, hans 
det hersker det vel emghet I H d kt'· AntIkommUnIst, ene over Hiroshima og oratoriske evner var nyttige 
om. i err re a ør. Honningsvåg NagasakL» i noen få måneder efter at 

Jeg er selvfølgelig enig ~ed bla~~e~e følels~r leste, Men han er ikke alene om Frankrike var slått. Men 
med «Antikommunist» i at Jeg H. BJ. s mnlegg l nr. 1/ AVGIFTOMANI? de~e høyst reviderte opp- gjennom hele resten av kri-
myndighetenes behandling "!5. Så sva!t~ynt har ma~ da Herr redaktør! fatmng. I «New Statesman» gen var han intet ,annet.enn 
av flyplassaken på SvaLbard, Ikke lov: tIl ~ være, hva. ~n Den første januar skjedde skriver den ~jente politiker et bulldog-symibol og ellers 
har vært preget av for mye annen. tmg Jeg la . merke ,tIl, det noe merkverdig her i og. fagforenmgsl.eder Tom ,et forferdelig bryderi (hell 
ettergivenh.et overfor rus-I :rar VIsse semantI~ke detal- Kongeriket Norge. Avgiften Dnberg følgende. lof a nuisance) for admira-
serne. Men her kommer jeg Jer og uttrykkso:ater, s.om på plastposer bortfalt. Det «Jeg fant Richard Burtons ler og generaler'» 
frem til poenget. Grunnlaget fører tankene tIl Svenge. er simpeltihen ikke til å tro. bemerkninger om Churchill I . 
for min holdning er ak~u-I [Dessuten brukte f?rfatteren At en Arbeiderparti-regje- dumme og overdrevne, men - ___ .,.,., ___ .,.,.,., ___ .. __ .,.ø 

rat det at norske myndlg- ,ormen NORDEK Istedenfor ring fjerner en avgift, er så de kan ha vært en for sterk l l 
heter ikke må være for etter-, NOR~K. Kan de~ forholde fantastisk at det svimler for reaksjon på en - historisk' H U II ØR. 
givende overfor hverken de~: seg sllk, at redaksJon~n h~r meg. Men gled Eder ikke for sett - enda større overdri- sl,eiten 
ene eller den andre part l oversat~ et opprmnellgtidlig. Trygve og Per gir seg velse .... nemlig den om 
dette området. Ettergiven- svensk mnlegg, eller er for- ikke så lett. Man vil nok «mannen som vant krigen». ___ .. _.ø ., ____ .,.ø 

[het ovenfor en part må kom- fatteren f.eks. en (mors~» søke å ta igjen på gyngene Denne myte, som antagelig En av «gårsdagens» uforbe
penseres med ettergivenhet ~venske? Håper f~r ØV!Ig det man taper på karusel- stammer fra tory'enes pro- derlige var blitt tatt av sik
ovenfor den annen part, og Ikke at han~ syn er IdentIsk len. Det neste de forsøker pagandamakere, er i virke- i kerhetspolitiet i DDR og 
jeg tror at det er atskillig med redakSJonens. i seg på, blir vel miljøvernav- ligheten en fornærmelse skulle henrettes på grunn 
mer risikabelt å sette den- Th. B., Oslo 'gift for å slå ut en fjert. Det mot det britiske folk og alle av sin statsfiendtlige virk
ne karusellen i sving, enn å Forfatteren er norsk nok, og vi kommer sannsynligvis i . I somhet. Lederen av ekseku
holde amerikanerne og. an- sier formodentlig ikke for mef!.et nærmeste fremtid et 10vfor-I'''''''--''--''--''-''---''''''1 sjonspelotongen hadde selv i 
dre som strengt tatt Ikke om vi røper at han i en årrekke slag, som vil gå ut på at det' sin tid vært innom de «bru
har noe å gjøre der opp~ har oppholdt seg i Sverige. Nord- skal bli påbudt for alle nor- taubanen dat~ ?ed, foreslo nes» rekker og hadde dess
utenfor, samtidig som en VI- menns sprog farves jo lett av ske borgere over tyve år å ~amferdselsmm:steren å uten ennu bevart noe av sin 
ser en fast, men troverdig svensk har det vist seg. Redaksjo- få påmontert en dertil egnet mnføre en avgIft. Det ver- gamle tyske oppdragelse. 
holdning overfor Sovjet. nens holdning til temaet nordisk trykkmåler med tilkoblet ste er. a! de fremdeles har Han syntes deI"for ikke han 

Ygg samling fremgår i det vesentlige telleverk. Man vil sann syn- t? år Igjen, før neste st<;>r- kunne nekte den dømte å 
av H. Hordes artikkel i F. og L. i ligvis bruke. samme syste- tmgsv~lg, så de har god tId. oppfylle hans tre siste øn-

HVEM TRUER VAR nr. 2. met med «tellerskritt» som Md en ~I får prøve å .h<;>lde ut sker før alt var slutt. 
BIOLOGISKE SUBSTANS? Televerket bruker, det blir en tIde? som er I~pen. I I Offerets tre siste ønsker 

Herr redaktør! SOVJET OG DE styrken som avgjør hvor mellomtIden kan .VI glede, var: 
Doffen, Alesund, hevder i TRÅLFRIE SONER mange skritt telleverket tel- ?SS over at. det lhvertf~lll For det første: Kineserne 
F. og L. nr. 20 at «Jo's stor- Herr redaktør! Iler. Avgiften blir antagelig Ikke er maOIstene som SIt- I skulle komme og besette 
nordiske USA og Vestens Siegfried gir i F. og L. nr. 1 kr. 1,- pr. telleskritt pluss ter ved !lla~te~ (ennå). Da. DDR. 
fordervelige idealer» også er engelskmenn og tyskere 20 % moms. En vanlig tal- hadde VI gatt l blå «fol~e-I For det andre: Kineserne 
med på å ødelegge vår bio- noen kraftige spark fordi de lerken ertesuppe vil da gjen- dressen med navneskIlt· skulle dra ihjem til China 
logiske substans. ikke uten videre går med på nomsnittlig koste ca. kr. 50,-! rundt halsen alle mann. igjen. 

Hva han - og dessverre våre trålfrie soner. Sov.iet- i avgifter. Monteringskost- Med hilsen Lillebror For det tredje: Kineserne 
for mange andre - ikke ser, samveldet derimot har klokt nadene dekkes naturligvis . skulle komme og besette 
er at disse «fordervelige og storsinnet gått med på av skatteyderen. En erstatning for parkometere, DDR på ny. 
idealer» ikke er USA's og alt vi har forlangt. I Dette høres kanskje tosk- nemli[!, en måler som sitter på - Jamen, hvoI"for i all 
Vestens, men derimot resul- Har Siegfried overveiet ete, ut, men med den regje- selve bilen og registrerer både kjø- verden 'nettopp slik? ville 
tatet av kommunismens for- hva dette sovjetiske storsinn ringen vi nå har, kan vi jo ring og stillstand med innlagt mer- den forblØffede ekseku
søk på å undergrave vår har kostet og vil koste oss? vente oss nesten hva det avgift for kjøring i rushtiden har sjonsleder vite. 
kultur og våre livsidealer For det første måtte de skal være. Alt skal det jo vært oppe til diskusjon i Sverige. - Jo, ser du, ,svarte den 
innen:fra. Hel- og halvkom-! nordligste trålfrie soner være avgift på, ifjor innførte Og det var ikke ment som april- dømte, - for da måtte kine-
munister åler seg bevisst· innskrenkes, og for det an- de stempelavgift ved omset- spøk. I' serne marsjere tre ganger 
inn i alle informasjons- og. net - hvilket er 1angt vik- ning av aksjer, og da den Red. gjennom Sovjetunionen. 
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.... # ...................... ,.., .............. ,.. .............................................................. #1 ....................................................... , ,-----------------------..... 

FRA 

Grammofon-__ -
plater 
TIL SALGS 

GJENNOM 

BOKTJENESTEN 
Nr. 353/54 Nr. 371/72 

Hvis ikke annet er angitt, koster platene kr. 120,- Nr. 371/72 Die Jugend marschiert. Platene om 
pr. sett a 2 plater med en samlet spilletid på ca. Hitlers ungdomsbevegelse. Lydglimt fra leirliv og 
2 timer. oppmarsjer. Appeller, kjente ledere taler. sang 

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

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

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

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

og musikk. To pl. kr. 120,00 

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

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

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

kampsanger m. m. Spesialbrosjyre sendes på forlangende. 

BOKTJENESTENS 
LITTERA TURLISTE 

I Georg Lincoln Rockwell: 
I White Power. Amerikaneren Rockwell var den første til å 
I organise:e en Hitler-tro NS-bevegelse elfter krigen. Hans 

I 'bok, WhIte Power, er blitt kalt «Det tredje bind» av «Mein 
Kampf». Når man har lest den, forstår man lett hvorfor 
Rockwell ble skutt. 
482 S. ill., ppb., kr. 35,-. 

Helmut Damerau (red.): 
Deutsches Soldatenjahrbuch 1975. Ny årgang av et aner-

I kjent og imponerende bokverk, som blir bedre fra år til 
år. I lettfattelig tekst og med massevis av bilder i svart/ 
hvitt og farver presenteres her det beste i tysk «Soldaten
turn» og militærtradisjon. 432 s., innb. kr. 65,-. 

I. V. Hogg: 
Die Deutschen Pistolen und Revolver 1871-1945. En våpen
håndbok for pistolskyttere og samlere. Stort format med 
en mengde illustrasjoner og tillegg om ammunisjon etc. 
206 S., ill., innb. kr. 77,-. 

Finn Kjelstrup: 
Den norske kapitulasjon og krigføringsproblemet 1940-
ri45. Kort og let1Jfattet oversikt over et omstridrt kapittel 
i Norges nyere historie. Med dokumentanhang.64 S. hft. 
kr. 10,-. 

Olaus Ulven: 
Lange skyg~er. ~ «landssviker» forteller om sine egne 
<>.pp~evelser l .kng o~ fred - fra «m'Obiliseringen» i 1940 
tIl mnesperrmgen l norsk konsentrasjonsleir i 1945 . 

.................................................................... ...,.,.....,..,.,.,.,., ..... ,..,.".,,~.,.,. ....... ,.,.,..,.., ......... 128 hft kr 5 s. . . ,-o 

N U m ao I Uanse~~ hvordan D~ i dag fødte fra nabostaten Angola. . .. . 
_ _ står pohtIsk, håper VI at De Det deputasjonen ville var å V /Forb. f/soslal opprelsmng: 

(f I 'd 1) I vil støtte_ arbeidet ved med- få. Kjelstrup til å overta som § 104. ~ere l~s over rettsoppgjøret. En brosjyre om den 
orts. ra St e ,lemskap eller på annen konge i Angola -og lede et økonomlSke sIden ved «landssvik»-oppgjøret. 40 S. kr. 3,-. 

geres av unge folk som har måte. At det blir ryddet opp opprør mot' Portugal. Kjel- i • 
full reda~sjonell frihet. I i begrepene rundt krigstid- strup fortalte oss at han InstItut f/offe~tl. och i~temasjonal ratt: 
forhold tIl dagens politikk ens hendelser mener vi alle nølte lenge, men tilslutt be- Den .n~rsk.a rattsuPI?gorelsen. Respons ochutredning. 
er INO helt nøytral, og hef- nordmenn vil være tjent stemte seg for å la konge-I Den l. sm tld så <?PPslktsvekkende svenske bok om «retts
ter i «Folk og Land» bare med o~ ser det som særlig verdigheten fare og dra oppgjøret». (Wlth a summary in English.) 176 S. hft. 
of?r det stoff som utrykke- betydnm.gsfullt at alle hjem til Norge, hvor han kr. 20,-. 
hg er undertegnet med Insti- «landssvlk»-dømte slutter altså. sluttelig endte på Ilebu 
tuttets navn. ! opp om en sak som ikke må som «landsforræder» og 

Når vi sender Dem denne bli liggende uløst. I opprører mot det hjeinlige 
henvendelse, er det fordi vi Vennlig hilsen britiske kOlonistyre hadde 
trenger støtte i form av De- INSTITUTT FOR NORSK vi nær skrevet. ' 
r~s medl~m~kap. De midler OKKUPASJONS" 
VI har, VII Ikke vare svært HISTORIE SKAL DEN NORSKE 
l~g tid, og den fremtidige Kåre Haugerud (Formann) U-HJELP 
v~rksomhet er ~erf~r aVhen-, (sign.) , . holde tritt med folketilvek-
glg av at et rlmehg antall I sten i u-landene, så får man 
medlemmer regelmessig be- I nok spytte ganske annerle-

A.Olesen: 
Fra utrykte kilder. Rostockmødet og Danmarks besæt
telse. Avslørende stoff fra forspillet til okikupasjonen 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 
tx:ed.Je rikets fører foreligger nu i ny dansk oversettelse. 
Tils. 460 s., ppb., kr. 35,-. 

taler sin kontingent. Den er M · des i bøssen enn nå. For Chris Ellis: . 
satt til minst kr. 50,- pr. en lng er _ _ hvor langt kommer man ~rman MIlitary Combat Dress 1939-45. Alt man trenger 
år. Det er vårt håp at alle I' med milliardene når resul- VIte om Wehrmac~ts uniformer, bransjernerker, gradtegn 
dere som var medlemmer i (forts. Ira side 5) tatet av dem bare er flere o.Lmed. et kort. tIllegg oz:n medalje:r og infanteriets hånd-
For'bundet eller som støttet I og flere mennesker å fø på?: våpen. GJenn~mlllustrert l svart/hvItt 'Og farger. 88 S. innb. 
Instituttet vil føre medlem- ELLERS ER JO ANGOLA ' Skal den norske stat klare å . kr. 32,-
,skapet videre i INO. nå blitt selvstendig efter holde tritt med utviklingen, 

Det er selvfølgelig også uminnelige tiders portugi- så må man nok gå til ytter- R. J. ~ender: . 
anledning til å gi bidrag til sisk kolonistyre. Det er visst ligere drastiske innskrenk- T~e Hitler Albu~s .. Et praktverk l storformat. Billedberet
ar'beidet uten å tegne seg ingen tvil om at det var et ninger i den hjemlige om- mng om Mussollms statsbesøk i Tyskland i september 
som medlem. Vedkommen- slett styre og at landet ble sorg for syke og gamle. Det 1 1937. Velegnet som gavebok. 144 S. innb. kr. 70,-
de kan da delta både i gene- sørgelig utbyttet. Når vi er jo ellers ett lyspunkt i' . 
raLforsamlingen og andre nevner det her, så er det galskapen, det at man nå Fosten & ~arno~: _.. . 
møter, men uten stemme- imidlertid på bakgrunn av lar flere av de norske pen- i Waffen-SS, ds unifor!lls, mSI~ma a~d eqUlpment. En hånd
rett. 'noe en nå avdød tidligere gene gå til virkelig katastro-I bok med masser av IllustraSjoner l farger og svart/hvitt. 

Generalforsamlingen vel- NS-mann fortalte oss. Vi fehjelp istedenfor til poli-! flott utstyrt og trykt på kunsttrykkpapir. 112 S. innb. 
ger INO's styre, som for ti- sikter her til major Kjel- tisk pengesløsing. A hjelpe: kr. 32,-
den e: sammensatt såvel av strup, som i sine unge lØyt- andre under katastrofer har I • 
<(paSSIve» medlemmer av I nantsdager gikk i belgisk nordmenn aldri sagt nei til. I Ra~p~ Hewms: 
NS, som partitillitsmenn, militærtjeneste i Kongo I I QUISling, profet uten ære. En kjent engelsk historikers 
,frontkjempere og yngre in-!lhvor han ble satt til å styr~ arbeide for å sette tingene på sin rette plass. ytterHgere 
teresserte som av naturlige et landområde like stort presentasjon unødvendig for norske lesere. Illustrert. 
grunner ingen partitilknyt- som hele Europa. Like. før SI DIN MENING 408 S. ppb. kr. 20.00. 
ning hadde. Til orientering han skulle forlate Kongo 
sender vi gjeme INO's nylig igjen, fortalte han, fikk han I FOLK OG LAND 
vedtatte vedtekter. I :besøk aven deputasjon inn- >< 
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SIDE 8 

Venstre-
(forts. fra side 1) 

mefront, ledet av Kretsen 
og Paal Berg, strittet imot 
så godt de kunne, men ble 

FOLK OG LAND LØRDAG 8. FEBRUAR 1975 

drevet lenger og lenger inn «MILITÆR-PORR» Gateborgs-Tidningen bragte selvsagt Norge - i godt sel- mangler det hverken velvilje 
på den politiske forbrytel- Et svensk tidsskrift-forlag dette tanke;ne inn p~ v~sse skap med de øvrige erkede- eller hurtighet har vi inn
ses vei. har startet et mer populær- h~rremagasmers mI.dtslde- mokratiske land, som ut- trykk av. Men hvordan er 

Vi for vår del kan natur- betonet tidsskrift i genren pIker, og kunne følgelIg bare gjør kjernen i det såkalte det når f.eks. en av våre 
ligvis ingenlunde bebreide militærvesen, krigshistorie .lbetraktes som «porr av hår~ «frie» vesten. Disse land har egne landsdeler rammes av 
hjemmefrontens ledere at etc. Bladet kommer måned- daste slaget». E~lers synes ,VI - ifølge nevnte institusjon naturkatastrofer? Vi tenker 
den satte folkets interesser lig og heter «Soldat & Tek- blade~ fyller sm pla~s og - utviklet seg lengst hva på stormskadene i Nord
foran Moskvas eventyrpoli- nik». For en venstrevridd og slett Ikke tar seg dårlIg ut angår den såkalte «person- Norge og på Vestlandet ny
tikk, at man søkte å holde militærfiendtlig tid som vår, hverken som t~ykksak gene- lige frihet». La oss bare for lig. Vi leser i avisene om et 
ihjulene gående slik at flest måtte det jo virke som en relt eller ihva I~o~det. an- egen regning innskyte, at naturskadefond, men at et 
mulig nordmenn kunne prOVOkasjon at noen har vå- g.år. K~ det samtld~g bI~ra vedkommende «frihet» for vesentlig antall mennesker 
overleve. Det vi kan beJbrei- get å presentere en slik pub- til å ~rmg~ den. ~lmmdelIge Norges del ennu er relativt ikke inkluderes i dets «an. 
de dem er at de ikke holdt likasjon. Resultatet er da holdmn~ til ~Il~tærves~net begrenset, idet man risike- svarsområde». De får ingen 
styr på kommunistene og at heller ikke uteblitt. Anmel- n;d på J?rden 19Jen, er Ikke rer: å få sparken fra sitt ar- dekning overhodet. Og de 
de ikke samarbeidet på et deIsene i den svenske pres- sa rent lIte vunnet. Ibeide, dersom det kommer øvrige må finne seg i å vente 
eller annet slags vis med sen omtalte begivenheten 'I· i frem at man f.eks. er med- i årevis. Det skal være ned-
Nasjonal Samling, som jo med gloser som «våpen-, * I arbeider i «Folk og Land». satt en komite, endog en 
b~g~et sin innsats og sin re- porr» og «månedsmagasin I Så hvis noen spør oss, vil vi hurtigarbeidende sådan, i 
g.Jermgsdan;nelse. ~å .n~yak-, for små-hitlere». Særlig syn- HISTORISK TØVÆR si at listen tiltredes - Ull- 1898 (!) for å utrede dette 
tIg samme. I?nstIllmg. mgen tes man ille om midtsideom- I VENTE? der tvil. med dekning for tap i for-
eventyrpOlItikk, oppretthol- slaget, som var i farver og Mangt og meget ble for- bindelse med naturkatastro-
~else. av, .ro og or~en .og viste den svenske krysseren andret i Russland efter bol- * 'fer. Resultatet later visst 
IherdIg !o"rsvar av .vlrkelIge HMS Gata Lejon. Ifølge sjevikrevolusjonen. At lan- i fortsatt til å vente på seg. 
norske mteresser lIke over- det i sin tid ble grunnlagt 30-ARENE DA CAPO? Er det dette som heter «so-
for okkupaSjonsmakten. """"######,,,,_,# i av nordiske vikinger i øster- I Vi har tidligere sitert den lidaritet over landegren-

Når slikt samarbeide ikke ' : led, passet spesielt dårlig danske professor Erling sene»? 
direkte kom istand, så skyl- Ellers er det jo ikke bare inn i den nye marxistoide BjØI, som truer oss med at 
tes det at «det var gått poli- Nasjonal Samling som i historieskrivning. Dette for-, vi er hodekulls på vei inn i; 
tikk» i saken. At man kort Dahls øyne er «kverulanter». ihold er derfor hele tiden si- . en ny depresjonsperiode.! 
sagt, slik det også slås fast Samme karakteristikk får den blitt omtalt som «en Det later forøvrig til at det' 
i nevnte b~k,. rettet ka:r;on-,· for eksempel Hambro, og løgnaktig og antivitensltape- er gått mote i det å spå ? 

ene mot QUIslmg og NS Iste- 1 det er heller ikke rare æren lig teori». Men ingen formu- katastrofe og undergang for EXIT FN. 
denfor mot okkupantene, og Dahl levner «tre tidligere leringer er evige, heller ikke verden i tiden som kommer. i Amerikanerne er blitt lei 
he:under også ofte sa~ar-I statsministre» og så å si alle i. Sovjetunionen, og i en nY-I Bjøl var slett ikke den før- FN. Det er blitt et voksende 
beldet med okkupasJons- , stortingsmennene valgt i lIg utkommet bok om Sve- ste, men nu kommer også «folkekrav» leser vi at 
makten mot NS og dermed i 1936. Og når alt og alle slik riges historie får man vel si en svensk professor, nemlig USA må fo'rlate verde~sor
satte. norske livsinteresser i fordømmes, så er det kan- atytsagnet har f~tt en langt ~~nnar Myrdal, ~om har del ganisasjonen eller FN må 
på spIll. I skje naturlig å miste tilliten mmdre kategOrIsk form. l arets økonomIske nobel- bort fra amerikansk jord. 

Det er mange interessante. til fordømmeren selv. Rent Der heter det nemlig at læ- pris. Han hevder som øko- USA's FN-ambassadør John 
opplysninger å finne i artik-! bortsett fra at vi ikke kan ren om vikingene som Russ- nom, at verdens nuværende Scali fremholdt i en tale at 
lene i Dahls bok. Det som i, se annet enn at den for- lands grunnleggere er «en kriser vil kunne bli enda hele FN blir fullstendig me
første rekke skjemmer den, I iholdsvis unge Dahl vel må vitenskapelig tåkebygning verre enn depresjonen i 30- ningsløs dersom et automa
er den lille historiker Dahls ha suget sine opplysninger og en hypotetisk konstruk-' årene. Det tyder jo på at tisk flertall skal kunne ved
egen arrogante holdning til, om alle kverulantene og sjon». Det går da fremover demokratiet omsider får en ta hvilke som helst ugjen
de historiske personligheter; svikterne hos de kOlleger i 0sterled også - tross alt., en~ståen~e anledning til vir- nomførbare beslutninger -
han o:r;ntaler. Man får nær- i han ellers fordømmer: i kelIg.å VIse oss hva .det du- bare de oppfyller ett eneste 
mest mntrykk av at Dahl I' «,skodvinianerne». * I ger til. Og det kan JO være krav: nemlig å være rettet 
selv er den eneste som har Det vil sikkert være av en trøst. 'mot vestmaktene. Fra med-
rett til. å utta~e seg og døm- interesse for dette blads leS-I' «VERDENS .FRIEST~». I lemmene i det amerikanske 
me. VI skal Ikke feste oss ere å skaffe seg Dahls bok.. En amerIkansk mstltu- , * senatet er det derfor reist 
s~ meget ved ~t han ut fra Den inneholder meget av po- 'sjon med det selsomme krav om at landet skal for-
sI.ne venstrevrIdde forutset- litisk vrøvl og av feilaktige navnet «Freedom . House» OM VARE (FJER)NESTE 'late den høyrøstede og støy
mnger på bakgrunn av slag- vurderinger men man vil har satt opp en lIste over Når en bekk går over sine ende forsamling. 
ordet om «krig mot fascis- også finne 'mange godbiter «verdens frieste nasjoner». bredder nede i bushen et 
men» slår fast «det umis- egnet til å korrigere den Det hele ble en svært så eller annet sted, er norske I 
kjennelige preg av sviktende vanlige samtidshistorien. Vi eksklusiv forening omfat- myndigheter raske til å mel- ,..---------~ 
kompetanse som pre~et alt sikter her til statistiske opp- tende. bare lY av ve~dens de seg med sin ofte flybårne 
NS foretok seg. PartIet re- lysninger og tabeller, bl.a.' samtlIge. Denblandt fInnes ihjelp til de nødstedte. Da 
krutterte sine tilhengere på enkelte bygget på materiale I 

et grunnlag som led~t ulbe- fra Universitetet i Bergen ____ - __________________ , 
gavede kverul~nter, ~Il. del~ med opplysninger om hvor-' 
ekstreme outSIdere, til ms tI- ledes medlemsstokken i Na
tusjonelt sett ledende posi- sjonal Samling var sammen
sjoner i det norske samfun- satt. Ta;bellen omfatter med-

Nasjonal Ungdomsfylking 
net.» Ikke. alle kan vær~ lemmer med medlemskap En motstandsbevegelse på fremmarsj 
Hans FredrIk Dahler her l tilbake til 1933 og det burde V· h . . . o ••• , 

verden. Det han hevder sy- vel ha skaket den venstre- l ar l dIsse dager u~vI~et var orgamsasJon l Sør-Norge 
nes forøvrig slett ikk~ å radikale Dahl og hans kol- i med en ny lokal-avdelmg. 
stemme med. de faktIs~e leger noe opp at ialt ca., Nasjonal Ungdomsfylking 
iforhold, som JO er at NasJo- 20 % av medlemmene var Boks 505 
nal. Samling med sin ~ vir- arbeidere, 10 % lavere funk- 4001 STAVANGER I 
kelIgheten ytterst b~skJedne .sjonærer og 11 % bønder og . , 
medlemsstokk faktIsk klar- fiskere. Dette kan da umu-I En mengde ?ppgaver vente:. La oss ~ygge en SlagkraftIg 
te å styre No~ges ~and for- lig stemme med påstanden! gruppe o.g Vise at ennu e! Ikke den SIste no:~ann rød. 
bausende dyktig, slIk at ad- om «reaksjonens ytterste NUF er. Ida~ land~ts deSIdert største OPPOSISjOnsgruppe 
ministrasjonen og det hele høyre fløy»? på et VIrkelIg nasjonalt grunnlag, og den vokser stadIg. 

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.
pr halvllr. I nøytralt omslag In· 
nenlands: Kr. 100,- pr. lir, kr. 50,
pr. halvllr. 

Bruk postgironr.: 16450 
løssalg kr. 3,-slik, boken også annet sted~ . Vil Du være med på å utforme et norsk alternativ? Da bør I 

fastsLår, kunne overleveres Hans Fredrik Dahl (red): Du kontakte oss! Utgiver A/S FOLK OG LAND 

i utrolig god stand i mai I «Krigen i Norge». Pax Vikinc Boktrykkeri, Oslo 1945. Forlag 1974. 1 __________ _ 
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