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OBSERVATOR:

For Norges frihet og selvstendighet
,Slik arbeidet NS Ungdomsfylking under krigen

LØSSALG KR. 3,-

Et spøkelse
drar omkring
Antimilitær
»soldatkongress» i
kommunistisk regi

Utrecht i Nederland har
vært sete for en selsom kongress av «antimilitære soldater». Omkring 1000 deltagere møtte fra elleve land
(ni NATO-land plus Sverige
og Schweiz). De var fordelt
på 28 forskjellige organisasjoner - hovedsakelig kommunistiske eller kommunistbeherskede sådanne.
Det interessante ved hele
denne forsamlingen får man
si var de «problemene» den
tok opp til behandling,
først i forskjellige «utvalg»
og dernest i plenum. NATO
som sådan lot ikke til å interessere særlig, kanskje
fordi man ikke regner denne organisasjonen som noen
kvalifisert motstander, som
man behøver ta alvorlig.
Det denne selsomme «kongressen» var opptatt av, var
temaer som «Faren for et
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Selv om våre jøssingmot- var meningen at også nordstandere fremdeles ikke er menn skulle ha fri adgang
villig til å godta det, var selv til de høyeste stillinger.
Nasjonal Samlings viktig- I NSUF gikk SS-planene
ste oppgaver under krigen gjerne under betegnelsen
disse to ting:
«grautgermanismen», dvs.
a) Å bringe vårt folk mest at alt skulle røres sammen
mulig velberget gjennom til en ensartet masse og de
krigens påkjenninger og nasjonale særpreg mest mub) å sørge for at Norges lig reduseres. Både i NSUF
frihet og selvstendighet og partiet var det en meget
ble gjenopprettet der- sterk motstand mot disse
som Tyskland skulle vin- planer, og de ble bekjempet
ne krigen.
ved enhver given anledning.
Også når det gjaldt det
Det tredje utenrikspolisiste punkt, fikk Nasjonal tiske alternativ hadde sin
Samling,s Ungdomsfylking rot i Hitler-Jugend, og det
anledning til å gjøre en vik- gikk ut på å skape et «folke·
tig innsats, og det av helt nes Europa», der alle nasjospesielle årsaker.
ner skulle være fri og selvDet er vanlig å se på Hit- stendige, og hvor man skullers Tyskland som et sam- le finne frem til en samarfunn der enhetlige- politiske beidsform basert på full
oppfatninger ble tvunget likestilling mellom folkene.
Yly-fascistislr k~1J.p i It:::.li93!·,
igjennom fra topp til bunn, Dette kom praktisk til ut«Den tyske militarismem>,
men slik var det ikke. I vir- trykk da det i 1942, tross
«Soldataksjoner i nøytrale
keligheten hadde man en' direkte forbud fra Ribbenarmeer»
(Sverige) og «Solrekke «partidannelser» som trop, ble dannet et europedatmotstand i almindeligforfulgte nokså forskjellige isk ungdomsforbund som
het».
mål, og det gjaldt både in- bygget på disse prinsipper.
Videre skulle det arbeides
nenriks- og utenrikspolitikHitler-Jugends utenriksfor (i samtlige land, også
ken.
politiske tanker var selvfølNATO-land) et generelt forI utenrikspolitikken gjor- gelig de som passet Quisbud
mot utdannelse av solde det seg gjeldende tre ho- ·ling-regjeringen og Nasjonal
dater til bekjempelse av gevedretninger:
Samling best, og samarbeiriljagrupper. Dessuten skulUtenriksmini,ster Ribben- det med Hitler-Jugend ble
le soldatene heller ikke kuntrop og bak ham det meste
(Forts. side 7)
ne benyttes
som hjelpetropfor politiet.
av den egentlige partiorga- ______________________________,_ _ _ _ _ _ ' per
nisasjon sto for en tradisjoVi går ut fra at det stadig
nell tysk-nasjonal politikk
BØNDENES
PARTI:
er
tillatt å skyte på egne
som ikke var fri for impeoffiserer og andre «underrialistiske trekk. Ribb entrykkere».
trops linje var å avvise alle
Vi tviler ikke på at de
forhandlinger om Norges
greier å gjennomføre det. Vi
stilling til etter krigen, men
i har allerede eksempler på
dette forhindret ikke at
: at militærfiendtlige, proQuisling-regjeringen uoppi kommunistiske
pressf!ruphørlig og helt til siste slutt
I
per
har
greid
å
få offiserarbeidet for å oppnå for! foreninger her nord til å
handlingsseire, noe som ogmedlemmer,
; ekskludere
så fra tid til annen lyktes.
:
som
var
«nazistiske».
Slikt
Om Ribbentrops linje hadde
er
,io
egnet
til
å
styrke
vært den dominerende etter
NATO, må vite.
en tysk seier, ville det blitt
et hardt arbeide å gjenopprette Norges selvstendige Norges bønder har alltid til å utfolde sine evner og skjønnhetsplett på et ellers
status, men det ville ikke ha vært ryggraden i vårt sam- virketrang.
i godt og sunt parti. Nå er vi gjennom det siste halvsekel
vært umulig.
funn, en stolt og sterk vakt
Bjørn Unneberg og hans begynt å tvile, og det skyl- har vært den del av folket
Himmler og hans Allge-I om de fundamentale verdier
I des ledelsen og årsmøtet i som klarest har avvist de
kommunistiske og marxistmeine SS (må ikke forveks- som vårt folk bygger på.
___#####·~######u#####"
l Hedmark Senterparti.
les med Waffen SS) hadde
Mange av oss har hatt en
' Norge har gjennom det iske krefter som forsøker å
satt seg et helt annet mål, I viss tiltro til at bøndenes
AV AGRO
meste av sin historie vært løpe storm mot vår frihet,
nemlig å opprette et sterkt parti, selv om det har skif- .##"'######_##n_##_~#####f, et samfunn av frie bønder, vårt livssyn, vår kultur og
sentralisert
storgermansk tet navn til Senterpartiet,
som har sittet trygt på sine vår rett til å disponere over
rike, der det ville ha vært I skulle være en vokter for «grønne sosialisme» har gårder og som aldri har fedrenes jord.
Nå er det halvmarxistiske
alvorlig fare for at Norge i vårt folks frihet, om nord-I vært oss en vederstyggelig- vært redde for å tale både
krefter
i Senterpartiet som
kunne bli redusert til en ren mannens rett til å være seg het, men tross alt har vi fut og Roma midt imot. Vi
(Forts. side 8)
provins, selv om det nok selv, styre sitt eget liv og I betraktet ham bare som en, må også ha lov å si at vi

Svikter det vårt
nasjonale grunnlag?

Våre NS-bønder er tallrike nok til å
stenge halvmarxistene ' ute
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Stornorden, hva vil det si?

Frontkjempernytt

•

En plassering av begrepet
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I «Kjære slekt og venner av
NS' ungdomsfører, som! Axel Heibergst~g: ..
IUttryk~et «StorI.lorden» ~r
døde så altfor ung i oktober i Det ya~ et ord 1 famIlIens ofte blIt~ brukt. 1 F. og L. s
ifjor, ble omtalt her i avi- kunngJø~mg, av døds~allet spalter 1 det SIste, .uten at
sen (nr. 17/74). Vi vil imid- som umlddelb8:rt fal.t 1 øy- det noen gan~ er gjort f<;lrlertid også knytte noen ord nene. Dels fordI ~et Ikke er søI: på å preslse~e det SkIktil hans bortgang her i vår av ~e aller vanlIgste, dels kelIg. De respeI;tlVe bruke~e
egen spalte.
I fordI det med en gang slo av ordet har. tIllagt det sm
,meg: dette ordet rammer. egen betydnmg med den
Axel Stang var av dem Jeg tenker på ordet «edel». følge at de undertiden nok
som aldri kunne forlange Det som mer enn noe kjen- , har snakket forbi hverandre.
noe av. ~dr~ uten. selv å netegner de edle, er deres I Historisk er begrepet
være VIllIg til full Innsats. evne til å foredles i livets ennu bare en fiksjon. Noe
Da Hitler forhindret at Den skole. Motgang og påkjen- i «Stornorden» har aldri eksinorske Legion ble forlagt til ninger riper ikke opp sin-. stert som en politisk faktor.
Finland, slik Terboven - på net, gjør det ikke karakter-; og det er, knapt nok utfor-I
l!niyersitetsplassen den 29. og konturløst, men sliper met som et ideologisk mål"
Man kan forsøke å defi- brukes i landene nordenfor
Jum 1941 hadde lovet, det som edelstenen, gjør det hvis man ser bort fra den nere et «Stornord~n» ut fra Nord- og østersjøen idag
ordnet Stang det slik at han klarere og renere, får per- noe diffuse «Germania»- ~ulturelle, geografl~ke,. poli- vil vi således kunne få et
selv likevel kom dit. Ung- sonligheten til å funkle. Jeg tanken, som gjorde seg gjel- i tIske ene~ andre .kr~tener og «Lillenorden» av området
domsfylkingens tyske rådgi- gjør gjerne dette ordet til dende i enkelte kretser av' komme til forskjellIge resul- Norge-Sverige. Denne komver, Kurt Peter, fikk istand mitt når jeg innledningsvis det tysk-okkuperte Europa tat hver gang. I hvert til- binasjonen ville dessuten så
en ordning slik at han et vil si noen minneord om en under krigen.
felle brukes .begrepet oftest avgjort være tyngdepunktet
halvt år kunne gjøre full mann jeg er glad over å ha i Når prefikset «stor» knyt- ~rogram~atlsk om en poli- her nord og derfor utgjøre
innsats i en frontavdeling i lært å kjenne, og stolt over tes til et geografisk område, tlsk sam~mg av «Norden>~, en naturlig begynnelse på
Midt-Finland, hvor han del-, å kunne kalle venn.
,er det gjerne som motset- ~vor~or VI ?er velger et polI- samlingen av «Stornorden»
tok i direkte kamPhandlin-1 D t
'kk
k l
ning til et tilsvarende «lite», tIsk-fIlosofISk utgangspunkt. dvs. tilSlutningen av de øv~
e ikke
er 1 være
e, og en
s a ,rests
van- s l'k
. Gre at» BrI-.
.
o
ger, og sammen me d an d re, ligvis
l VI. h ar d et 1«
I snever betydning er nge
nor d'IS k e omradene
P
menige ble tildelt. Jernkor-I hovedoppgave v~d en båre ~ain og «Little» Brdtain, og «Norden» et begrep som Danmark, Finland og Island.
set a~ 2. klasse. VI verdse~- å tale om avdøde. Ved Axel 1 «0ros s »-Deutschland og dekker den «skandinaviske
Det er realistisk å regne
ter vl!"re ledere f~rat de I?a, Stangs båre føler jeg det «Klem»-Deutschland.
For halvøy», dvs. Norge og Sve- ~ed at Nordens samling
ep slI.k måte alltId var vIl- ijmidlertid som en skyldig- ~ordens vedkomI?ende har ri.ge. Omtrent i den betyd- Ikke kommer til å skje over
lIge 'tIl å gå foran.
het å bryte en regel jeg vI.vel heller aldn hatt noe nmg b~ukt~ Plinius ~rdet natten og at samtlige land
Ut fra hans erfaringer lyk-, ellers holder temmelig kon- «LIllenorden» som kunne I «SkandmavIa» da han 1 be- blir med samtidig. Det er
tes det senere å få sendt et sekvent. Grunnen til dette antyde hva det. større «Stor-, gynnelsen l!"v vår tidsregning derfor avgjørende at de førnorsk kompani til Finland. er at vi ikke har vært flinkej nOI'~en» egentlIgSk_Ull~RetY·lbe~r~v. sm «store, frukt- ste landene som blir med i
Dette besto vesentlig av le- her i landet til å gjøre oss' LIkevel er beg!~pet «l om-! bare ø'y l Norden». I våre da- samlingen, danner det best
dere fra NS Ungdomsfyl ferdige med sår fra krigens lØp» som en p<;ll1tIsk stØrrel- ger bhr so:n regel også Dan- mulige utgangspunkt for en
king samt idrettsmenn. tid. Vi har ikke for alvor se. La oss se lItt på hva det I mark. og ~mland medregne~. vellykket fullførelse av det
Kompanisjef ble NSUF's hatt mot og kraft til å rek- k ~ n bety, og hva det kanHVIS VI nu holder. oss tIl påbegynte arbeidet. Da Noridrettsleder Gunst Jonas- ke hånd til dem som i de skje burde bety.
Norden-begrepet slIk det ge og Sverige i enhver hensen, som ,lar blitt spesielt onde årene stod på den an- i
seende utgjør hovedmassen
utdannet for oppdraget. Et- dre siden. Lenge, lenge etter
av Norden, vil det være ønter innsatsen dannet Ung- at vi skulle ha lagt bak oss!
skelig om projektet «Stordomsfylkingens
kompani alt som heter oppgjør, har
o
norden» startet med dem.
stammen i Skijegerbatalj0- vi fremdeles vanskelig for
Enkelte innlegg i F. og L.
nen.
I å møtes som menneske til
o
har brukt uttrykket «storAxel Stang hadde mange, menneske og å anerkjenne I
d'
mange venner. Blandt disse medmennesket på tvers av I
"
nor lsk» om USA uten å
var også. biskopen i Borg, det som engang var skilleI forklar~ det n~rmere. Det
Per Lønning, som forrettet linjer. Både på samfunnets Klneserorganet,
«~las~e-I den videre «utvikling» og- er nærlIggende a anta at de
ved bisettelsen i Vestre Kre- og på Kirkens vegne kjen- kampen» fortsetter a Vlse
så vil gå igang med å av- tenker seg hele det germanmatorium. Fra hans tale ner jeg det slik at vi her har oss?ppmer~s?mh~t. Med
live sine barn, da turde sk~ Europa som et slags
bringer vi her et utdrag, noe vi skulle ha gjort godt hån l !1Ver lInje slar ?ladet
det være på tide å gjøre «LIllenorden» og rest~n av
uten nærmere kommenta- igjen. Vi har forsømt oss, ned pa .følgende avsmtt fra
anskrik. Riktignok er det den germansk kol oms erte
og forsømt oss stort.
en avo vare ledere:
her tale om barn som verden som «Stornorden».
rer.
I Når en betydelig mann ~Nar et fol~ slutter m~d ennu ikke er fØdt: men Hvorvidt det er mulig å få
griper feil, blir resultatet
a oppdra. sme. barn, slIk
,som altså likevel aven f.eks. New Zeal~nd og Sydgjerne et betydelig feilgrep.
d.et er skjedd l Norge da
eller annen grunn er «uøn- Afrika til å akseptere seg
sIste, par man?saldre, da
skeb».
' som deler av et Stornorden,
Axel Stangs evner og overedet
tit l
.
I er ikke godt å si idag, men
bevisning gjorde at han unr . grunn l engs e sel:
Under lesmngen av dette vi tror denne bruken av order krigen havnet i en posiNår man som et ledd
merkverdige organ, er det det snarere er egnet til å utsjon som måtte bringe ham
• alltid noen linjer av Ibsen vanne betydningen av det.
sterkt i søkely,set da krigen NYTT RIKS ORGAN
I som faller oss inn: Den sunvar over. Men selv da det
de fornuft avgikk ved døden
En annen ting er at det
SV?.
fra et forenet skandinavisk
ble k,1'empet om hans II'V, FOR
kt
t
idag
klokken
tolv».
Når
Norden går en direkte linJ'e
· I an ledmng ryene om a
l
d et b emerk esesver
d 19
var
energisk videre til forening av de øvhvordan
han e
l'
. kommunI·stene.s «FrI'heten» «Klassekampen»
.
" s p rson 1ge m- og folkesosialistenes «Orien- tar avstand fra våre menin- rige germanske folk i Eurotegritet ble akseptert og tering» skal slås sammen til ger, er det derfor en ekstra pa. Om denne enhet skal
fremhevet
Hans h dl'av alle parter. e,t fellesorgan for denn.e de- bekreftelse på at de er rik- kalles noe på -norden eller
an av
mger
var sprun- len av vårt politiske venstre- . tige.
get fram
overbevisnin-germania får fremtiden avgens tvang. Hans kjærlighet kombinat, foreslår «Oriente- ----------,,--..- ..- ... --. gjøre. Men det nordisk-gertil folk og fedreland var he- ring» noe harselerende at et
~
manske fellesskap i Europa
vet over tvil. Og selv i den bP~sdsende navn på det I?-ye
som overalt i verden er en
verste tiden bevarte han sin . a et k.unne være «Fr~te-,
o selvsagt programpost for enmenneskelighet og maktet å rmg». VI for vår del VIlle En ~s!kolog, s~ar det l vart ~ver som er «nordist» bare
vise hjelpsomhet mot mot- synes at et epda mer pa~- u.offlslelle -lekSIkon, er den 1 (stor-)skandinavisk målesende navn VIlle være «OrI- SIste man snakker med, før stokk
Axel Stang, NS' ungdoms/ører
(Forts. side 6)
entheten».
i man snakker med seg selv.
.
AXEL STANG
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Gjeninnfør enkeltmannskretsene

Redakt0r:
ODD [SACHSEN, ansvarlig

Det vil styrke kontakten mellom velgere og valgte
Og det vil svekke partienes makt

Redaksjonssekretær:
ERIK RUNE HANSEN
Medarbeidere:
OLAV HOAAS, ALEXANDER LANGE, ODD MELSOM

Gradert stemmerett etter ne som setter opp valglistekvalifikasjoner, slik Balder ne og dermed de facto be·
skildrer ideen i F. og L. nr. stemmer hvem som skal
3, er en interessant tanke, inn på Stortinget. Det sammen antagelig ikke praktisk me gjelder langt på vei også
politikk. Folk flest vil anta- kommunestyrene.
gelig være redde for at myndighetene vil holde dem på
nederste stemmerettstrinn
AV CATO
I de forløpne tolv måneder kunne østblokken notere seg hvis de ikke taler myndignoen meget vellykkede politiske manøvrer, som nesten hetene etter munnen.
førte til fullstendig oppløsning av NATO's sydflanke i I At vår't valgsystem trenMiddelhavet og etableringen av et kommuniststyrt med-: ger hardt til en revisjon, er I Resultatet av vår valgordlemsland, Portugal, lengst i vest.
en annen sak. I dag har in- I ning ser vi: Folk føler ikke
gen andre sjanse til å bli de valgte representanter
Det lå derfor så å si· i luften at det neste fremstøt ville. valgt enn de som villig inn- som «sine» og møter dem
rette seg mot nordflanken, hvor Norges oljerikdommer I ordner seg under partienes med dyp mistillit. Politikerhar lagt øket betydning til det fra før så strategisk viktige krav. Selvstendige menne- ne på sin side sørger først
nordkalott-området. Utspillet kom da også som ventet, sker med egne meninger og fremst for å holde seg
og det var de finske sosialdemokratene som gjorde det kan vanskelig hevde seg. inne med partiet for å sikre
første trekket på lederplass i sitt organ «Demari». Få Det er partiene, ikke velger- seg ny nominasjon, og så
dager efter kom sovjet-pressen ilende til med en støtteerklæring.

får heller velgerne komme
i annen rekke.
Mellom 1905 og 1919 hadde vi her i landet en helt
annen valgordning enn nå.
Det var flertallsvalg i enkeltmannskretser , dvs. at vi
hadde ganske få små valgkretser, hvor hvem som
helst kunne stille opp, og
hvor den som fikk flest
stemmer, ble valgt.
Hvordan dette vil arte
seg i praksis, kan vi se av
følgende eksempel: Oppland
fylke velger i dag syv stortingsrepresentanter.
Hvis
fylket ble oppdelt i enkeltmannskretser, ville det f.
eks. kunne bli to i Gudbrandsdalen, to i Gjøvik/
Toten-området, to på Hadeland/Land og en i Valdres.
Man ser at kretsene da ville
Trekket hadde forslagets form, og gikk i korthet ut på
bli såvidt oversiktlige at velat Sovjetunionen burde slippes til som deltager i det norgerne .kunne få en mulighet
diske samarbeidet. Samtidig uttalte Finlands statsminifor
virkelig personlig bester at Kekkonens gamle forslag om å gjøre Norden til
dømmelse
av kandidatene,
en atomfri sone og dernest alliansefritt burde tas opp
samtidig
som
disse på sin
på nytt.
side kunne greie å holde
'god kontakt med sine velSupermaktenes omsorgsfullhet når det gjelder Nordens
gere. Det ville også være
«sikkerhet» er nesten rørende tatt i betraktning at deres
gjørlig for en god og anerutspekulerte terrorbalanse-system er så hårfint, at selv
kjent
kvinne eller mann å
AI
NO
KUUSINEN
FORTELLER
den minste forskyvning kan føre til en lokal krig. Det er
bli
valgt
fra et slikt distrikt
vel ingen som tviler på at hvis Norge hadde vært medlem
Aina Kuusinen:
rimot hadde værs'go å opp- uten at vedkommende beav Warszawa-pakten, så ville et tilsvarende forslag ha
Nesten alle skulle dø.
tre som sørgende enke ved høvde å binde seg til noe
kommet fra USA?
Aschehoug 1974.
hans begravelse. slik at par- parti..
.
Når den russiske avisen Izvestija skriver at: «Absolutt
tiets ansikt kunne bevares. i Noen VII antagelIg peke
K
. 't
.
Ott Hun oppførte ,seg «pent» og på at Storbritannia har et
nøytralitet er e n illusJ'on hvis den ikke understrekes av
omm ernpampen
o l
.,
. t å
t
valgsystem som dette og at
annen
kone s app 1 sme SIS e r u av
.'
,
vl'rkelig makt» og at «små stater har ikke slik makt», så Kuusm' ens
,
.
. .' I SovJ'ethelvetet.
I det der har ført til at bare
kan man lure på hvilken respekt Moskva vil ha for et Amo,
var m~en
stor ldeo. to partier klarer å gjøre seg
alliansefritt ~o~den. Særli~ når det samme Norden ikke log, og kanskje ~r det nett- ~ Den som kan lese en bok virkelig gjeldende. Da skal
skal få lov til a ha atomvapen.
opp ?et s~m gjør he,nnes som dette uten å opprøres man være oppmerksom på
.
"
.
bok tIl et sa menneskelIg og i sitt innerste over en ideo- at S'torbritannia har bare
I det klassIske. masseoppbu~ets tId var en nasJon «h~en» avslørende dO,kument. E~ logi og et system som så til fire ganger så mange parlautelukkende pa et tallmessIg grunnlag dersom den I~ke I slags kommumst v~r hun 1 de grader tramper alt men- mentsmedlemmer som vi
hadde mange no.k soldate!. Idag, med moderne tekmsk i mange år og arbeIdet for neskelig under fot, hun eller har stortingsrepresentanter,
utstyr, ka~ en mmdre n~sJon hevde seg utmerket overfor Komintern gjorde hun, men han bør snarest søke psy- mens folketallet der er fjoren numerIsk overlegen fIende. Eksempel: Israel.
med et stadig håp om en kiatrisk hjelp.
ten ganger så stort som
. •
.•
annen og bedre verden bren- '
Falk
vårt De britiske valgkretser
Det er derfor all grunn tIl a se skeptIsk pa et forslag som nende i sitt hjerte I et kom.
d' f 3 4
'stø re
vil fremme et nøytralt Norden uten å ta hensyn til dets' munistisk samfu~ kunne
er· eI.: or '-11 bgl~nger. nr n
t
H'
N d 'kk k
..------..,.----..,...,.--... ---.... for
enn enkeltpersoner
vare VI e l, ogtil'
Sla
se
evn.e t il a• h·an dh e'.:e nøy t ra rt
l e ~n.
~IS or t en l ~ unn: hun vanskelig havne noe anå hevgreIe det selv, matte noen an re gJøre de ,men erme net sted enn i en fangeleir.
d
'
'il d f
h
s
var vi jo atter inne i et allianseforhold. Man tror vel ikke
~ seg, VI e er or os os
i Moskva at en «traktat», «ein Fetzchen Papier» ville være
Skildringer av kommu-; I
OS Ve blI så me.g~t stø;rre..
tilstrekkelig? I vår tid?
nistiske fangeleirer finnes
Andre 19~en VII Sl at flerdet hundrevis av, og hva Noen amerikanske viten- tallsvalg VII påfør~ ?SS et
ytterligere et moment som vitner om at det hele hare er' Aino Kuusinen forteller er skapsmenn ved navn J. D. overveldende
sosmlIstfleret spill mellom supermaktene og egentlig bare angår Nor- ikke noe nytt. Ny og o~er- Isaacs, J. W. Stork og D. B. t~ll. Det ville ~eppe .være
den som deres «interesseområde», er at atomforbudet raskende er heller ikke hen· Goldstein har funnet ut at ,tIlfelle. VelgertIlslutmngen
savner enhver annen gjensidighet enn den som er mellom nes skildring av det {{klasse- Nord-Amerika blir unødig t~l de forskjellige part~er a USA og Sovjetunionen.
.
løse» samfunns sterkt privi- plaget av tornadoer fordi r~ere~ s~ sterkt fra d:strIkt
ligerte overklasse av parti- man har høyre-kjøring i tt,l .dlstrIkt. at det SIkkert
Hvis avtalen skulle gjelde Norden vis-a-vis Sovjetunionen pamper. Derimot gir hun USA! Tornadoene derimot VII Jevne seg ut.
er forslaget i grunnen absurd, da Norden slett ikke har oss bedre enn de fleste et roterer mot venstre - noe
Å bryte ned partienes alt
atomvåpen. Det måtte i tilfelle bety at russerne avskaffet klart bilde av den iskalde man åpenbart mener at det for store makt, å gi enkeltsine, men det er vel ikke slik man har tenkt seg det?
og hjerteløse umenne-ske- må tas hensyn til. Viten- personer større mulighet
lighet som er et fellestrekk skapsmennene belegger sine for å kunne bli valgt uten
Hvis det finske forslaget er innledningen til en ny sov.jet- ved de røde ledere. Otto «utgreiinger» med sitater å være bundet til partiene,
amerikansk drakamp om Norden med «fredelige midler» Kuusinen,
mannen
som fra profeten Hoseas (8,7), og å styrke kontakten meler det en alvorlig varsko til de nordiske folk. Vil de unngå greide å bevare sin makt og så det er vel klokt å regne lom den valgte og velgerne
å havne på hver sin side i en meningsløs krig for super- innflytelse gjennom alle om- med at overgang til venstre- - alt dette er viktige oppgamaktinteresser, slik folkene i Øst-Asia og Syd-Europa har skifteIser, løftet ikke så mye kjøring vil bli tatt opp til ver. Gieninnføring av flergjort, må de oppgi sin eIle-melle holdning og for alvor som en finger for å hjelpe vurdering i USA med det tallsvalg i enkeltmannskretbegynne å tenke på hva som egentlig er Norden og hva sin kone da hun falt som første.
ser er en måte å løse dem
det vil si å være nordisk.
offer for systemet. Hun depå.
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SIDE 5

FRA BOKFRONTEN:

Vårt forsvar skal ødelegges

Den tyske soldatårboken 1975

Crotale-kampanjen og motstanden mot flykjøpet
er typiske eksempler

Den 23. årgang av den reForsvarsfiendene arbeider og Dagbladet. Men hensiknommerte «Deutsches Soldapå to fronter. De vH bryte ten er ihvertfall klar: Det
tenjahrbuch» foreligger i
ned for,svaret ved å skape norske forsvar må ikke få
tradisjonelt gedigent utstyr.
konstant uro og ødelegge di- noe som det sårt trenger til.
Boken har vunnet seg en
siplinen, og de prøver ved
På samme måte nå med
rekke faste kjøpere blandt
politisk press å sørge Ulr at innkjøp av nye jagerfly:
veteraner og andre militært
forsvaret ikke får skikkelige Helst skal vi ifølge SV og
interesserte, og trenger for
våpen å kjempe med:
i deres støttespillere ikke kjøsåv:idt ingen anbefalinger
Crotale-raketten er etter pe noe som helst, men hvis
lenger. Vi skal likevel kort
alle eksperters mening den vi skal kjøpe, så må det
nevne endel av innholdet i
som egner seg best for oss, ihvertfall bli svensk. Skulle
årets utgave.
altså er det en plikt for vi komme i krig, er det nemHovedartikkelen er en
marxistene og deres med- lig da en god sjanse for at
oversikt over det sikkerhetsløpere å forhindre at vi får vi ikke får de nødvendige
politiske system i øst-vestden. Det sier de selvfølgelig reservedeler fra et nøytralikke like ut, men begynner i~tisk og vet;str~vrddd Svekonflikten, slik det har utviklet seg siden 1945. A,lt i
å fantasere om at vi støtter rIge, og så blIr vart flyvåpen
alt en velorienterende ar tikSør-Afrika (fy!) hvis vi kjø- . bortimot ubrukbart .
. keI, som tar hensyn til de
I
siste måneders maktfor-I
I per disse franske rakettene.,
Hvem er det disse røde
I
Grunnlaget for denne på- forsvarsfiender av forskjelskyvninger i Midtøsten og tikke1 om de tyske bergInt~ressant er ogsa farg~- standen er tynnere enn tynn, lige avskygninger egentlig
Sydvest-Europa. En inter- jegernes innsats, om det planSjen med land.skapsva- men det kompenserer man ønsker å hjelpe? Norge er
essant opplysning er det tyske kavalleri og om p~ner for de preusslsk~ pro- ved å rope desto høyere, det ihvertfall ikke.
faktum,
at
utenlandske Reichsarbeitsdienst; det si- vmse~. og de ø,s~errI~ske godt understøttet av NRK i
Forsvarsvenn
kommunistblader trykkes ste i anledning 100-års dagen kronlander. Av hIstOrIske
og spres i et antall av 165 for Konstantin Hierls fød- begivenheter er det tatt med ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
på vest-tysk område. Og sel.
I Argonnerwald i Den l. verAv navngjetne tyskere,' dens krig, Boxeroppstanden
hele 65 av dem blir sågar
trykket i Forbundsrepublik- som er omtalt i årets bok, i China 1900 og Fehrbellin
ken!
kan nevnes filosofen Fried- i 1675 bare for å nevne n o e . '
'I
Ellers består innholdet i I rich Nietzsche, dikteren og
Med sine nesten 450 sider
soldatårboken som sedvan- I soldaten Hans Grimm for- er soldatårboken blitt et Et nytt spill e~ oppfunnet. spillet kalt f.eks. IPM, Stunlig av stoff om berømte mi-I uten en lang rekke h~r- uhyre ~nnholdsrikt verk og Det er den amerikanske øko- dart .Oil, Fort Auto osv.).
litærpersoner, avdelinger og førere fra nyere og eldre tId. den gjennomførte bruken nomen Ralp Ansbach, som. Oppfmnerens suksess er på
våpenarter. Av interesse for
For flyinteresserte er det av illustrasjoner i svartj står bak det, og navnet er I ingen måte sikret - forenorske lesere vil formodent- artikler om de vesttyske hvitt og farger gjør det til Anti-monopol. I motsetning 'løpig. General Mills Comlig stoffet fra Den 2. ver-. fallskjermjegere og om Bun- en ren fornøyelse bare å til det gamle kjente mono- pany, som produserer det
denskrig være, og av slikt I desluftwaffe. Av marine- blade i den. Vi henviser for: pol-spillet, gjelder det ikke gamle monopol-spillet, har
finnes skildringer av Sll,ltt-I stoff nevner vi en omtale av i øvrig til Boktjenestens an-,I å bygge opp eiendoms-impe- nemlig stevnet ham for retkampene i Kurland og Un-, minekrigfø~ingen under Den nonse på side 7.
.
rier, men å bryte .ned slik~ ten fordi han bryter ned
garn 1945. Likeledes en ar-l. verdenskrlg.
AlarIk
som allerede ekSIsterer (l deres «monopol».
:
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går jo ofte over opptuktel- som ville hindre en av dem man for at turen neste gang
sen. Således opplever man i å komme til orde. Herun- kommer til medlemmer av
jo stadig angrep på menings- der skal en av de røde være den konservative studenterog ytringsfriheten fra det bli1Jt slått ned. Vi vet ikke I forening. Og skjønt de røde
hold, hvis meningene da hvorledes det forholder seg I uttrykkelig lover ikke å gjøikke er iallfall halvrøde. Noe med det, men vil peke på at re noe slikt, stoler man vel
de vel har lært .av de andre det ::øde. sty~e straks forsø- ikke helt på løftene.
.
I «demokratene» l den borger-, ker a grIpe tIl de gamle velI lige leir. For også der svik-! kjente midler som man an- DET ER ELLERS
ter som man vet læren i den vendte mot Nasjonal Sam- INTERESSANT
DET GÅR DESSVERRE
,den politiske lapskausen og, politiske strid om levebrø- ling i sin tid før verdens- å merke seg at disse røde,
raskt mot avgrunnen med skape en politisk bevegelse det. De slipper såvisst ikke krigen. På basis av hendel- som ellers helst utmerker
restene av Anders Langes som både er tuftet på norsk lettvint til uortodok,se me- sen foreslår styret nå ved- seg ved voldelige dert onparti. Landsmøtet i Trond- grunn, innvarsler den nye ninger hverken i aviser eller tatt at medlemmer eller strasjoner, angrep på politi
heim bekreftet forsåvidt tid som allerede Quisling i kringkasting. Dette blad sympatisører av «nazistiske i 'tjeneste m.v., de er nå blitt
bare det de siste galluptall forutsa og som bryter over- . har da også i et kvart år- eller fascistiske organisasjo- så fredselskende at de beviste: stadig sviktende til- tvert ~ed det svindeldemo-' hundre kiempet mot boikott ner ikke kan bli medlem av grunner forslaget med frykt
slutning på grunn av indre krati som har tatt fra folket og munnkurv fra de etabler- Samfundet». Slike personer for vold fra den nasjonale
,strid og mangel på virkelige som helhet og den enkelte ~es side. Og de har såvisst skal he!ler ikke få være til- ungdoms side mot de stakførere. Vel ga vi i sin tid ut- enhver virkelig medbestem-. Ikke vært kresne når det stede pa Studentersamfund- kars røde fredsengler! I
trykk for manglende tro på meIse. Kort sagt en virkelig gjelder midlene til å lage en, ets møter.
Norges land løper som kjent
Anders Lange som seriøs po- revolusjonær bevegelse på karikatur av menings- og!
rød ungdom og annen rundt
litiker, men ingen kan be- nasjonal grunn.
ytringsfrihet i Norges land. i NÅR DE KONSERVATIVE med kniver og andre våpen
stride at han iallfall var noe:
erklærer å ville gå mot dette som de også bruker i stor
aven lederskikkelse og en NÅR VI UTTRYKKELIG
ET NYTT EKSEMPEL
forslag, så er det tydeligvis I utstrekning. Så tenåringer
mann med store demagogis- i skriver virkelig revolusjo- på de etablertes kamp mot ikke av bekymring for me- [er det visst ingen grunn til
ke evner. Nå er det visst in-' nær bevegelse, så er det bl.a. menings_ og ytringsfrihet ningsfriheten, men de taler· å synes synd på når de untet annet igjen av partiet med tanke på de røde tenår- opplevet man i Det norske for sin svke mor. For det der aggressivitet får smake
enn en flokk stridbare poli- inger som opererer på ven- studentersamfund, hvor et .e-år .io ikke langt mellom litt av det de selv praktisetiske nuller som ,slåss om' stre fløy med ideer lånt dels ildrødt stvre, «Rød front», hver gang de røde slår også rer. Det synes derfor temmeden arven som stadig fra Sovjet og dels fra Kina. har anbrakt seg på maktens de konservative i hartkorn lig søkt når det røde styre
skrumper inn. Det er bekla- Der er det i sannhet mye hvnder og forsøker å presse med «fascistene». slik deio gråter over at «en 17-årig
gelig at dette land i slike skrik og ute ull. Særlig kval- maktsitronen til siste rest. haT giort det helt siden iall- gutt» skal være blitt slått
nødstider som vi ser stige I mende blir det når også dis- Under et møte kom det til Ifall tredveårene. Og efter- ned på rabaldermøtet. Og på
frem i horisonten Skal, se folk imellom trykker dag- håndgemeng mellom tre som den nevnte lovbestem- den annen side: Hva har en
mangle en virkelig fører ens falske demokrati til sine medlemmer av Nasjonal I meIse jo skal praktiseres av 17-årig gutt på møtene i Stusom kan brøyte vei gjennom røde hjerter. Men naturen Ungdomsfylking og røde, det røde styre, så frykter
(Forts. side 8)
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(forts. fra side 2)

POLITISKE UNIFORMER ! jernteppet. Og kanskje blir standere. Han var et menHerr redaktør!
i vår «allierte» i den kampen neske - i ordets beste meSelv om jeg har skylden for paradoksalt nok det «nasjo· ning - i sin offentlige ferd I Folk og Land nr. 3 gjenga vi styrets appell til «lands·
å ha startet det hele, må jeg na;l.-kommunistiske»
Mao- slik han var det i sin I?ri- svik»-dømte og i nr. 4 fulgte vi opp med INO's vedtekter.
si at diskusjonen om unifor- , Chma. Hvem vet?
•
I yate. Om ha~s rolleplasermg Idag følger de retningslinjene, som er trukket opp for
mer eller ikke er temmelig I
«Stakan», Trondhjem l l~dets skjebnedrama var vårt HISTORIEUTVALG, det v i k t i g ste av alle utsekundær.
I
~rltlsk, måtte han~ person- valg som efter hvert kommer i virksomhet.
Hva jeg ville påpeke, er BESYNDERLIG
hge fremferd avtvmge res- Historieutvalget har iår tre medlemmer og sekretær. Som
at vår første oppgave er å HISTORIE
pekt ~os dem som hadde det fremgår av vedtektene, har utvalget et stort spilletre frem for våre nordiske I Herr redaktør!
øyne tIl å se med.
rom for sin omfattende virksomhet.
folk med et klart budskap Jeg har nettopp lest en såsom moderne mennesker kalt historiebok om den 9.
Den Axel Sta~g som ~en- Retningslinjer for Historieutvalget styre har godkjent, bevilger styret
forstår og aksepterer. Grei- april 1940 aven Mittgård.
nesk~r møtte l hans SIste i Institutt for Norsk Okkupasjons- de nødvendige midJer. Omkoster vi ikke det, er uniformer I Det er særlig avsnittet om arbeIdsår, ~tter at J:1~ på ny historie, (INO).
ningsoverslag innhentes av utvalog andre symboler i beste Quisling som etter mitt syn va;r vendt tIlbake tIl hvet ?g I 1. Utvalget skal ha minimum get. Styret bevilget', hvert år et
fall et slag i luften.
er meget misvisende og for- friheten, var et levende VI?--. tre, maksimum fem medlemmer beløp som utvalget, mot bilag,
Tidl. ungsveitfører, Oslo 3. vrengt, og det rørte meg nesbyr.d .om me~eskehg som oppnevnes av INO's styre for skal kunne benytte til dekning av
meget. Jeg har vanskelig evne tIl å modnes .gJennom ett kalenderår av gangen. Et med- mindre, mer tilfeldige utgifter.
TAKK TIL DANMARKSf.or å tro at forfatteren vir- motgang. Hans vlrke~e~s lem kan oppnevnes påny så mange I 6. Utvalget skal - eventuelt i
REDAKSJONEN.
keliJg ikke var bedre kjent var mer begrenset, adskllhg ganger som styret finner det ønske- samarbeide med INO's bibliotekar
Herr redaktør!
med QUislings fortid, så det mer begrenset, e~m hans ev- Hg. Utvalget velger selv sin for-I_ sørg,e for en systematisk arki.
, .
. må være forsettlig fra hans ner <?g forutsetnmger skulle mann m.v.
veringav det materiale det finner
A~tlkf.elen .ofm «.Race-dlskrl-, side når han gir falske opp- ha tIlsagt. Men han aksep- i 2. Utvalget skal arbeide innen-' frem til, og som ,anses å ha verdi.
mm~ lOn» l orrlge nummer, lysninger. Jeg har Men, terte det, ydmyk og rank for rammen av den målsetting"
.
fortjener honnør. Temaet I stad som nær nabo til mitt på samme tid. Slik jeg lærte som er fastlagt i INO's vedtekter,
7. HoVIS utvalg.et fått: seg for~lagt
r~se og alt som kn~tter seg hjem,' kjent sted fra 1931, hB:m å kjenne, v:;tr han høy- § 1: samle, katalogisere og bear- eller far ~tarbeidet ~an~skripter
tIl det er så øm~ålehg 'at det og har fulgt Quisling særlig reIst uten å kneIse og uten beide historisk materiale som kas-I s?m. det fmner ønskeltg a offent~esten er umulIg å .ko~me fra den tid ,i skrift og taler ringeste behov for å rettfer- ter lys over oklmpasjonen av Norge l~ggJøre, sendes forslag om dette
mn på de:t. Beldage:hgvls la- men har aldri fått forståel: diggjøre seg. Fri for hat og ka 1940 til 1945, herunder også NI I~O's styre, samme~ med omter det tIl. at speSIelt våre sen av at' han var så begei- bitterhet, uten klynk og hva som utløste den og hva som kostmngsoverslaget. HV1S forslaget
egne I?e?mgsf~ller er de stret f.or kommunismen Det uten klage kunne han snak- skj'edde under det etterfølgende godtas, tar utvalget også på seg det
første. tIl a unnVIke spørsmå- i var jo nettopp der ha~ så ke om det som hadde vært. «rettsoppgjør».
videre arbeidet med utgivelsen.
let skjønt
burde være
.
H an Vlr
. k e t så b et agend e f'l
fø
te til å de k'
d ts bde ' den store fare som han VIlle
rI
3. Utvalget skal etablere seg sao 8. Utv,alget skal følge med l. hva
t ~.
Jer Jenne e D e- bidra til å verne det norske i forhold til seg selv og til tidlig som mulig i kalendel'året. som ellers kommer ut av litteratur
y kIng. d kte~ synesb h an
- folk mot.
det ,som hadde vært.
Avtalte ansv,arsforhold - og sen- som behandler emner med ti1knytmar
s-re a lonen
e an d
J eg S
kal'kk
·k·
'1 ak - me ddeles sty- nmg
··1
.
'dens hIstorIe,
. .
let problem,et
å en lettfatl , e b,erøre d"""""~
"'lilN
' ere V! tlge tI t
ti okk upasJonstl
teli O .overbe PiS d å : mer her, men bare nevne at
Den dom et samfunn fel- ret snarest.
og foreslå for INO's styre hv,a som \
4. I .tillegg til hva utvalget selv bør kjøpes inn til instituttets bibg g To te'Y. ~ e~ te. jeg tror neppe Quisling var ler - og stundom m å felle
,
rs ID ., ,o
blitt med i bondepartiregje>- - over sine borgere i en gjør med sine oppgaver, kan det liotek.
ringen hvis han hadde hatt kritisk situasjon, er ett. Den stimulere og oppmuntre frie for9. Såvel et flertall som et min«KAMPEN MOT
en sUk politisk innstilling dom mennesker feller i sitt sIreres arbeide med de samme dretall,i utvalget skal kunne fremKOMMUNISMEN»
, som Mittgård vil ha det til. hjerte over medmennesker oppgaver, gi enkeltpersoner i kon- me forslag for INO's styre, men
Herr redaktør!
I Det er meget trist at særlig de møter, er et annet - og bet oppdrag li utforske spesielle det skal alltid gis opplysninger om
Lederbetraktningene i nr. 4 ungdommen skal bli prop- til syvende og sist: noe emner og supplere seg med under-I drssenser og hva disse går ut på.
munnet ut i en aldeles riktig pet med slikt, men jeg kan uendelig mer vesentlig. Ve- utvalg til bearbeidelse av spesielle
10. Disse retningslinjer er vedkonklusjon: Hvis vestens ikke tenke meg hvordan det sentligst til syvende og sist saker eller sektorer. INO's styre tatt av INO's styre den 14. februar
folk ikke får en annen le- skulle kunne avverges. En er den Guds dom som det skal forelegges navnene på dem I 1975 og kan endres når ,styret findelse, vil dets kamp mot tanke var at alle som kjøpte ikke er menneskers sak å som skal gis oppdr,ag eller skal ner det nødvend1g. Endringsforslag
kommunismen være tapt før I en slik bok gratis fikk med foreskrive eller å foregripe. \litte i underutvalg for godkjenning skal imidlerdd først forelegges det
den får begynt. Med libera-, et hefte f.eks. «Sannheten Det siste ord tilhører ikke av personvalget.
sittende utvalg med rimelig frist
lister og sosialdemokrater i om Quisling» av Lyder Un- oss. Men vi skylder hver-! 5. For tiltak som utvalget øn-. til å uttale seg. Utvalget kan også
spissen,er kommunismens stad. men slikt er vel van- andre et nestsi,ste ord, med' sker å sette i gang, og som INO's selv fremme forslag til endringer.
seier nærmest gamntert. skelig. En annen ting som ærlig.og redelig takk for det
Selv uten krig, slik sovjet- jeg også merket meg i den-, vi har fått gjennom ham vi: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lederne har sagt flere gan- ne Mittg'årds bok og som sier farvel til. Og da kom- I
~
ger. Kanskje er vi kommet synes å bli helt glemtellers. mer jeg ikke utenom de
så langt. at det uforståelige I det er hvorfor Quisling var kjente linjene fra den mest
samarbeidet mellom Sovjet i med Nansen i Russland, og berømte gravtale i norsk
Flere og flere udlændinge indblandes i
og krefter i USA allerede I' det arbeide han utførte der. litteratur, der presten på
forbrydelser i Danmark
har sikret kommunismens Jeg' tror det ville være av kirkebakken viser hvordan
.
.
seier, og at den eneste Igjen- betvdning hvis de virkeli!!e en menneskelig, en i egent- Alene I Køb~nhavns Dom- haft hel~ bander. a.f professlstående, mulighet ve!':tens i fakta herom kom tydeligere ligste forstand menneskelig, mervagt var sIdste ~r 37 pro- .onelle, mternati0na:le lo~folk har. er et almindelig frem.
dom - må se dypere enn cent. af de fremstIllede ud- metyv~ ~g udlændmge ~_.
opprør på begge sider av
Ole Hauen
den som går etter paragra- lændm~e.
l drabs- og tyvenfer
I - VI kan notere en stærk i volveret
sager.
stigning af lommetyverier
.og he~t grove: forbrydel~r,
Vigtigt er det, at et men'«Vi vil ei granske hjerter hvor ud~ndinge: .er m~- neske og et :folk er.ken~er
ET BEGRENSET ANALL BØKER
eller nyrer.
blandet, SIger kr:mmalassI-, den tro, som det vlrkeligt
Det er ei verv for støv men stent P. M. Gaugm.
: har. I menneskets og i et
fra Logos Forlag (etter krigen) kan enda skaffes:
for dets styrer.
'
i . Sidste år bley 1866 udlæn- 'folks liv må alt være sandt
"Grunlovsbrudd og rettsoppgjør» av Bjørn Vardaas kr. 15,- Dog fri og fast det håp jeg dmge anholdt l København. og ægte, men først og fremst
«Rettsliv og rettsstat» av Bjørn Vardaas ........ » 1~'50 : taler ut:
658 blev fr~stillet i dom- religionen. Thi troen former
"Mens vi venter på § 100» av Toralv Fanebust .. »
,
Den mann står knapt som mervagten (l alt blev 1763 mennesket, former et folk.
"Logos», et minitidsskrift av Toralv Fanebust .. .. » 2,50
sviker for sin Gud.»
fremstillet) og 552 blev Intet andet end troen. Hvor
«Trollspeilet» av Einarson (flere nr.) .......... » 2,50
!fængslet.
!lysende, hvor stærk er ikke
"Vi diskuterer» av Ingvald Førre .............. » 10,i
Det er li:geledes foruroli- et menneske, et folk, der er
"Til mentalundersøkelse» av B. D. Brochmann . . .. » 20(;- I Vi lyser fred over Axel gende, at forbrydelserne bli- rodfæstet i sin egen tro!
j
Heiberg Stangs minne.»
ver grovere og grovere. ManSend bestilling til: Det Frie Samfunn, Postboks 156,
Biskopen talte deretter ge af de sager vi har, ender
Gustav Frensen i
2401 ELVERUM
,over Joh. 14, 19: «Jeg lever med udvisning eller frivillig
«Min r-:Uemstavns Tro»
.,.---__________..__...______- - . ,_____ og dere skal leve.»
afrejse, men sidste år har vi
C. A. Reitsels Forlag, 1936
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SIDE 7

Bøn denes - r
I

Jugend og de øvrige nasjo-

nal~. ungdomsorganisasjo~.

-

I ner l Europa.

Idrev,
Det arbeide disse ledere
hadde både et nært og

(forts. fra side 1)

FRA

BOKTJENESTENS
LITTERATURLISTE

(forts. fra side 1)
!

derfor planmessig og meget et noe fjernere mål. Det prøver å snu opp og ned på
bevisst utbygget gjennom nære mål var å sikre norske dette. Vår eiendomsrett skal
krigsårene.
interesser i det løpende sam- uthules, staten skal dirigere
.
Noen vil kanskje da mene arbeide, og for. mange vil oss enda mer, det sås tvill Geo.rg LIncoln Roc~well:
.
at vi satset på den svakeste det antagelig væ.re over ras- om vår solidaritet med ves-I White. Power. A~enkaneren Rockwell var den ~ørste tll å
hest. Hva kunne vel Hitler- kende å høre at Ikke et ene- tens frie samfunn, vår for-, orgamse~e en Hltler-tr~ NS-bevegelse~ter. kngen. Ha:t;ls
Jugend utrette i opposisjon ste kraveller ønske fra svarsvilje undergraves.
bok, WhIte :ower, er blItt kalt «Det tredJe bmd» av «Mem
til moderpartiet og det mek- norsk side noen gang ble avdl
Kampf». Nar m,an har lest den, forstår man lett hvorfor
..
VI vet at mange me em- Rockwell ble skutt
tige Allge:m~ine ~S? For~o~- VIst av Hltler:Jugend. Nord- mer av Senterpartiet, deri- 482 s ill ppb kr' 35det var II?ldlertld at tldlI- mennene ble l ett og alt be- blant også en hel del tidli..,
., . , .
gere
Hltler-Jugend-Ieder~ handle~ som høyst respek- gere NS-folk, tenker å reai
ot dette ved å melde Helmut Damerau (red.):
allerede var på rask marsJ terte lIkemenn.
t·ll·mger ...T·dl·
gere
m
.Inn l. nø kk~ lSl.
l 1- i Den langsiktigere oppgave seg ut. Det er sikkert ikke Deutsches Soldatenjahrbuch 1975. Ny årgang av et anerkjent og imponerende bokverk, som blir bedre fra år til
gere
RelChsJ~gendfuhrer var å arbeide frem en ens-, veien.
år.
I lettfattelig tekst og med massevis av bilder i svart/
Baldur von Schlrach satt f. artet utenri~spolitisk hold-I
, . .d
eks. som Gauleiter i Wien, ning i de nasjonale ung-' . I løpet av relatlvt k~t tI hvitt og farver presenteres her det beste i tysk «Soldatenog det var i Wien og under domsorganisasjoner rundt VII det .komme en ~o ron- turn» og militærtradisjon. 432 s., innb. kr. 65,-.
hans beskyttelse at Det eu- om i Europa og det viste tasjon l Senterpartlet. ~a
ropeiske Ungdomsforbund seg ganske sn~rt at ideer om gjel?-er d~t at flest mu 19 I. V. Hogg:
ble stiftet. Andre eksempler et «folkenes Europa» og et nasJonalsmnede, me~~~ke~ Die Deutschen Pistolen und Revolver 1871-1945. En våpenvar de usedvanlig begavede samarbeide på likeverdig er medlemmer ~er, Sl aå håndbok for pistolskyttere og samlere. Stort format med
brødrene Lauterbac?er, so~ grunnlag dominerte dem de kan sette radIkalerne p en mengde illustrasjoner og tillegg om ammunisjon etc.
206 s., ill., innb. kr. 77,-.
.
.
også var avansert ~ll ~aulel- alle. Det var denne politiske, porten.
ter~ .. Den .meget smd~ge ?g linje som fant sitt praktiske I Ikke mmst l Hedmark
POlItliSk lIberale RelChsJu- uttrykk i Det europeiske finnes det et meget stort an- Olaus Ulven:
gendfiihrer Axmann hadde Ungdomsforbund hvor de tall bønder og andre som i Lange skygger. En «landssviker» forteller om sine egne
~essuten en sterk posisjon aller fleste europeiske folk sin tid var med i NS. O~ ~pp~evelser i .krig og fred - fra «mobiliseringen» i 1940
l den sentrale ledelse..
var representert, også en de ikke allerede er med 011 tll Innesperrmgen i norsk konsentrasjonsleir i 1945.
NSUF hadde før kngen rekke av folkene i Sovjet- Senterpartiet, så bør de ga 128 s. bft. kr. 5,-.
ikke hatt noen kontakt med samveldet.
inn nå, og de bør også sørge
Hitler-Jugend, og det var
o
for at andre antimarxister Finn Kjelstrup:
først i slutten av 1940 at. en
Det ma ellers nevnes at gjør det samme. I andre fyl- Den norske kapitulasjon og krigføringsproblemet 1940norsk ungdomsdelegasJon NSUF etterhver~ bygget.opp ker der radikalerne er akti- 1945. Kort og lettfattet oversikt over et omstridt kapittel
under et besøk i Tyskland en ytter~t ve~dlfull polItisk ve i Senterpartiet, bør det i Norges nyere historie. Med dokumentanhang. 64 s. bft.
kunne etablere en forbindel- e~terdretmngl~tJeneste, og håer gås frem på samme måte. i kr. 10,-.
se som senere utviklet seg gJor e sær 19 en av v re
i ~tadi vennligere og for ungsveitførere en meget for- , Det er m~en grunn~ll å
t .
tjenestefull og ikke ufarli:g drive orgamsert fraksJons- A. Olesen:
ttOS~~{f;;:tree ::e:U~r~r dette innsats. Det er en skam at yir~so:nhet. Det ka.n. vekke Fra utrykte kilder. Rostockmødet og Danmarks besretb
k t
f ro· d l
man selv nå snart 30 år et- IrntasJon og motVIlJe. Det telse. Avslørende stoff fra forspillet til okkup.asjonen av
, esø e var . o I~ e s~n ter krigens ~lutt fremdeles er nok å gå inn enkeltvis' Danmark under Den 2. verdenskrig. 92 s. hft. Ill. kr. 5,-.
med HJ relativt tIlfeldIg, .
' .
.
I
men så kom forandringen Ikke kan nevne hans navn for VI bade kJenn.er hveran- I Ad Jf H'tl .
i og med opprettelsen av uten risiko for å skade ham. dre og vet hvor Yl har ?ve~- M' OK 1 er(.. 2 b' d) Den
et o ,t ·dte bok
D t
In amp 1
In.
meg
ms TI
av e
Via kanaler som vi her andre Så får VI slå tll pa
den . såkalte
g~rmanske ikke skal avslør'e, gikk en det g'unstigst mulige tids-' t~edJe rikets fører foreligger nu i ny dansk oversettelse.
landtJeneste. Det VII føre for t ø . f ·
punkt og feie de marxistin- Tils. 460 s., ppb., kr. 35,-.
langt her og nå å forklare s r m av mormasJoner om
.
hva dette tiltak egentlig gikk planer og tiltak som hadde fiserte ut av bøndenes partI. Chris Ellis:
ut på, men NSUF-Iedelsen med dagens og. morg.e~da~German Military Combat Dress 1939-45. Alt man trenger
besluttet ihvertfall å bruke ens tyske utennkspolItIkk a
..
.
- ! vite om Wehrmachts uniformer, bransjernerker, gradtegn
denne sjanse til å opprette gjøre, og Q?isling-regjer~n- offentlIggJort her ?JemI?e! o.Lmed et kort tillegg om medaljer og infanteriets hånden ,sterk representasjonsav- gen ~u~ne SItte med .kopler og deretter som splssartlk-! våpen. Gjennomillustrert i svart/hvitt og farger. 88 s. innb.
deling i Tyskland. To hun- ay VIktIge promemorIa bare keI i et av Hitler-Jugends to, kr. 32dre jenter og gutter med et fa dager etter at de var skre- offisielle tidsskrifter. Det er
sterkt lederkorps dro syd- vet i Berlin.
, verdt å merke seg at HJ-Ie-! R. J. Bender:
Som regel ble disse under- derne var fullt klar over at. The Hitler Albums. Et praktverk i storformat. Billedberetover tidlig på sommeren i
1942 og i praksis ble det retninger bare tatt til etter- artikkelen var et svar på og! ning om Mussolinis statsbesøk i Tyskland i september
sene~e lederne av landtje- retning og brukt i de løp- en avvisning aven hemme- 1937. Velegnet som gavebok. 144 s. innb. kr. 70,nesten som tok seg av for- ende diskusjoner med tysk- ligstemplet utredning fra
bindeisen både med Hitler- erne der det passet. I ett SS.
Fosten & Marrion:
Det kunne være mange Waffen·SS, its uniforms, insignia and equipment. En håndtilfelle ble imidlertid et
slikt promemoria brukt til andre ting å nevne om bok med masser av illustrasjoner i farger og svart/hvitt.
,1 U III ØR.
e~ åpen og utadrettet ak- NSUF's
utenrikspolitiske flott utstyrt og trykt på kunsttrykkpapir. 112 s. innb.
sJon.
arbeide, men dette skulle· kr. 32,s"Jeiten i Det dreide seg her om en være eksempler gode nok på
..
; lang og hemmelighetstemp- Ungdomsfylkingens arbeide Ralph Hewins:
------.
- - - , l e t utredning om hvordan for Norges frihet og selv- Quisling, profet uten ære. En kjent engelsk historikers
Vi har hørt at man i det øst- . AllgeI?eine SS forestilte seg stendighet.
arbeide for å sette tingene på sin rette plass. ytterligere
tyske DDR regner menne- fremtIdens Europa, og de~
Om Hitler-Jugends linje presentasjon unødvendig for norske lesere. Illustrert.
skene som kommunister, som her ko;n frem, var s~ ville blitt fulgt etter en tysk 408 s. ppb. kr. 20.00.
ærlige og intelligente. Men go~t som pa alle P?~kter l seier, vet man jo ikke med
ingen kan være i besittelse S~rI~ med hva 9mslmg-re- sikkerhet, men vi mente
av samtlige egenskaper på ~Jenngen og, N~S,l?nal Sam- ihvertfall det var rimelig \-#############_#_--###########~####################r
lmg ønsket. QUIslmg ga d~ grunn til å satse på det.
en gang.
~
~
Enten er de: Kommunis-' en av de h~veste l~dere l
~ ~~~~~~~~PRACHIGER NATIONALISTISCHER ~
ter og ærlige, men da er de Ungdo;nsfvl~mgen l .opp- - - - - - - - - - - - , -... \
~
ikke intelligente. Eller så er drag oa sknve en artlkkel;
~ sucht noch Mitglieder in der ganzen Welt. Wir sen- ~
de kommunister og intelli- ~~ vart syn på den fr~mMYNTER
~ den Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
~
gente, men da er de ikke tIdlge europeIske ordmng, fra siste verdenskrig, for- \
li
ærlige. Til slutt kan de være hvor man skulle bruk~ de trinnsvis tyske, ønskes kjøpt. \ Bitte 6 IRe flir Porto beilegen. Dietmar Schug, \
intelligente og ærlige, men samme: eksempler sol? 1 ss- Ole Jensen, Kierschowsgt. 5, ~ DSNWB, 545 Neuwied 11, Postfach 110211, West- ~
da er de ikke kommunister.! utrednmR'en. men alltId med Oslo 5.
~ Germany.
~
(_ innsendt)
m~:~;~ f~~~~:~l ble først ___.,__________
'I
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Meninger - (forts. fra side 5)

-Il

ERDEN

dentersamfundet å gjøre
annet enn som klakker for
de røde? For han kan da
nende henvendelse. Vi tror omskoleringen blir altfor har man mange nok av slike
umulig være student.
«POLITISKE
.
i PYROMANER»
nemlig ikke at NRK's pro- brå. Hvis redaktør Arne Tu- tusenkroninger blir det forDET ER INTET NYTT
iDen almindelige tillit til po- grammer om «nazistene» er myr (ja, for han er det) i muesskatt på toppen, slik at
under solen, som det heter i litikerne har vel egentlig al- særlig bedre enn program- avisen «NYBROTT» (Ap., bildet blir enda skjevere. Vi
om Midtøsten. Nem- Larvik) får almindelig med- formoder at det er slikt som
et gammelt ordtak. Gamle dri vært særlig stor. At der mene
,
hold i dette, får man vel kalles utbytting og at det er
medlemmer av Nasjonal er en tendens i tiden til å lig.
nesten innrømme at omvur- slikt sosialistene har ført
Samling vil huske fra tred- kritisere dem offentlig og i
deringen av alle verdier er krig mot siden «manifestet»
veårene hvorledes de røde sterkere vendinger enn tid- I
gått lenger enn selv Nietzs.: -til Marx. Og her i Norge har
- som dengang i første rek- ligere, turde derfor ikke
che hadde tenkt seg.
vi stort sett hatt en sosialke omfattet Arbeiderpartiet være noe nytt i og for seg, iRATTUM INKJE SO
istisk regjering siden 1935.
- gråt offentlig over «nazi.:- men snarere bare bety at
»
Man kan saktens begynne å
stenes brutalitetn, mens de deres evne ,til å «ta igjen» Når man fortviles som verst
lure.
selv praktiserte voldeLige med kritikerne er mindre over samtidens mangel på
overfall både på .NS-møter enn normalt. Den danske kvaliteter, kan det være en GJETT HVEM SOM
og på NS-medlemmer enkelt. ,skipsmagnaten Ole Laurit- om enn fattig så dog trøst KOMMER TIL MIDDAG?
vis - helst det siste forres- II zen har levert følgende bred- at ens fortvilelse hverken er Niggerhøvding nummer en"
ten. Vi husker det Hrutale ,: side i «Kristeligt Dagblad»: ny eller original. Allerede den nesten helt utrolige Idi SVARTEBØRS I
overfall på NS-møtet i a.iø- - «Politikerne er som pyro- Sokrates omtalte den deka- Amin i Uganda, forstår sta- RØDE-CHINA
vik hvor en liten flokk NS- maner, som først tenner et dente ungdommen på en
medlemmer med advokat' bål, og deref.ter beskjeftiger måte som gjør at vi kjenner dig å geber~e seg så .det En typisk kommers-form i
Hjort i spissen ble stenet I seg med å slukke det. De igjen vår egen tid. Og Jo- vekker opp~lkt: Hans SIste kommunistland er svarteog mange alvorlig skadet. puster til misunnelsens ild hann WOlfgang von Goethe ~åfunn er å mVlt~re seg selv børsen. Så også i Maos uforDa gikk det jo ut over både og får borgerne til å stem- har sagt følgende om de tIl statsbesøk l England. lignelige mønstersamfunn.
17-åringer og andre. Men me med lommeboken. Når høyt besungne massene: _ «Jeg kommer den 4. augu~t», Riktignok hevder kineserne
Arbeiderpartiets stortings- så siden regnskapets time Man høster ringe takknem- ha! han meddelt dronrung selv at kriminaliteten hos
mann fra Gjøvik stod like- kommer, taler de om ansvar. lighet av menneskene, hvis EI:zabeth og han. håper at dem er så liten at den nesman prøver å høyne deres brIt~nes øJ:t0nomlske van- ten ikke er til å registrere,
vel opp i Stortinget og for- og Wbakeholdenhetn.
svarte
overfallsmennene.
åndelige behov, gir dem en skehgheter Ikke er verre enn men likevel har man nu
For 17-årige «nazister» har
*
høyere ide om seg selv eller at han kan regne med e~ iakttatt kommunefunksjoman
naturligvis
ingen
en følelse av det ønskver-. hmottagetlSed sOFm sva.rerhtll nærer, som har delt ut løpeansbedt
san.
ar sedler
tI' l folk på gatene 1.
skrupler. Over å slå' ned . TENDENSIØST?
' d"1ge l. en ed el t'l
l værelse. :'han
om atorøvrIg
det blir ar'
Jevnfør også overfallene på Av dagspressen fremgår det Men hVIS man propper dem
t
ff"' Il
b
k byen Sian i Midt-China. Teksmåguttene i GuttehirdeD at fjorten prominente nor- med slarv og sludder, og ranger
o l~le e
esø sten på løpesedlene er forunder okkupasjonen.
ske jøder har beklaget seg dag efter dag hjelper dem hos «~avhenglghetsbevegel- met som en advarsel mot
til NRK over at man fra litt lenger nedover skråpla-! sene» l Skottland, Wales og nettopp kriminelle handlinM
'
har
«gode
U -HJELPE N -ER S
TADIG
'arIenlyst
sender «tenden- net, da ~r man deres man~.,i Nord-Irland.
råd» å gi demHan
sier
han
Ja ger, og d en er sannel'19 ompå trappene i den offentlige siøse barne- og ungdomspro- Derfor fInner den nyere t I d . .
.'
. , fattende nok. Vi nevner i
diskUSjon. Det er på det grammer vedrørende Midt- så stort behag i alle slags Ja, VI har:nt~d ~~Odd ~t n~g- fleng: svartebørshandel, narrene at majoriteten av det østen». De så «med sterk usmakeligheter».
rene <?gs
a ; ~l? e- kotikaomsetning, sabotasje
norske folk er mot en slik I uro på de konsekvenser pro-I
grensmng, me~ e Jenner ( !), tyveri av stat'lige midler,
form for u-hjelp som våre grammer av denne karakter
*
den åpenbart Ikke selv.
bedrageri og ulovlig (det vil
*
si privat) produksjon og
politikere praktiserer. Men kan medføre i den norske
politikere gir som kjent ungdoms holdning til nor- «VERRE ENN HITLER»
salg av varer. Vi hører ellers
mellom hvert valg en god ske jøder og til Israe1». I Vi trodde inntil nylig at det
at straffene i Maos rike ikke
dag i hva velgerne mener. hvilken grad de nevnte pro- fantes enkelte «sannheter» OM «DET ØKONOMISKE
på noen måte kan sammenSå mobiliserer de da sdne grammer var mer tendensi- hvis evige gyldighet ikke SYSTEMET»
lignes med dem i sos sehjelpetropper i de pOlitiske Øse enn dem NRK sender var til å rokke. En slik var Uttrykket i overskriften er Norge. Ifjor ble f.eks. en
aviser for så godt som mulig om andre konfliktområder i f.eks. den at intet jordisk en klisje man ofte møter kvinne i Kanton dømt til
å stoppe munnen på flertal-, verden, kan sikkert diskute- vesen kunne være verre enn hos de venstreforvridde. fem års fengsel for ikke å
let. Således forteller AFTEN-, res. Det avgjørende synes vi Hitler...:...... for det har vi lært Selv om deres monomane ha holdt «orden i husetn.
POSTEN - som alltid er er hvorvidt d'herrer utvalgte på skolen. I voksen alder bruk av den ikke alltid er Så vet vi da hva vi har i
tjenestvillig på pletten - at tror seg å kunne oppnå noe har det nok hendt at vi tvil- like forståelig, er det iall- i vente hvis SUF-kineserne
hver nordmann bare betaler, som helst hos kringkastings- te litt, og lurte på om iall- fall lett å begripe hvorfor' overtar styre og stell her
105 kroner hver til U-hjelp,! ledelsen ved en slik henven- fall ikke små justeringer den er oppstått. Hvis man hjemme.
mens det brukes 480 kroner' deIse eller om den bare kunne være på sin plass av setter tusen kroner i ban-I
til alkohol. Vi synes ikke' skyldtes gleden (unnskyld) hensyn til troverdigheten. Et ken, så vil deres verdi ef.ter ._ _ _ _ _ _r.-_ _ _~
sammenligningsgrunnlaget ved slik på ny å kunne doku- visst medhold har vi nok ett år være sunket til 898.
FOLK OG LAND
er tilnærmelsesvis brukbart. mentere sin forfulgthet. På fått av den såkalte utviklin- Men så har man altså fått
Hva den enkelte frivdllig den annen side bør vi i våre gen idet både Churchill, fem prosent renter, kan man
Enerhaug pl. 4 - Oslo 6
foretrekker å bruke sine kretser holde oss nøye un-. Roosevelt og Stalin er bragt innvende, det blir vel også
Telefon 190671
penger til - selv om det derrettet om resultatet, for i· ned på et rimeligere nivå noe. Jo, da kommer man
skulle være alkohol - bør fall henvendelsen fører til sånn pø om pø. Men når vi opp i 943 kroner, men man EkspediSjonstid: Tirsdag til fre·
dag fra kl. 10 til kl. 15. Mandag
da være en privatsak. U- noe positiv:t (for de omtal-! leser at selveste Jesus skal har likevel tapt 57 gamle og
lørdag holdes kontoret stengt
hjelpen er derimot noe som te), var det muligens en ide ha vært verre enn både Hit- kroner. Men så skal man beblir påtvunget alle, også det for kongerikets rettsforfulg- i ler og Stalin, da virker det tale skatt av de 50 som reg* LAND
FOLK OG
store flertall av mennesker. te å følge opp med en lig- nok som om progresjonen i nes som «fortjeneste». Og
I
DANMARK
som mener det er direkte
2800 KONGENS LVNGBV
ulovlig å bruke skattepenger I
Co<><:N:>'<:N:>o<:N:»~.o<>-.o-q.C'-O'O'.o-O-O-O'oOoO-O,~~~
Postboks 27
utenfor landets grenser på kringkastingens udugelige
*
det vis. Skulle en slik sam- ledelse en på tetuten. Vi
Abonnementspriser 1975:
menligning som Aftenposten tror ikke det hjelper noe
Kr. 80,- pr. år, kr. 40,- pr. halvår
foretar være forsvarlig, så fordi politikernes omsorg
i Skandinavia. Utlandet kr. 50,måtte man jo også kunne for ytringsfriheten jo er så minner om sine møter den annen tirsdag i hver måned. pr. halvAr. I nøytralt omslag innenlands: Kr. 100.- pr. år, kr. 50,tvinge alle avholdsfolk til å ubegripelig stor når det Neste sammenkomst finner sted
pr. halvår.
tirsdag den 11. mars
bruke penger til alkohol. .,' gjelder venstrepolitikk, slik
Bruk postqlronr.: 16450
at det vel bare blir tomme i lokalene på Enerhaugplassen 4 (inngang fra Smedgaten) .
Løssalg kr. 3.ET~LERS GLEDER
ord, men det er jo gledelig Fremmøte klokken 19.00. Kåserier, hyggelig samvær.
UtgIver AlS FOLK OG LAND
DET OSS
å konstatere at selv det slø- Vel møtt!
at Stortine:et endelig har gitt ve stortinget altså kan småVikin, Boktrykk.ri. Oslo
de røde d Fjernsynet og Riks- reagere imellom.
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