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UAVHENGIG

Januar 1976

AVIS

Nr. 1 - 25. årgang
løssalg kr. 3,-

Vi er kammet over et lite
hefte sam heter «Fra 9. april
til 10. juni. En særoppgave
am krigen i Norge 1940».
Farfatteren heter Trond Vernegg, ag han er en ganske
ung mann hv~s første berøring med emnet var at han
valgte det sam sin særoppgave da han gikk på ungdomsskalen. Senere har han
bearbe1det særoppgaven nae,
og sender den altså nå ut i
trykt farm. l farordet sier
Vernegg bl. a.:

Det er ikke det minste rart
at folk ilest nå er blitt lut lei
av alle særkrav ag pressfarsøk
som de daglig blir kanfrantert
med i aviser, radio, og TV, og
sam det stadig vekik demanstreres ag streikes far. Det hele blir
rent parodisk når noen hundre
mennesker fra NRK, Rikstrygdeverket, Statrstisk Sentralbyrå
ag lignende institusjaner en desemberkveld marsjerer i fakkeltag gjennom Oslo i protest mat
«statens lønnsdiktat». Det er
mulig staten 1m seg påvirke av
slikt, men naen særlig sympati
blant vanlige menneskier tror vi
ikke demonstrantene har vunnet,
heller ikke med 24-timers-streiken i radio, ag TV.
Det som skjer, er at aggressive og hensynslØse mennesker
albuer seg frem i organisasjan
etter organisasjon. De er ja så
flinke ageffektive, så. Se bare
hvorda.n en mann sum Bjørn
Nilsen har klart å sikre lSeg farmannsjobben i Farfattel1fareningen, antagelig på grunn av sin
evne til å blåse alle slags krav
virkelig start opp. Og glem hel·
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«Det bØr pekes på at krigstidens historie i tiden etter
1945 er blitt grundig ~kadde
lagt. A gjennomtrenge all
denne tåken er mer enn jeg
tør ta mål av meg til. Men
jeg viser til hvar skremmende
tykk den er. Bare jeg kan
gjennamlyse noe, så tør det
være nyttig far lesere sam har
vilje til å fmstå.»

KAN VI HAPE PA EN FOLKEBEVEGELSE FOR SAMHOLD OG SAMARB EIDE?

O

Våken
ungdom
setter
spørsmålstegn

FOLK FLEST ER LUT LEI
SÆRKRAV OG PRESSFORSØK

SelvfølgeHg kan vi ikke underskrive alle de kanklusjaner Vernegg er kammet til,
men vi synes i alle fall at det
er et meget appmuntrende
trekk i bildet at unge mennesker nå helt uhildet begynner
å granske en periade ti vår
historie, der seierherrenes ag
makthavernes versjon hittil
har fått stå nesten uimatsagt.
Vier ikke så innbilske a11 vi
tror de unge på alle punkter vil kamme ;til samme resultater sam vi. Det er mest
mulig objektivitet vi ber om,
nae vi hittil ikke har vært
bartskjemt med.

Vi farstår det slik at Vernegg har sendt heftet ut til
gymnas aver hele landet med
anmodning om å ,ta emnet
opp til diskusjan.
På farespørsel har «Falk
og Land» få1it oplyst at agså
andre kan få heftet tilsendt
mat å innbetale kr. 12,- på
pastgirolwnta
3 76 87 85,
Trond Vernegg, 3200 Sandefjord.

--------_./

Opp alle jordens hundne treller . ..

ler ikke kamerat Ole Chr. Lagesen i NRK. Det er en av samme
ulla.,
Faren er at ,slike folk kan
danne skole. Sindige mennes-

kier rundt am i mange fareningsledelser føler seg presset til å
Øke kravene de også, både fardi
de føler et ytre psykalagisk press
(Forts. side 7)

Hvorfor vi godtok
Quislings aprilregjering
NOEN KOMMENTARER TIL EN ANMELDELSE AV MELSOMS BOK

«Hva Quisling gjorde 9. april 1940 - å proklamere
anti-mobilisering og å danne sin egen regjering mens
nOI:ske soldater såvidt var kommet i kamp med tyske
styrker, og mens Nygaardsvolds regjering og kong
Haakon fortsatt var ubestridt i funksjon på norsk grunn
- det ga ham for alltid forræderstemplet.»
Dette sitater hentet fra avisen
«Hadeland», der Jostein Pedersen har anmeldt og imØtegått
Odd Melsoms bok «På nasjonal
uriaspast». Anmelderen har mye
gadt å si om Melsam ag baken,
men med avenstående sitat mener han å ha slått fast at uansett hva Melsam og vri har å
fare med, så strander alt på
QuisLings aprilforræderi. Dette
skjØnte han den gang sam 11åring uten videre, hevder Jostein
Pedersen.
Kanskje vi som var noen år

eldre i 1940, skjønte noe mer.
FØrst om «anti-mabiliseringen»: Vi visste alle dengang at
vårt forsvar gj.ennom en årrekke
var blitt metodisk ødelagt, og at
den narske hær hadde helt utilstrekkelig trening ag far få ag
antikveIlte våpen. Som o~fiser ag
tidHgere farsvarsm~nister visste
Quisling dette bedre enn de fleste. Under disse farhald å sende
narsk ungdam ut i krig mat verdens mest veltrente og best utstyrte krigsmakt, var derfar like
uansvarlig sam hensiktslØst, ag

kunne bare fØre til blodsutgydelser uten mening. Skulle en demabiliseringsardre
overhadet
sendes ut, måtte det selvfølgelig
nettopp skje «mens narske saldater såvidt var kammet i kamp
med tyske styrker», uten å vente
på de stare sammenstøt. Selv om
man ikke er enig i et slikt standpunkt, bØr man ihvertfall farstå
at mange mennesker kunne ha
en slik appfatning - ut fra de
hederligste motiver.
At «Nygaal1dsvalds regjering
'var ubestridt li funkisjan», er mildest talt en averdrivelse. Den
var Itvert imat på vm flukt og
uten naen kontroll over det norskie forvaltningsapparat. Bl. a.
fardi alle våre større byer var
besatt allerede i morgentimene,
(Forts. side 7)
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Ungdom
vil støtte
en sunn
utvikling i
Rhodesia

På initiativ aven gymnasiast i Drammen, Ståle Henriksen, er det nylig dannet en
arganisasjon ved navn NarskRhodesisk Ungdamssamband.
Om farmåIet med organisasjanen ag sitt syn på Rhodesia-spørsmålet skriver Henriksen:
«Formålet med foreningen
er gjennom personlig kantakt
mellam våre medlemmer ag
den jevne rhadesier å utvikle
ag utdype den personlige forståelse for de stare og nesten
uaverkommelig,e problemer
sam Rhodesia står averfar.
- PersonLig har jeg lite til
C~lcrs for ,den ct~cr '~nil1 'lue·
ning idiotiske holdning sam
enkelte persaner har til Rhadesia-spørsmålet, nemlig den
at status quo, må bli opprettholdt, og at ingen innrØmmelser må gIS overfor den sarte
majariteten. Disse personer
betrakter lan Smith sam en
«farræder» av den «hvite
rase» i Rhadesia, av den
grunn at han har innledet forhandlinger med den maderate
delen av ANC, ledet av Joshua Nkoma. Dog er det farståelig at man kan reagere
slik, særlig efter den farferdelige utviklingen i Angola. Det
som ikke ,efter min mening er
forståelig, er at man i Vesten
SØker å påtvinge Rhodesia
en «løsning» som vil bety den
hvite manns undergang, borgerkrig og massemyrderier.
Man må ikke glemme at det
er takket være den hvite
manns innsats at Rhadesias
industri ag jordbruk er en av
Afrikas mest produktive.»
Organisasjonen vil arbeide
med brevveksling, charterturer til Rhadesia arrangert av
britiske turoperatører samt
spredning av litteratur. Far
øyeblikket drives det en innsamlingsaksjon til fardel far
humanitært
hjelpearbeide
blant terroristenes ofre og til
frontsykehus. Pengene vil gå
(Forts. side 7)
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PETAIN
VAR INGEN FORRÆDER
PRESIDENT HERRlOT OG CHURCHILL UENIGE
MED DE GAULLE

Europas folketall må
ikke sy~ke

Av Anna Stang Havstad
DET VIL SKADE HELE VERDEN

kvinne og om dets stoæ menn
som om det var hans foreldre.
«de Gaulle - ,en funteressant
type, en utmerket mann, og jeg
'tror haner hederlig». Men han
bebreidet ham rettssaken mot
Petain: «Jeg var ikke glad i Petain, men han var lingen forræder. Jeg synes de Gaulle burde
lmmmet til et for,l1k med ham
for på den måten å forsone
franskmennene.»
En annen mann som urtelegen
kom i kontakt med, var Churc(Forts. side 6)

En-annen side v;ed saken, som
vi knapt har sett nevnt, er det
sikkerhetsmessige. Vår vernekraH bmr betydelig redusert. Det
gjelder både mannskapsressurser
og våpenproduksjon.
Det er ,imidlertid en tredje
ting som antagelig er enda vcerre: Buropa og Nord-Amemka er
i dag det eneste mulige FREMSKRITTSARSENAL for :resten
av vcerden. Blir vår skapende og
plloduktiveevne redusert, vil det
sinkeellerenndog umuliggjØre
fremgang og vekst i Testen av
verden.
Vi har ikke særlig tro på uhjelp ,i dens nåværende fonm den er o~test sløsing med verdier eller skal ,tjene nokså tvilsomme politiske hensikter. Derfor er da også flertallet av nordmenn imot u-hjelpen ,slik den
nå dl1ives.
Vier ikke ,imot å hjdpe mennesker i nød, og vi er slett
ikke imot ,å BIDRA TIL L0SNINGER som ,effektivt lmn
gjøre forholdene i den øvrige
verden mer levelige. V,j tror
imidlertid jkke at lØsningen ligger i den nåværende u-hjelp
eller i den idealistliske, men
høyst urealistiske tanke at vi
skulle dele hva vi har med andre. Det ville i så fall ikke bli
nok til noen.
V,i snakket for 'en tid sliden

SN

Marskalk Petain blant medarbeidere

Europas folketall vil nå begynne å gå nedover. I VestTyskland reduseres allerede idag befolkningen med
100.000 i året.
En del kommentatorer har allerede påpekt en uheldig
konsekvens av dette: Et stadig mindre antall yrkesaktive
må forsørge et stadig større antall pensjonister. Om 25
år vil antallet personer over 75 år være fordoblet i forhold til i dag. Dette kan oppveies ved at hver yrkesaktiv
blir betydelig mer produktiv enn i dag, ved at aldersgrensen blir satt opp istedenfor ned, ved at pensjonistenes, ev. alles levestandard blir redusert eller ved alle
disse ting i en passelig blanding. Det er ikke særlig lystelige perspektiver.

Russisk tragedie
på Rygge
TRISTE MINNER FRA «FREDSDAGENE»

Like ved Rygge jernbanestasjon ble det li malidagene 1945
opprettet en samleleir for russere. Den hadde et belegg på
ca. 350 mann, hvorav bare 38
viJ:le tilbake til Sovjetunionen.
Som representant for RØde Kors
administrerte Kjell Næsje leiren
den fØrste tid. Til «Moss Dagblad» forteller han:
«Det ble på Rygge ansatt en
ny lcirleder, lØytnant Jumasjev.
Han kom angivelig fra en annen krigsfangeleir i Norge og
fOllsØkte i hele mai å overtale
ukrainerne til å vende ihjem frivillig. De ville ikke anerkjenne
ham og proklamerte sultestreik.
2. juni kom det beskjed fra
general Ratkov om at de som
ville tilbake til Russland, ville få
reise som frie mennesker og bli
mottatt med åpne armer, mens
de ,som ikke ville, ville bli sendt
de også - men i lukkede vogner.
Ut gjennom juni var det mye
uro li Rygge~leiren, hvor det etterhvert ble innført et strengt
system med passersedler. Det
endte med at en dosent fra Kiev,
Ivan Jakovenko, ble skutt den
23. juni. Han ble begravd den

med en meget ,intemgent og fornuftig representant for et u-land.
Hans tale var helt klar: Vi Ønsker ikke deres u-hjelpskillinger
- de ender så aIl,ikevel for det
meste i gale lommer eller i noe
funstendig upr:oduhivt. Det vi
ønsker fra dere, er KUNNSKAP
OG VITEN som kan hjelpe oss
til å utvikle våre land. Vårt
store problemer for lav produktivitet og manglende evne til å
utnytte hva vi har.
For oss synes det klart at han
her peker på den eneste v,irkeEge og mulige lØsning på ulands-problemene. Tlil !tross for
,at disse lands befol~ning har et
meget lavt fOllbruk,er deres evIlle til produks,jonenda mindre,
og denne forskjellen de~kes i
dag av de industrialiserte land.
Den eneste farbare vei er at de
ØKER SIN PRODUKTIV1TET, og det bør vi hjelpe dem
til. Uutnyttede ressurser og muligheter har de fleste av dem.
Hva vil skje dersom u-landene
øker f. eks. sin matvareproduksjon? Jo, de vil trenge aUe slags
moderne driHsmidler, som de
vanskelig kan få fra andre enn
de !industrialiserte land, dvs. fra
Europa og Nord-Amerika. Det
vil gjelde for det fØrste halvsekeI, ihvertfall.
HVLS EUJ10pas produktivkraft
reduseres, 8lik det Illå ser ut til,

O

M. Messegue: «Mennesker og
planter - en urteleges erindringer» er en meget interessant og
morsom bok Han skl1iver bl. a.
om mange fremstående mennesker som han behandler med sine
planter mot reumatisme og mange andre sykdommer.
En 'av hans pasienter var pre6ident Herriot, som han beundret
og elsket på grunn av hans vennlig,e og l,ikefremme vesen. Presidenten småpratet om det som
falt ham inn, han talte om
Frankrike ,som var det en e1sket

27. juni, og samme kveld fikk
Næsje beskjed av Jumasjev om
at ca. 50 personer «<nazister»)
skuHe m~ttes fra leiren neste
morgen ved fem:-tiden. Cirka
150 mann fra Hjemmestyrkene
omrjnget leiren kl. 04.30 om
morgenen, og de 50 ble så ført
ut til kjøretøyer som sto og ventet. Disse kjøretøyer hadde amerikanske sjåfører. En del av de
russiske fangene ble grepet av
panikk da de ble gjort kjent med
at de skulle ,transporteres bort
fra Rygge.
Neste dag kom det beskjed
om at alle skulle forlate leiren.
Da gikk alt roligere for seg. Og
det hadde en beroligende virkning på russerne at det var amerikaneme som sto I~or reisen. De
ble ~jØrt til jernbanen i lastehiler.
Det var en dag med frykt og
uvisshet. Og jeg glemmer den
aldri. Ille var også avrettingen
av den russiske dos'enten.»
«Og Næsje spør», fØyer avisen til, «Hvor ble det av Juma>.
Isj ev og alle de andæ?»
Ja, hvor ble det vel av dem;
siden ingen har hatt et livstegn
fra noen av dem?

,•

En ting neMer '\ni nOl1ske kommunister å deLta i: Ar etter år
å være engasjert som gråtekoner
over alt gaLt som har funnet sted
i sosialistiske land fra 1917 til
,i dag. Vi nekter på denne måten
å være ved- og vannbærer-e til
antisovjetismens og antikommunismens digre kjøkken.

hva da? Jo, vi vil opple\fe at
levcestandarden li Europa synker,
samtidig som vår evne til å hjelpe andre blir drastisk redusert.
Noen vil hevede at dette siste
1kkeer så farlig - disse hersens u-landene får se å greie seg
selv. Det er en farLig måte å se
tingene på. Om ikke u-landene
greier å bedre sine kår, vil vi andre ligge der som ET F]USTENDE BYTTE, IQgenda mer
fristende om vi blir færre av
oss. Så smeller det ,en dag, noe
som ikke vil lØse noen problemer, men bare bli katastrofe for
oss 'alle.
Nei, ingen er tjent med at
Europas folketall blir mindre, at
de hvite folks produksjonskraft
synker.
Kan vi gjøæ noe for å forhindre det?
En del av herolkningsreduk!sjonen kommer av at kunstig
abol1t i dag li mange land, deriblant vårt eget, blir brukt som
et etterpå-prevensjons-middel.
Kunstig abort er livcsfiendtffg og
skadelig i de aUer fleste tiLfeller
der det ikke går om kvinnens
liv og helse. Derfor må samfunnet gjenvinne kontrollen på dette felt.
En annen ,ting er aten nøyst
MISFORSTATT PROPAGANDA har fått unge mennesker til
å tro at det er deres plikt å få
færrest muLig barn og aller helst
slett ingen. Dette må vi få snudd
på. Om vi så bare tar sikte på
å opprettholde vår befolkning,
må hvert fruhbartektepar ha
tæ barn i gjennomsnitt. Det er
der plikten ligger: A sørge for
at Europas f01k ikke dør ut. Og
om !ingen annen tale forstas, så
bør vel ihvertfall dette telle: Om
de som er unge nå, forSØmmer
å sette barn til verden, vil de i
hØY grad få merke det i sin
alderdom, og det på flere og
meget UibehagelQge måter.

1.000 politiske fanger i
øst-Tyskland

Ifølge den danske ukeavisen
«Minut» sitter nå 4.000 mennesker fengslet ri 0st-Tyskland
fordi de har prøvet å slippe ut
av Landet. Det totale antaD politiske fanger er kommet opo i
7.000, det samme tall som man
regnet med fØr det såkalte «store amnesti» ti 1972. En del av
dagens fanger ble sluppet løs i
Martin Gunnar Knudsen forbindelse med dette amnestiet,

mener puttet ,jnn igjen fordi de
påny har forsøkt å flykte.
Spania og Chile, som vi en
tid har hØrt svært mye om, har
adskillig færre politiske funger
tilsammen, så nå kan vi vel vente en boikott-'aksjon mot 0stTyskland som bIir langt mer omfattendeenn noe vi hittil har
opplevet?
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- - FOLKogLAND--..... «En och samma kirlek till Norge»
Ansv. redaktør:

ROLF CHRISTIANSEN
assis·tert aven redaksjonskomite.

Kan vi bli ferdige
med urett?

Kravet er altså at vi skal tie og tåle.

Svensk
professor
ser glimt av
sannheten

Celv om det her og der kan
spores en viss skepsis i professorens sprogfØring, ·er det tydel1g at han stiller seg åpen for
denne for ham nye og overraskende mulighet.
Samtidig som vi leste d'enne
k'-onikken, kom vi over en bok
som vi for vår del ikke kjente
fra fØr. Den er utgitt i 1945,
skrevet av Jacob R. Kuhnle og
heter «Vi som ble hjemme». Det
er ikke det at vi fant så mye
nytt i den, men sjelden har vi
sett «den gode nordmann»s veklager og selVItiLfredshet så kompakt og kompromissløst presentert. Riktignok innrømmer han
at «de grønnkledte» oppføIte seg
skikkelig og bra og at svartebørsen gikk ut over den norske befolkning ,men ,ellers skyldtes naturligvis aUe krigens gjenvordigheter disse forferdelige opportunister og dilettanter i NS.
Som sagt, dette er jøssingsynet som "i har fått det presentert
gjennom tredve år, bare enda
steilere og uforsonligere etterhvel1t. Er det ikke kamp mot
vindmØller vi driver, vi som ser
det som en oppgave å holde
sannheten opp mot denne bastante syndebukkmentalitet? Når

O

På annen plass i dette nummer bringer vi utdrag av
en omtale av INO og «Folk og Land», som vi har funnet
i Oppland ~beiderblad og Dagningen. Disse aviser dømmer vår virksomhet nedenom og hjem, og hovedargumentet er at nå må det omsider bli stille om dette mest for vår egen skyld, såvidt vi skjønner.

I Svenska Dagbladet for 17.
november finner vi en kronikk
av professor Thure N erstrom
om «Den norske nazisten i dikt
och verklighet». Professoren
kommenterer boken «Nazismen
og norsk litteratur», som tidligere er blitt omtalt i «Folk og
Land». Han skriver bl. a.:
«Varfor ble då normnan nazister, somHga norrman ooh
inte andra? Frågoma ar naturligtvis svåra att besvara,
men det tycks som om Nasjonal Samlings egna medlemmar - åtminsto ti efterhand!
- gama namner en orsak til
,sin partisanslutning: de ville
sakra ett någol1lunda oavhangigt Norge och saka forhindra
eller åtminstone begransa ockupationsmaktens inflytande
i statsfOrvaltningen. lnte for
snod vinnings skuU utan av
fosterlandskarlek trålade de
vid nazistemas skrivbord. På
motsvarande vis ville de ute
på arbetsplatserna saka erstatta tyska nazister med norsk a
nazister. Och om deras version skulle vara riktig, kommer man altså fram till det
forbluffande resuItatet, att fosterlandsk1irleken drev somliga
att bli nazister och andra att
blli anti-nazister. Både den nazistiska «rareisen» ooh mot'ståndrørelsen hamtade inspiration aven och samma karlek till Norge.»

SN

Vi innrømmer at det sikkert er vanskelig for utenforstående å skjønne hvilket problem det fremdeles er for
titusener av mennesker å· være stemplet som «landssvikere». Man må som kjent ha skoen på for å vite hvor
den trykker. Vi som steller med INO og «Folk og Land»,
føler i høy grad dette trykket, ikke bare personlig, men
gjennom de utallige brev og muntlige henvendelser vi får
fra alle landets kanter. De viser helt tydelig hvordan et
stort antall mennesker stadig og hver dag lider under
det mentale press og den forfølgelse som samfunnet
gjennom tredve år ha utsatt dem for. Om INO og «Folk
og Land» ikke hadde noen annen oppgave, så er vårt
arbeide fullt rettferdiggjort ved at vi virker som «sikkerhetsventil» for disse meget sterke og til tider eksplosive
følelser som etterkrigstidens «rettsoppgjør» har fremkalt.

Man forlanger av oss at vi må se å bli ferdige med
dette. Hvordan i all verden skal det egentlig kunne skje?
Det går fremdeles knapt en dag uten at NRK eller noen
aviser på en eller annen måte prøver å sette svimerker
på oss. Det males opp og opp igjen om hvilke forferdelige mennesker vi var og er, og det er ingen grenser for
hvilken elendighet i fortid og nåtid vi kan bli gjort ansvarlige for. Som vi har sagt før: De aller fleste NS-folk
er fullt villige til å innrømme at NS under krigen kom i
skade for å begå enndogalvorlige feil, men vi er i k k e
villige til å gå med på at vi er svikere, angivere, torturister og mordere, alle som en. Vi er absolutt ikke innstillet på å godta den konstante tilsvining av våre motiver og hensikter som vi fortsatt nesten daglig kan finne
eksempler på.

vi likevel ikke gir opp, er det
fmdi vi fremdeles har en ørliten
tro på at vi hos enkelte av våre
landsmenn kan finne en vilje til
sakLig og objektiv vurdering.
Svært meget av det Kuhnle
skriver, er «sant» på sitt vis.
Det er rrktig nok at vi fikk lite
å spise alle sammen, og at vi
slett ikke fikk alt vi gjerne ville
ha. Det er også sant at de tyske
tropper rekvirerte meget og
mangt som de trengte. Men hva
kan det komme flV at vi tross
alt kunne overleve uten hungerkatastrofer iet land som selv i
normale tider bare er 40% selvforsØrget med mat? Vi utelukker naturligvis fulls1:endig at de
o'1f)ortunistiske og dilettantiske
NS-folk rundt om i departementer, forsyningsorganer og partikontorer hadde noe med det å
gjøre.
Det er jo også riktig som
Kuhnle sier at det etterhvel1t ble
flere og flere NS-ordførere rundt
omkring, særlig der og når ingen
andre vme gjøre jobben. Vi innrØmmer gjerne at disse NS-ordførere jevnt over var mindre begavet, så det er igrunnen litt av
et under at de fleste kommuner
i 1945 var bedre forvaltet og
hadde en stabilere økonomi enn
noen gang før.
Kuhnle har jo også rett i at
Nasional Samling i kirkestriden
prøvet å «gå varsomt fram»,
(Forts. side 6)

Gi Nordmøre historielag en hjelpende hånd.'

NordmØre Historielag har
nedsatt en Nemnd for innsamling av Krigs- og Okkupasjonshistorie, og hensikten er å komme frem til «en god historisk,
saklig og nøktern bearbeidelse
av tidsepoken 1940-45». I den
forbindelse er nemnden også interessert i opplysninger fra tidl.
NS-folk om hva de opplevet og

hvordan de så og ser på denne
perioden. Henvendelser til enke1te 6dl. NS-folk i dilistriktet har
dessverre hittil gitt et meget magert re~ultat.
Institutt for Norsk Okkupasjonshistorieer som kjent sterkt
interessert i å få frem opplysninger om hva som skjedde rundt
om i de forskjeUige distrikter,

og vil derfor anbefale tidl. NSfolk å gjøre hva de kan for å
hjelpe Nordmøre Historielag ,i
denne saken. Inte,res,serte kan
henvende seg til nemndens formann, bokhandler Henrik Sverdrup, Blåskjellveien 13, 6500
Kristiansund N.

INO-kontingentenfor 1976

Institutt for Norsk OkKupasjonshistorie vil om noen uker
sende ut innbetalingskort for
kontingenten ,til sine medlemVi er selvfølgelig ikke ukjent med at det også finnes mer. INO kan imidlertid spares
adskillige NS-folk som mener at nå bør det bli ro om· for portoutgifter ved at flest muligallerede nå og uoppfordret
kring dette fra vår side, og vi har ikke vanskelig for å sender inn kontingenten for
forstå detp. De har etterhvert bygget seg opp en bra
materiell tilværelse, og de vet at denne tilværelse kan
komme i fare dersom de deltar i eller blir assosiert med
virksomhet som tar sikte på å gjøre uretten mot oss
god igjen. Men hvordan kan en demokratisk samvittig.
het akseptere at noen titusener nordmenn må liolde
kjeft om det de føler som urett, og at det er en betingelse
Noen få Narvesen-kiosker
for å få leve i fred?
-'mdt om i ,landet fØrer «Folt
Kravet om å «bli ferdige med dette» kan ihvertfall Jg Land», men det burde vær1
ikke ensidig stilles til oss. Ved en smule ettertanke burde langt flere. Slikt regulems imid1ertid av etterspørselen, og vi
det ikke være særlig vanskelig å forstå at også andre i har inntrykk av at våre venner
høy grad kommer inn i bildet om man ønsker at denne stOllt sett jkke vet at vår avis
saken skal legges bort for godt.
kan Ifåes kjøpt i løssalg. Det er

1976, eIliten over postgirokonto
1 50 28 eller bankgirokonto
8630.20.10929. Instituttets postadresse er nå postboks 924 Sentrum, Oslo 1.
Kontingenten for 1976 er den
samme som i fjor, nemlig kr.
50,-, men som fØr vil INO væ-

re meget takknemlig om man
også sender med et bidrag til
støtte for arbeidet.
1975 har på mange måter
vært et år ,i fremgang. All hjelp,
støtte og oppmuntring INO får,
bidmT til at fremgangen kan
fortsette.

Be venner og kjente spørre etter «Folk og Land»
i kioskene
deI1for en oppgave for våre abonnenter å spre kunnskap om dette
blant venner og sympatisører.
Mange steder vil de nok gå bom
noen ganger, men om de holder
ut, kan æsultatet bli at kiosken
begynner å fØre vår avis. Be
våre venner om at de ifortrinns-

vis går til sentrale kiosker eller
bladutsalg, hvor det ·er sannsynlig at flere spør.
Normalt vil et nytt nummer
foreligge i kioskene ca. 10.-12.
i hver måned, bortsett fra juni
og juli.
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Berggrav var villig til å Et annet syn på Sovjetunion.en
være Ska nekes rådgiver
Av VERA GRØNLUND

Av ARNE GODAL

Arne Godal

SN

Kirkeminister Skancke henvendte seg en dag til min hjemmelsmann og sa at han forstod
seg så lite på ikiirkelige saker at
han derfor måtte ha en kirkens
mann som medhjelper. Han,
statsråden, spurte om han kunne
henvende seg til Hallesby, nei, sa

«Samfunnsliv»
støtter oss fremdeles

Avisen «Samfunnsliv»
og
kretsen rundt den har i alle år
siden 1945 vært oss 'en god støtte i vårt arbeid for å få revidert
et urettferdig «rettsoppgjør» og
fortsatt har man 1kke gitt opp.
En leser har sendt oss «Sam,funnsliv» nr. 18 for 1975, og der
finner vi på fØrste side en stort

Det er vi foreldre som har an,svaret for hVQrdan våre barn
oppdras, og det ansvaret må vi
sørge for at ingen iVar fra oss.

r motsetning til svært mange
andre Land som vi kan sammenlignes med, har vi nesten bare
skoler som er totalt underlagt
stat og kommune. Om skolen
har ledere som farer forsiktig
frem, betyr det ikke~å mye, men
når de som i dag forfØlger sine
egne formål, da blir det farlig.
De folkene 'som nå har herredØmme over våre bams opplæring og oppdragelse, prØver
knapt nok å skjule at de vil
pode sitt eget syn inn. i barna,
og de lar seg ikke stanse hverk,en ·av lærernes eller foreldrenes
protester.
Jeg kan ikke se det annerledes
enn at undervæsningen mer og
mer blir preget

i nr. 13 -75 av Folk og Land.
Haner s,1:olt >av å ha vært frontkjemper og det vil jeg naturligvis ikke bebreide ham. Hans argumenter for å gå ut i kamp var
redelige. Men - har han aldri
spurt seg selv med hvilken rett
Ty,skland gikktiI angrep på det
relativrt svakt rustede SovjetUnionen? Og med hvilken rett
man påfØrte sovjet-tolket de
,enorme lidelser det ble utsatt
for? 20 millioner døde, 80 tusen
landsbyer og 3 tusen byer totalt
ødelagt, forteller kanskje lint om
dette folkets lidelser. Krigen mot
Sovjet var ikke et kor;stog men
et erobringstokt. Dette er grunnen til at Vestmakitene IKKE
grep inn på Tysklands side. De
~ille selv ha makt og undte ikke
Tyskland å bli for mektig. Bverken Vestmaktenes eller Tysklands motiver var edle, men vi
ble jo alle foret med anti-kommunisme dengang. Vi så ikke det
som [dag burde være klart for
alle.
I årene etter krigen tenkte jeg
meget på disse spørsmål. Det
slo meg at de daværende norske
myndigheter adopterte metoder
og holdninger som vi ble beskyldt for å ha og som vi ble
dømt ~or. Anti~kommunisme var
,igjen et faktum, med NATO som
hØydepunkt, ,fulgt hakk i hel av
Warzawa-pakten og deretter en
langval1ig, kald krig med kommunisthets som knapt ,savner sidestykke li historien.
Jeg hadde satt meg ri hodet at
jeg ville lære dette fOl1kjetrede
landet, Sovjet-Unionen, å kjenne. Jeg ville SELV se og gjØre
meg opp en mening. Ikke tro.
på h'V'a andre fortalte. r 50årene begynte jeg å lese russisk
med det for øyet å kunne be,søke Sovjet. Etter noen års' studi!um begynte jeg å SØke på utenriksdepartementets
stipendier,
men ble avvist 3 år på rad. Ved

O

Biskop Eivind Berggrav

vedkommende, det nytter ikke,
Men han ,skulle prØve en annen.
Vedkommende henvendte seg da
til prost Sigurd Næss i Borge
som var godt kjent med Berggrav og spurte ham om han
vilde prØve å få biskop Berggrav. Prost Næss gikk med på
det. Han reiste derfor ut til bispegården sarrnmen med sin frue
0det var hun som kjørte, Næss'
syn var for då~lig).
Prosten forelegger saken -for
biskop Berggrav, ,og han var villig. Ved avskjeden la biskopen
sine hender på hans skuldre og
sa: «Du vet ikke hVli1k,e store
tjenester du har gjort den norske
kirke idag!»
Det hele strandet fordi QuisIling ikke vilde ha Berggrav. Et
kort utdrag av dette refererte
j~g ~ sin tid i Gøteborms Stifts.t1dnmg. R~daktøren sendte et
eksempl~r hl BeJ1ggrav, men han
reagerte Ikke.

Herr redaktØr!
Takk for av,isen. Den var bra,
men den kan bH mere nyansert.
J eg håper derfor at riktig mange som opplevet ,okkupasjonen i
Norge, kommer til å skrive i
F01k og Land og fortelle om
sine tanker og opplevelser både
fØr og etter 1945, men også at
mange unge kommer til å skrive
i aVIisen, bl. a. for å stille spØrsmål. Derved kunne den bli et
debattblad som ville vekike interesse langt utenfor våre egne
rekker.
Det er riktig som det hevdes
ienartikkel, Folk og Land nr.
13, at NS-folk er en meget uensartet gruppe, hvis politiske interesser ,spenner fra d~ mest ~on
servative til det helt dtdikale. Ingen vet idag hvor tidl. NS-medlemmer står politisk. Den usikk,erheten skal de ha, de som
dØmte oss. Men at vi har en
felles grunnholdning tror jeg bestemt. Vi kan ha forskjellig mening om sentrale pohtiske spØrsmål, alt etter de tanker og erfaringer vi har gjort i alle (lisse
årene. Men vier sikikert enige
om at de dommer som ble avsagt og de metoder som oTe
brukt, er en skam ,for rettsvesenet ,og det norske samfunn ikke fior oss.
Jeg vil ikke her dosere skyldeller rikke skyld. Men den som
fulgte sin overbevisning og kjemper for det han mente var rett,
kan umulig være en forræder. A
innrømme feil for å ·tilfredsstille
motpartens
vrangforestiHinger
vil være forræderi mot seg selv.
Et. menneske gjør seg mange
tanker i en periode på 30 år.
Særlig mennesker som er blitt
stilt overfor så mange problemer
som vi NS-medlemmer. Nye erfaringer kan forandre tidligere
holdninger, f. eks. ltil politiske
spørsmål og her har jeg lyst til å
utfordre signatumn «Legionær»

oppslått artikkel av advokat Erling Ueland, som bellyser visse
sider av «landssvlik»-oppgjØret.
Inne i bladet føyer 'redaktøren,
Anders Ryste, noen utmerkede
kommentarer til noe annet Ueland har skrevet.
«Samfunnsliv»s adresse er
6150 ørsta.

Skal barna våre
utsettes for hva som helst?
NA ER TIDEN INNE TIL A TENKE PA PRIVATE SKOLER
-

-

av det historisk-materialis.tiske livssyn, m.a.o. av hovedinnholdet i marxismen
av et stadig sterkere antikristent syn som skyver
både kristen t110 og moral
tilside og i det hele tatt
av et «moralsyn» som
mangler etisk holdning og
som ikke gir barna den
nødvendige ballast til å
møte livets v;anskeligheter
med.

Den stadig dårligere d1siplin
rundt om i stadig fIere skoler er
et tydelig bevis på hva skolen
ikke har tenkt å gi barna.
Ved siden av dette kunne jeg
anklage skolepolitikerne for
mange andre bing, bl. a. for deres paniske ,frykt for å respek,tere og ta hensyn til~orsk!jeller
i begavelse og inns3Jtsvilje, men
detJiår heller 'være til en annen
gang.
Det som nemlig er enda vik-

tigere, ,er den - kanskje uØnskede assistanse skolepolitikerne nå får ,fra de venstreekstremistiske Jærere, som ,i SJtadig
større antall strømmer inn i skolen, også her i min bygd. Der
de offisielle skolepolitikere ihvertfaIl til en vis:s grad prøvet
å legge bånd på seg, der kaster de venstl'CekstreInistiske læærne alle hensyn øverbord. De
prØiVer åpent å pode marxisme
og revoiusjon inn i barna, de un-

en ,tilfeldighet Qg helt overraskende ble jeg i 1964 tildelt Sambandet Norge Sovjet-Unionens
,stipendium for studium av russisk språk, historie, litteratur og
samfunnsspøJ1smål.
Stipendiet
varte et år og det ble et rikt år.
24 studenter fra kapitalistiske
Iand i hele verden møttes i
Moskva, og i intim kontakt med
det russiske samfunnet fikK vi
vite alt det vi ønsket å vite. Oppholdet gav mitt liv en ny forståe1s,e. Sovjetfolket er ikke et
duknakJket og undertrykt folk.
Tverl:å:mot er de rakryggete og
stolte, men også varme og vennlige. Uttrykk som bolsjevismens
forbannels·e passer så avgjort
ikke på det sovjetiske samiunnet.
.
Skriverier i norsk presse om
forhoLdene i Sovjet-Unionen er,
etter min mening,tiIsiktet propaganda for å skape bestemte holdninger hos folk her i landet. Om
hensikten med denne «hjernevask» kian jo enhver ha sin egen
mening.
For å fQrstå noe av det som
foægår i Sovjet-Unionen idag
må man fØrst og fremst kjenne
dette gigantiske, sammensatte og
kompliserte samfunnets historie,
fra mongol-tartarenes erobring
og 300-årige undertrykkelse av
det gamle Russland til Napo- •
~eons og Hitler-Tysklands erobrings,tokiter. Man kan ikke uten
v,idere sammenli'kne Sovjet med
Norge. Men når det gjelder overgrep mot borgerne og undertrykkelse av annerledes tenkende, da
kommer Norge på en god lste
plass, hvis man tar tolketallet i
betraktning.
Jeg skal ikke gjenta det vi
alle VET, men vil understreke
at vi ikke kan ties ihjel. Guds
kv'em maler langsomt - men
den maler sikkert.
Oslo, 29. nov. 1975

Vera GrØnlund

dergraver deres moral helt bevisst, sår hat ,og mistanke mot
alt og alle, bryter ned aH det
et godt og trygt samfunn m~ og
skal bygge på.
Hvis dette ikke forandrer seg,
finnes det bare ett ,svar til skolepoLitikerne og de venstreekstremistiske lærerne: Vi foreldre må
s'e ti,l å lage våre egne skoler,
hvor vi kan være sikre på at barna f,år den opplæring og undervisning vi vil at de skal ha. Og
'v,i må sette makt bak kravene:
Hvå,s ikke stat og kommune, slik
som det f. eks. er tilfelle i Danmark, er med å betale sin del
av det slike ,skoler koster, da har
vi lært av Hitra-bøndene at det
er noe som heter skattestreik.
Av hensyn til barna våre vil
vi ikke lenger tåle noevenSJtredreid skoletyranni.

Bekymret mor
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Skal oljen bli vår ulykke?
NA FØRER DEN OSS RETT INN I STATSKAPITALISMEN

utvik!lingen nå går raskt i den
retn~ngen. Våre makthavere forsøker å fØæ oss en snarvei inn
iSitatskapitaIismen.
DrØmmen om det Istatskapitalistiske idealsamfunn har vært
pldet av marxistiske teoretikere
ri hundre år, men ikke i noe land
har de greid å få folk til frivillig å innføre det. Her i Norge
har nå skjebnen dessverre gitt
dis8Je dogmatikere og teoretikere
et livsfarlig våpen i hånd: Når
(hvis) oljeinntektene begynner å
strømme inn, kan staten brl!ke
pengene til å kjØpe alt den vil
av norsk næringsIiv. Om noen
ikke vil selge, så f~nnes det allt1ds råd med det. Og det staten betaler, sørger den mskt for
å få inn igjen 8Jkatteveien.
Dette er ikke bare forferdelige fremtidsvyer. Allerede nå
eier staten en stor del av
norsk industri, og måned for
måned overtar den mer. Dessuten kan mammut-selskapet
Statoil og den maNi det har fått,
skremme vannet av noen og
hver.
Enkelte sier: Hva gjør vel
egentlig dette? Om det knapt
blir bedre, så blir det vel heller
ikke stmt verre enn fØr?
Tror man det, er man mer
optimistisk 'enn det hurde være
tillatt å være.
Tenk på den enorme makt
staten allerede har ov,er oss med
alle sine ,lover og forandringer

Idealistisk ungdom
BRITT LØFWANDER OM FRONTKJEMPERNE

En diskusjon li Aftenposten ,i Finlandskrigen, men var for
meUom Britt LØfwander og unge. De som var gamle nok,
Svein Blindheim har budt på litt meldte seg i roampen mot «barav hvel1t. Den dreier seg om ar- barene i øst», f,]kk gullklokke
beidS:tjenesten, og Blindheim av- og ble feiret som helter. EnkeLte
v,iser den .fordi tredve årenes falt også i den krigen, herr
Frivillig Norsk Al'beridstjeneste, Blindheim. Stemning8JbØ1gen mot
NOlisk ArbeidSJfyLking og Norsk russerne som var opparbeidet i
Riksdugnad var «høyreradikale» ideaListisk ungdom, kunne ikke
organisasjoner, og fordi den se-utradeIles ved en undertegnelse
,neæ obligatoriske AT fikk ung- aven forbundspakt med msserdom til å melde seg til fronttje- ne i 1941. Ungdom er for ærlig
neste. Om dette siste har Britt til det. Hadde russerne vært
«barbaær» i Hnlandskrigen ,i
LØrwander følgende å 8Ji:
«Vi som er gamle nok til det, mars 1940, så var de det efter
v,et at det var en ,antihølge i det de unges mening også efter at
norske folk mot at man lot vårt Eirr1and tapte higen.
forsvar ligge nede. Så kom kriPlutselig skulLe vi være alliergen i Einland med oppfordring te med «,barbarene fra øst», og
i aviser og radio om «- å hjelpe man kan da ikke klandre de
det finske folk i deres heroiske som var for unge til å bli «helkamp mot barbarene fra øst, for ,ter» i 1939, at de meldte seg
finnene k}emper ikke bare for i 1941 og senere. Hvis jeg ikke
s~g selv, men også for at ikke er heIt feil ori'entert, så er også
Vil skal komme under det kom- vårt fOllsvar !idag, med hjelp av
munæstiske åket». Jeg siteær her NATO, bygget opp ,som et bolfritt efter 0ksnev1ad ,i radio.
verk «mot faren fra øst, mot
Det var mange gutter som den pest som v,il herje vårt
den gang hadde lyst til å delta land».»

og overvei hva som kommer til
å skje om alle nordmenn skulle
være henvist tilen eneste og
allmektig al'beidsheræ. Den
«heræn» skulle bli noe å forhandle med - det skulle bH
«frie ,forhandlinger», eller hva?
En av de friheter som ennå
ikke er tatt fra oss, er retten til
å velge arbeidsplass, om vi da
ikke bor alt ,for vanskelig til.
Og fremdeles kanen initiativrik
og al1beidsom kvinne eller manl1
til nød slå seg frem på egen
hånd uten å gå den byråkratiske
smiskeveien. Når statskapitalismen overtar, 'vet vi hvordan det
går: Det blir maktsyke byråkra~
ter som bestemmer hvor du skai
al1beide, hva du skal arbeide
med og i det hele tatt hvilken
skjebne du 'skal få.
Oljen i NOl'dsjøen stiller os"
overfor mange problemer: Forurensningsfare, skade på fiskebe'standen, uheldige forskyvninger
av ,arbeidskmft og ,andre ting.
Men a1t dette er bare småtteri
mot den landsulyroke det ville bli
om dogmatikerne ,får lov å bruke oljepengene til å tvinge os,
bakveien inn i statskaphalism~l~
og vil endra større avhengighet
av staten, av politiske fantaster
Under ov,el1skrifiten «Vi som
og verdensfjerne og stivbente by- var ute, trodde på det», skriver
. Th. Hansen i Al1beiderbladet:
råkrater.
Under krigsåæne 1940-45
La oss stoppe dem!
hØrte vi stadig i ljadio at «når
krigen er slutt, skal hver eneste
Peik naz:ist bLi henvist til BjØrnØya».
Dette er ikke blitt oppfyLt

SN
O

Noen må ha enkle modeller
å tenke etter, ellers greier de det
vis'st il<:ke. F.eks. hevder en Odd
Nordhaug i SV-bladet Ny Tid
at om en bruker marX'istlsk analyse, kan alle p1'Oblemer lØses.
Og hva består så denne analyse
i? Hør bare: «Hovedpunktene i
denne er at arbeiderklasse og
borgel1skap har uforenlige interesser og at sistnevnte klasse utbytter fØrstnevnte».
Tenk om det var så enkelt.
Men: Blir mannskapet lykkeligeæ om fiskeskipper Olufsen
blir satt i land? LØses alle butikkdame Hansens problemer om
kjøpmann Olsen blir satt på gaten? EHer for å bevege oss i de
noe hØyeæsirkler: Blir det paradisiske tilstander for alle «på
golvet» i Elkem-Spigerverket
dersom man gjorde kort prosess
med styre, direktører og alle andre i selskapet som kan regnes
til «borgerskapet»?
Enhver gravalvorlig marX'isL
,t1sk teoretiker vil selvfølgelig si
at dette er flåseri. og begynne på
en lang og innviklet forklaring.
Noe rett har han jo i dette med
flås'eri., men ikke mer enn at enhver med evne til å tenke, vil
finne et klart svar på våre flåsete spørsmål: Hvis det bare fan~
tes en arbeidsgiver istedenfor de
,titusener som ,i dager en del av
det norske «borgel1skap», da ville vi alle hatt det meget verre.
Det forferdelige er imidlertid at
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Pressen skriver om oss

Kristendom og klassekamp lar seg ikke forene
Herr redaktØr!

Ah Peter skriver om Otto
Hauglin og andre kristensosiaHs~er i siste nummer, er nok
sant, men jeg synes han tar for
lite i.
Det disse kri8Jtensosialistene
stadig påstår, er at kristendom

og marxisme er omtrent det
samme. De sier det er neste~jær
ilighet begge deler.
Maken til frekkhet! Kan en
pol]tisk bevegelse 'som har klassekamp som sitt hovedformål,
ha noen som helst sammenheng
med nestekjærlighet? Det hat
marXli8Itene stadig sprer rundt

seg, hvordan kan det forenes
med Jesu bud om at vi skal
elske vår neste?
Hauglin og de ,andre kristensosialister er nok dessverre villfarne får. Vi får håpe de en dag
finner veien tilbake til sannheten
igjen.
Marie

AVSKAFF STATENS GJELDSFENGSEL!
~

Sist i november så jeg for en
gangs skyld et TV-pl'Ogram som
gledet mitt hjerte. Det var en
«rettsak», arrangel1tav juridiske
stJudenter, der tiltalte var den
kvinnelige eier og leder aven
liten bedrift i en Øl'liten kommune. Hennes forbrytelse vm at
hun ikke hadde betalt moms og
skattetrekk til myndighetene,
men isteden utebetalt lønninger
og prøvet å holde bedr,iften gående i en meget vanskelig situasjon, ikke minst ~ordi det var
såM andre arbeidspLasser på
stedet.
K vlnnen Me riktignok tiIslutt
dØmt til ubetinget fengsel, for
annet tillater Viel ikke statens

,Lover, men fØrst hadde vi fått en
positiv og saklig fremstilling som
tydelig gikk i hennes ,favør. Det
er ikke hver dag en bedriftsleder behandles med forståelse
i NRK.
SærIi:g en replikk Slatt godt og
,East i blinken: Gjeldsfengsel ble
avskaffet her ,i Norge i 1874,
men er innfØrt igjen når det
gjelder statens fordringer. Fremskrittet fOl1tsetter, 'er det ikke så
det heter?
Selv har jeg hittil vært spart
for den slags vanskeligneter,
men jeg har sett hvordan andre
- hederlige, flinke og aroeidIsomme mennesker - e r blitt
straf,uet og dØmt for å prØve å

holde tingene gående, men er
kommet i gjeld til myndighetene.
Noen vinning har de ikke hatt,
men tvert om tapt en masse penger. Likevel har staten behandlet dem som om de skulle være
forbrytere.
Er slikt anstendig? Skal staten forfølge 8Jine plikttl'O borgere eller skal den hjelpe og
støtte dem? Svaret på det kan
vel ikke være annet enn at det
må være mulig å finne noen
ordninger som er rimeligeæ enn
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*
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*
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KRISTNE
VENNER
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torsdag 15. januar kl. 19.30
i Bogstadveien 49C, Oslo 3

Alle hjertelig velkommen!
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Fra brevbunken
NORDLAND:
Jeg har med sympati lest Deres
brev og er enåg i at det er viktig
å få vår okkupasjonsmstonie på papiret, likeså hva som furegikk efter
at freden brøt løs her i landet. Jeg
er selv en av dem som ble særlig
meget mishandlet under varetekten.
Funksjonær
FINNMARK:
For min mann var det en stor
skuffelse at han ,ikke fii,kk oppleve
oppreisning, som han var sikker på
vi ville få.
Husmor

OSLO:
Det er en snm glede at Melsom
har påtatt seg å skrive vår historie
- så får vi da et håndfast bevtis
for vår ,idealistiske holdning og
mening.
93-åring

og har iWk:e lest meget av hrun,
men han vakte oppsi&t for en tid
siden. Hovedsaken er at det som
forskes, står for historiens dom.
NS-veteran fra 1933

OPPLAND:

BestJatnd1g hører vi «ro om rettsoppgjøret» nål' vi fmlanger en rev~sjon, samtidig 'som de f,lJndre <kan
fortsetJtJe åskjeltle oss ut. Men Vli
,er ennå ilkike ferdige med Soninga
av vår straff. Rruk'llignok har vi fått
'stJemmeretJten ægj en , men retJten tål
å bHinnv,æ1gt i ,styre og ,srell, den
får vi aJ1dl1i. Vi harl'etJt til å s,temme på «deres partier», men aldl'i
på vål't eget. Vii er blitt samfunnetsslavekaS'1Je, med ænookrenkede
l'ettighel!er. Skulle det ti'kke nå være på <ti,de å forstå dette og ror'længe vår l'ett, eller ~all våre barn
og ,&ommende sle:&1Jer li ,3111 ev,iJghe1:
høre løgnen om svikel'fie og for'
ræderne?
Totning

meg at to så rfoliskjel1ige mennesker så nesten .Likt på Petainl
de GauIle-forholdet. Men eftertankens ro var kommet.»
Tenk om Churchill hadde vært
så raus i 1945 da han sendte
sine gjester, Nygaardsvold-regjeringen, hjem. Tenk om han hadde gitt dem det råd på veien at
det var bedre å glatte ut mot76 nye abonnenter var msultatet den 17. desember. dvs. en
setningene enn å skjerpe defn.
fremgang på 33 siden vi sist talte opp for vel tre uker siden.
Det er ikke helt den fal'ten vi har håpet på, men på den annen
s~de vet Vii at mange aJbonnementsververe nå ligger i starrgropen.
Vestfold har tatt et krafttak og leder heIt klart, men Oppland
og
Troms har også meget gode resultater. Hvor blir det ellers
Blir inflasjonen ... av de
tre etternølerne Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Nord(Forts. fra side 8)
TrØndeIag?
Som kjent er målet 500 nye abonnenter og fylkene har fått
arbeidsomhet og plikttroskap og- «kvoter» i fOl1hold til ~olketallet.
så ville dempe den misnØye og
Her ,er stillingen fylkene imellom midt i des'ember:
utilfredshet sorp. vi har lett for
å gå rundt med: Få ting er så
. .__~2~5_%______~W~~_o______,7~S%~.______~100%
tilfredsstillende som kunne si:
«l dag har jeg virkelig fått gjort
noe.» Selv om man da ikke er
akkurat iike kveik og opplagt
som da man startet om morgenen.
Peik

Vestfold har overtatt
ledelsen i
abonnementskonkurransen

O

HEDMARK:
Nu er dessverre mange av mine
Iide1sesfuller gått bort, men landssviknavnet fikk de ikke av seg.
Likevel tror jeg at sannheten v<il
seire til slutt, så jeg ønsker INO
all mulig lykke i arbeidet.
Bonde

JANUAR 1976

Den kan ikke • •

•

(Forts. fra side 8)

ge s11ke «ubehagelige fakta» i
Melsoms bok s~m om iJkke annet vil overbevise den unge ge
nerasjon om at et lite folk ikke
kan være nØytralt i en urolig
verden. Formelt var vi nØytrale·
i 1940, reelt på deaUiertes side.
r betl'aktning av at en stor prosent av landets befolkning var
J

SN

SOGN OG FJORDANE:
Et ,spørsmål ,viiI den voksne norske stJatsbol'ger: Hv,a ",ar den s,runne
grunn t,H at QUlilsl,ing og Skancke
,sporenstre:kis ble ,al'restel't, innesperret og deæf,rer hUl1tigst mulig til'brult, dømt og aVIlivet. Det er vel
VEST-AGDER:
Når det gjelder forskning va jeg enda ,såpass ved deg ,at du grelier
spørre: Hva med f. eks. Sverre å .gi et råJkitig svar?
Jurist
Hartmann? Jeg kjenner ham i&ke

Gi aldri opp I

Kryp ikke, list deg ikke gjennom livet, men gå med faste
skritt og oppreist panne! Gå ingen omveier, gå den beneste
veien! Vær ingen kujon, vær deg selv! Ta ikke på deg tidens
uniform. Stå fri og sdV'stendig. Sult heller enn å smigre små
og store, de ·få eller de mange. Det er ingen skam å være fattig;
men å bli rik gjennom å oppgi sin fdhet og seg selv, det er
skammelig og vanærende.
Vær ærlig og oppriiktig! Kall det for usselt som synes deg
usselt, selv om du blir stenet ,for det. Det skader deg ikke stort
å bli ,stenet; men ikke å våge og si sin mening, vææ 'seg selv,
det er skammeLig og uutholdelig foren fri sjel, det skader en.
Si hv,a du tror, og lev som du ,læær. Hykleri er verre enn
:Uornektelse. Vanetro er verre enn vanntro.
Ha mot i brystet og vær ikke svak og feig i livskampen. Livet
er en hardkiamp forenhv,er, det er lidels,e og fristelse for de
fleste Bær det, løft det, gå igjennom det uten å klage eller sukke.
Kast ikke mØrke, men lys og· glede omkring deg og gjør dette
hvor mØrkt det enn synes for deg. La dine egne sår bli til legedom for andres. Syng for dem, mens ditt hjerte blØr og sjden
roper enter lunt. Aldri motløs, aldni klage og ,sukke. Hev din
panne mot himlen; ,gi aldri opp; bøyaldl1i nakken; strekk aldri
våpen. Vær tapper! Og utrett noe! La ikke ditt liv gå hen til
unytte. La ikke ditt liv være forgjeves.
Se til at verden forbedres gj<ennom dHt liv!
Thomas Car/yle

Petain var •

• •

(forts. fra side 2)

hill. De var nil sine tider naboer
et sted ved Rivieraen, og de
omgikkes når de var der samtidig. Han skriver:
«En dag jeg var tilstede ved
en stor middag hørte Ohurchill

slutten aven setning: «FrigjØringen var forferdelig i Franbike».
Han prøvet å 'se uinteressert ut
og sa: «Vi hadde ikke de samme problemer i England» «Hva ville De gjort i de Gaulles
sted?» - «Jeg ville tatt marskalk Petain ved hånden og sammen med ham Igått oppover
Champs Elysee». Det forbauset

Vi ber igjen flest mulig av våre lesere sende oss lister over folk

~~kv;~nnH.ge, frått~ forvirrincf~n vi bØr sende prØvenummer <til, men ta bare med folk som du

Il s or 'kmkn 1 s~ ve T«ovber Je- har god grunn til å tl'O ,er ,interesserte. Ellers sender v i gjerne
.
o
ve en»
+,'1 1'1 sd ommlsær
h d h d er oven
d' aVIser
tI'1 ut d el'mg om noen Vl'1"
gjØre en mnsats pao d en maten.
sl o "l me
ar
an og e
første dødsdommer satte fart l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - motstandsbevegeLsen. Odd Mel-.
.,
.
.
Det burde være mulig å ersom kaster ,en brannfakkel me~ vlrkehg stynngsfunks]on. I re ahdenne boka. Vi kan stilltiende teten hadde okkupasjonsstyrkene kjenne at også dette var og er
la den brenne ut i dagens travel': allerede .et fast grep på landet: tankeganger som skikkelige menhet. Spørsmålet er om det ikke Den umIddelbare fare var at. ~l nesker kunne godta uten derfor
vil være klokest å ta boka opp skulle ko~me u~der ty.sk mlh- å være forrædere.
Bi tredje moment som i dag
,til vurdering av foLk med den tærf~:m::altnmg hVIS det lkke v~r
fornødne ekspertise.
muhg a stable et norsk alternativ er lite påaktet, er at Norge etter
på benene. Quislings ide var å manges mening ikke hadde. en
" " " , # # , ,____, __ ,_. etablere en norsk regjering som lovlig valgt regjering da krigen
okkupasjonsmakten måtte god- kom til Norge. Det skulle vært
kjenne, og som deretter kunne holdt stortingsvalg høsten 1939,
n OC samma .•• gripe kontrollen over de norske men det da sittende Stol1ting
offentlige organer og mest mulig hadde suverent foJ1lenget sin
(forts. fra side 3)
av de øvrige samfunnsliv. Han egen funksjonstid med et år.
men det var :sel~sagt bare av tak- ville sørge for at mest mulig av Quisling var blant dem som hadtiske hensyn. At NS-folk hadde samfunnsmakten forble på nors- de hevdet at dette grenset til
et Ønske om å dempe de tyske ke hender. At Quisling så rett, statskupp, og han og adskillige
reaksjoner på kirkeherænes til viste seg meget snart etter at han andr:e mente at det Storting som
tider tankeløse og farlige manØv- ble tvunget til å vike· plass for satt etter 31. desember 1939,
rer,er sdvfølgelig helt utelukket. Adminis.trasjonsrådet. Rådet var var ulovlig. Det samme var da
SHk kunne man ta område for ikke på noe vis en selvstendig den regjering 'som hadde sin baområde, men y;i skal stoppe for norsk regjering, og derfor fikk sis i dette Storting. Man kan
denne gang. Vi vil bare i all vi da også umiddelbart Terbo- selvfØlgelig i dag feie dette tilbeskjedenhet be en og annen ven og aIt hans vesen til lan- side og kalle det storm i et vannoverveie om NS-folk likevel det. Tyskerne overtok i realite- glass, men d~t var utvilsomt et
«hamtade inspiration aven och ten kontrollen over forvaltnin- forhold som spilte en viss rolle
samma klirlek till NOlige» som gen og norsk innenrikspolitikk. både for QuisLing og andre denQuisling og NS kjempet resten gang.
de Iselv.
I tillegg til dette hadde man
Johs. av okkupasjonstiden med Sltørre
eller mindre hell for å løsne Kohts og hele Nygaardsvolds__,_,_.... _ ....___.._ _ og fjerne Terbovens grep på det regjeringens
utenl1ikspolitikk,
norske samfunn, men li og med som etter manges mening hadde
aprilregjeringens fall, var en av- fØrt oss rett inn li katastrofen,
•••
gjØrende skanse tapt, og forhol- men det skal vi denne gang ikke
dene var under hele okkupa- gå nrermeæ inn på.
(forts. fra side 1)
Vi håper Jostein Pedersen ved
sjonstiden derfor mer preget av
var det umulig ,for Nygaards- tysk innblanding enn de hadde næliIDer~ ettertanke vil innrØm(Forts. side 7)
vold~regjel1ingen å utøve noen behØvd å være.
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I
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«hamtade inspiration aven och ten kontrollen over forvaltnin- forhold som spilte en viss rolle
samma klirlek till NOlige» som gen og norsk innenrikspolitikk. både for QuisLing og andre denQuisling og NS kjempet resten gang.
de Iselv.
I tillegg til dette hadde man
Johs. av okkupasjonstiden med Sltørre
eller mindre hell for å løsne Kohts og hele Nygaardsvolds__,_,_.... _ ....___.._ _ og fjerne Terbovens grep på det regjeringens
utenl1ikspolitikk,
norske samfunn, men li og med som etter manges mening hadde
aprilregjeringens fall, var en av- fØrt oss rett inn li katastrofen,
•••
gjØrende skanse tapt, og forhol- men det skal vi denne gang ikke
dene var under hele okkupa- gå nrermeæ inn på.
(forts. fra side 1)
Vi håper Jostein Pedersen ved
sjonstiden derfor mer preget av
var det umulig ,for Nygaards- tysk innblanding enn de hadde næliIDer~ ettertanke vil innrØm(Forts. side 7)
vold~regjel1ingen å utøve noen behØvd å være.
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Er vi fortsatt et stolt
og frihetselskende folk?

SN
O

Man skal være forsiktig i dette land så man ikke
irriterer vår store nabo i øst.
Cappelen bestemte seg for å utgi Sakharovs siste bok,
men det var lettere tenkt enn gjort. Oversetter etter oversetter nektet plent - de ville ikke komme på Moskvas
svarteliste. Tilslutt var det en som nølende tok jobben,
men hans betingelse var at ingen måtte få vite hans
navn.
Vi forhandler for tiden med herrene i Kreml om en
grenseoppgang i Barentshavet. De røde herskere vil ikke
bøye seg for det internasjonalt anerkjente midtlinjeprinsipp, men forlanger en grense lenger vest. Begrunnelse:
Det bor flere mennesker på Kolahalvøya enn i Finnmark.
Om det skulle være prinsippet, måtte interessegrensen
mellom Norge og Storbritannia gå ved våre ytterste holmer og skjær, for det er jo 12-14 ganger så mange av
britene som av oss. Men har en eneste norsk avis eller
NRK skreket opp om at sovjetledernes kraver urimelig?
Sovjetunionen har snart ringet inn vårt land med overmektige sjøstridskrefter, og deres atomvåpen dekker det
meste av vårt land. Når NATO·general Walker, tidligere
Kolsås, forteller oss at faren er overhengende, stempler
man ham nærmest som en senil olding uten vett på noe
som helst. La oss for all del ikke se sannheten i øynene.
Både i de små og store saker gjelder det: Bøy heller
nakken og håp på det beste.
Men rett skal være rett. Det finnes tegn .på at vi fremdeles er et stolt og frihetselskende folk. Vi tenker på
Nobel-komiteen, som talte Moskva midt imot og tildelte
Sakharov fredsprisen. Selv etter det press fra venstresiden som komiteen haf vært utsatt for i flere år, bøyde
den ikke unna, men fulgte sin overbevisning. Det er anstendig gjort.

FØlgende anmeldelse i Pors- sin behandling av det som skjed- Vi som opplevde okkupasjonen
grunns Dagblad er skrevet av de fØr det tyske overfall i april- i voksen alder og i større eller
Øivind Vindal Christensen:
dagene 1940.
mindre grad ble berørt av det
som skjedde, ikke minst so,m yrOdd Melsom som var sjefreVidkun Quisling som lrigger kesutøvere, må bli engasjert av
daktør i NS-organet Fri,tt Folk begravd på Gjel1pen kirkegård denne boka. Også dagens unge
og pressesjef i LO under okku- - hans far var i sin tid prest generasjon vil ha utbytte av å
pasjonen, har nå skrevet en bok i Gjerpen - er selvsagt bokens lese Odd Melsoms bok om de
om hvordan NS-folk opplevde ho",edfigur. Odd Melsom legger mest tmgiske år i Norges nyere
krigsårene. Boka har fått tittelen stor vekt på Quis,lings dårlige histol1ie. K,anskje denne boka
«På nasjonal uriaspost» og er forhold til rikskommisær Ter- også vil belyse den kjennsgjerutgitt av Institutt for Norsk Ok- boven som heller ville satse på ning at vier i ferd med å få
kupasjonshistorie. Odd Melsom en annen norsk poIitiker enn et nytt NS-parti i Norge. NS
bebuder nye bøker om okkupa- Vidkun Quisling. Det var nok sprang ut av «Fædrelandslaget»,
av «ri",aler» i forvirringens da- hvis mest fremtredende tiIhensjonen.
Fodat>teren gjør ikke krav på ger etterat Kongen og regjerin- gere var vår nasjonalhelt Fridt:
å ha funnet den endelige sann- gen hadde rømt Oslo og senere jof Nansen som slo til lyd fo~
het om okkupasjonen. Historie- Norge.
en «nasjonal samling» av alle
skriving vil alHid være subjekBoka kan selvsagt leses som borgerlige partier i 30 årene.
tiv, men det som gjør boka lese- et ~orsvar for dem som sluttet Arbeiderpartiet var i hine år re~
",erdiger at den inneholder mye opp om NS uten å være seg volusjonært og på linje med
dokumentarisk stoff som vil in- bevisst at de var landsforrædere, Moskva, hØY8t ubehagelige his,teressere alle som opplevde kri- men det skal sies til Odd Mel- toriske fakta som Odd Melsom
gen. Trolig vil boka bli gjen- soms honnØr at han legger an på ikke finner grunn til å stikke
stand for bred meningsutveks- å belyse forholdene så objektivt under stol
lings,iden den neppe kan ties som mulig. Det gjør det vanskeihjel, 35 år etter okkupasjonen. lig å avvise boka som et nytt NØytralitet umulig
Vi blir konfrontert med manOdd Melsom har gått meget anstrengt forsøk på å renvaske
(Forts. side 6)
grundig til verks, ikke minst i NS-folket.

REVISJONISTISK LITTERATUR

Fra et fØdselsdagsintervju ,fur» om okkupasjonen, det har
Aftenposten har hatt med Mag- vi hant Lite av hittil.»
ne Skodvin, sakser vi:
Vi kan vanskel~g bli mer enig
«Professoren eHerlyser sam- med Skodvin.
Hdig «god, revisjonistisk littera-

De ti bud

i moderne versjon

En leser har sendt oss et
klipp, som opprinnelig stammer fra Ar&tad menighetsblad.
Der har man gjOJ1t seg [loen ref1eksjoner om hvordan de ti bud
måtte se ut om de skulle stemme oveæns med alle de påbud
og ~ol1bud som fØlger i de forskjellige ,slags «fliigjøringer»s
spor:

Du skal ikke ha andre guder
enn «TIDENS GUDER».
Du skal bruke Guds navn
som du selv finner det for godt,
og lage deg forestillinger om
Gud og tilværelsen som det passer for deg.

Du skal ikke holde noe hellig.
Du skal ikke hedre dine foreldre og ikke lyde dem, men
bevisstgjØre deg selv tidligst mulig.
Du skal «SLA IHJEL» den
som du ikke liker eller som står
i veien for deg og dine planer.
Du skal seksuelt leve helt
fritt.
Du skal stjele der du kommer
til.
Du skal lyve når du finner det
formålstjenlig.
Du skal begjære din nestes
ektefelle.
Du skal begjære alt det andre
har, som du ikke har.

-------------------------------------

Blir inflasjonen mindre
om vi arbeider mer?

Er vi nordmenn ,et arbeidsomt folk aldri greid å ko,mme seg ut
folk? At våre forfedre har slitt av.
Manglende a~beidsvilje har en
og stre",et, er sikkert nok, men
hel rekke lite heldige konsekvenhva med oss som lever i dag?
Det finnes fremdeles enkelte ser. Ett resultat burde imidlertid
grupper blant oss som har tyngre være tydelig ,for alle: Redusert
arbeide enn godt og sunt er, og mangelfull arbeidsinnsats er
men for de fle8te gjelder det et utmerket middel til å forsternok at vi gjør ikke mer enn vi ke den inflasjon som vi aUe lier absolutt nødt til. Og det er der under.
I ,tidligere tider var det mateikke alltid så mye.
Det er en rekke forhold som riakne som kostet - arbeidshar brutt ned arbeidsviljen i det lønnen utgjorde gjerne bare en
norske folk. For det fØr8te: Uan- beskjeden del. I dag er oftest
sett hvor mye dIer llj,te man det motsatte tilfelle, og det er i
giØr, så er jo ,lØnnen den samme. og for seg en gledelig utvikling
Den flittige og den dovne skal som understreker vår vekst i
ha Iik betaling - det :har lenge velstand. Men det har også gjort
vært ,et knesatt prinsipp. Det er skoft og dovenskap rtiJI en sJterkt
heUer ingen grunn til å anstrenge prisfordyrende faktor.
s,eg for å få en bedre jobb. Da
Med de voldsomme IØnnss,tiglegger jo staten hånd på merfor- ninger vi heldigvis har hatt de
tjenesten gjennom sin progres- siste tred",e år, skulle inflasjonen
sive beskatning. Det gjelder og- 'egentlig ha vært langt, langt størså om man 'er så dum å arbeide re enn hva vi har .opplevet. Det
,er nye, ,effektivere maskiner og
o",ertid.
For det annet: Vi er i årevis andre tekniske hjelpemidler som
nå blitt tutet Ørene fuIle med at har forhindret det. Når inflasjoarbeidet er en slags forbannelse nen nå alilikevel har meldt ~eg
som det gjelder å redusere til det som et stort og voksende promulige minimum. Om noen ~ant blem, er det bl. a. ford,j de fleste
på å hevde at det å arbeide, det 'av oss har redusert vår arbeidså være med på å skape og bygge ytelse ,enda mer enn den teknisting, langt på vei er en tilfreds- ke utvikling har gjort mulig.
En litt større arbeidsinnsats
stillelse i seg selv, vi1le vedkommende bli sett på som ikke så fra hver enkeLt av oss kunne
være et middel til å dempe inlite skmHete.
For det tredje: Under kIligen flasjonen, og hvem v>il med hån",ar det parole blant de «gode» den på hjertet påstå at hun eller
å gjøre minst mulig. Det skulle han ville ta skade av å gjøre Htt
etter teor,ien være til skade for mer? For noen kan det være
tyskerne ,mens det [ de aller vanskelig, selvfølgelig, men når
fleste tiUeIler gikk ut over oss det gjelder de fleste av o,ss, er
se1v. Denne sabotasjeholdning det grunn til å tro at limt større
(Forts. side 6)
har store deler av det norske

Stor interesse for
Studiegruppe I
V,i er av Studiegruppe I blitt
anmodet om å takke for den
store interesse fior dens virksomt.
het. Det er kommet så mange
brev og forespØrs,ler ,at det vil
ta litt tid å svare på dem alle.
Men ,svar 'skal komme, om man
bare ",iser Iitt tålmodighet.

Har du husket
blad pengene?
Nå om dagen strømmer blad~
pengene inn, og v,i er meget tilfreds med ,fiornyelsene. Noen
henger likevel etter. Er du en
av dem? Gå da til postkontoret
så snart du kan. Bladet koster
nå ikke mer enn at de aller
fleste kan greie det. Prisen vil
du ,fiinne i redaksjons'annonsen
nedenfor.
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