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SKAL SJØFARTEN KNEKKES U-hjelp til anti

SOM NORSK NÆRING? :~~%U~~::~ 

Når «Folk og Land» flere 
ganger har berørt aktivistenes 
makterobringer av Sosiale eta
ters fagforening skyldes det at 
denne skansen er en av de vik
tigste innen norsk fagbevegelse. 

(Forts. side 6) 

Nå skal det vaskes opp med 
norsk skipsfartsnæring. Den tid
ligere NRK-mann, nå informa
sjonssekretær i Finansdeparte
mentet, Jens Solli, har gått til 
nytt angrep, samtidig som NRK
TV bringer et sterkt fordreid 
program om de umulige forhold 
ombord i norske skip. Junior
statsråd Bakke har også ytet sitt 
i denne kampanje. 

Solli har tidligere gjort seg 
sterkt bemerket ved å påstå at 
skipsfarten er en belastning på 
norsk økonomi, og TV har aldri 
vært snau når det gjelder å mis
tenkeliggjØre næringer og andre 
grupper som man ikke liker. 

Bak dette ligger ingenting an
net enn rendyrket misunnelse, 
rød misunnelse. Rederstanden 
har i så måte vært en takknem-

lig skyteskive, og angrep på den 
har nok innbragt noen stemmer 
fra folk som gjerne lar misun
nelsen gro i seg. 

Nå har ikke vi noen spesiell 
interesse av å forsvare rederne, 
skjØnt de fleste av dem er vel 
hederlige, dyktige og arbeids
somme folk. Her som i andre 
sammenhenger mener vi imidler-

(Ports. side 6) 

Venstresiden er sterke tilhen
gere av u-hjelp, det vet vi jo. 
Mer og mer skal bevilges hvert 
år. Men til hva? Selvfølgelig til 
å støtte rØde terrorregimer over
alt hvor de måtte dukke opp. 

Men nå er noe forferdelig 
skjedd: Kleppe har vært i Indo
nesia og lovet bort 30 miIlioner 
kroner neste år og mer siden. 

(Forts. side 6) 

((Ingen norske frontkjempere ble dømt 
for krigsforbrytelser på østfronten}) 

NOEN KOMMENTARER TIL «ALLE MENN»S FRONTKJEMPERREPORTASJER 

«Alle Menn» har funnet ut at godt igjen, bortsett fra at vi aldri så alldeles iIle. Den sistnevnte 
bladet kan Øke oppla-E;et ved. en- har hØrt dettt< om at ledende artikkelen slutter med disse San
da en gang å henge ut de norske NS-folk skulle ha funnet det ri- ne ord: 

Som bevis siteres noen ord fra 
hoken «Legionsminner», der det 
bl. a. heter at vi var «politiske 
soldater i ordets hØyeste betyd
ning». 

frontkjemperne, og det er jo melig at frontkjemperne ble «Hver eneste norsk Waffen 
unektelig en underlig fØlelse å skutt. At dette skulle dreie seg SS-soldat - eller frontkjem-
være salgsartikkel på linje med om mer enn en svak sjel eller per - ble etter krigen dØmt Saken er jo så enkel, om man 

bare gidder å sette seg inn i den. 
Ved fronten var vi utelukkende 
vanlige, kjempende tropper, som 
på helt normalt vis ble dispo
nert av Wehrmachts overkom
mando. Og Wehrmacht har 
Steen bare godt å si om. Men 
vår motivering var politisk. Vi 
ville befri Øst-Europa fra bolsje
vismen og hindre at den trengte 
frem over resten av Europa, vi 
viIle gjenopprette Norges våpen-

upåkledte utbrett-jenter og dess to, er ihvertfall utelukket. Etter for landssvik. Men ingen av 
like. alt jeg vet, var ledernes opp- dem ble dømt for krigsforbry-

Reportasjene skal gå over fire fatning nærmest den motsatte., telser begått på Østfronten.» 
nummer, men de to siste er ennå De mente at folk temmelig fort 
ikke kommet når dette skrives. ville godta oss som hadde satt 
Det vi har sett hittil, er en un- livet inn, mens det ville bli ad
derlig blanding av godt og skiIlig vanskeligere for dem som 
vondt, av sannferdige beretnin- bar det Dolitiske ansvar. 
ger og visvas-kommentarer. Det Frontskildringene i «Alle 
siste gjelder særlig overskrifter ,Menn» er det ikke ~tort å ut
og biIledtekster. sette på, og også beskrivelsen 

I intervjuet med frontkjempe av Waffen SS' organisasjon og 
ren «Per» kjenner vi oss meget historie er etter forholdene ikke 

Kleppe lesser byrdene 
over på neste generasjon 

«Etter oss kommer syndflo- Underskuddet på neste års 
den» tenkte et uansvarlig og statsbudsjett er kunngjort til å 
kortsynt fransk hoff for ikke så bli seksten tusen fem hundre 
lenge siden og levet og fråtset millioner kroner. Det gir i løpet 
derfor som om enhver dag skulle av et eneste år en økning i gjel
være den siste. Og syndfloden den på 4.000 kroner fbr hvert 
kom som bekjent. eneste menneske i landet, eller 

Man kan begynne å lure på en belastning på 16.000 kroner 
om Kleppe er inne på lignende for en familie på mor, far og 
tanker, ikke personlig, men på to barn. Og det blir barna som 
vegne av det norske folk. La oss i sin tid får «gleden» av å måtte 
uhemmet bruke penger på alt betale dette og mange flere års 
som faller oss inn, så får heller underskudd i tillegg. 
neste generasjon gjøre opp for Det er Dickens-figuren Mi
det og betale den gjelden vi et- cawber i «David Copperfield» 
terlater oss. som gir dette råd, ikke minst 

Og den blir ikke liten. rettet til verdens finansministre: 

Inntekt tyve pund, utgift nitten 
pund og noen shilling, og du le
ver et harmonisk og lykkelig 
liv. Inntekt tyve pund og utgift 
tyve pund pluss noen shilling, 
og det hele blir bare tragedie. 

Når vår evne er så god som 
nå, hvorfor kan vi ikke da leve 
etter evne? 

Så sier da de ansvarlige at 
noe av dette går til investeringer 
som skal gi inntekter i fremti
den. Forhåpentlig, men ikke så 
alldeles sikkert, for med olje kan 
det skje så mye. Om vi likevel 
godtar resonnementet et stykke 

(Forts. side 7) 

Sett på bakgrunn av nettopp 
denne konstateringen, er det 
ekstra underlig at kommentato
ren Arild Steen gjør alt han kan 
for å bevise at vi ikke var van
lige soldater, men derimot sto 
til disposisjon for mer spesielle 
formål. «Krigsforbrytelser» er 
dermed ganske klart antydet. 

SlOSS DIN MENING: 

(Forts. side 6) 

Hvem bør vi NS-folk 
stemme på? 

Nå er det ikke mer enn ti måneder igjen til et meget vik
tig stortingsvalg, hvor også vi titusener av NS-folk skal 
delta - selv om politikerne stort sett ikke synes å huske 
dette siste. 

Som en forberedelse til valget vil vi nå sette igang vår 
egen «nominasjonsprosess»: Vi ber våre lesere sende oss 
brev hvor de forteller oss hvem de mener vi NS-folk bØr 
stemme på, helst sammen med en kort begrunnelse. Her 
dreier det seg egentlig om flere ting: Hvilket parti som 
helst bør støttes på riksplanet, om det er spesielle partier 
eller kandidater som bør få oppslutning ~ bestemte fylker, 
og det kan selvfØlgelig også være dem som mener at vi 
ikke bør stemme i det hele tatt. 

(Forts. side 5) 
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I Sovjetunionen er åndstvangen grunnlovsfestet 
Denne artikkel er skrevet 
fØr Eidsvigs løslatelse. 

Initiativkomiteen for lØslatel
se av Bernt Eidsvig har sendt 
ut et opprop under overskriften 
(~Frigi Eidsvig» og undertegnet 
<av 5 stortingsrepresentanter. 
Oppropet har ventelig vært trykt 
i de fleste av landets aviser. 

Nå vil jeg med en gang slå 
fast at jeg har den hØyeste grad 
av sympati, både for den unge 
idealisten Eidsvig og for Initia
tivkomiteens virksomhet. Til 
tross for at jeg av prinsipp ikke 
støtter underskt,iftskampanjer, 
kunne jeg godt tenke meg for en 
gangs skyld å fravike prinsippe-

ne, hvis det på noen måte kun
.ne hjelpe Eidsvig, og gjennom 
ham det undertrykte russiske 
folk. 

Det er imidlertid ett punkt 
som jeg mener man bør være 
oppmerksom på i denne forbin
delse, og det er ordlyden i den 
sovjetiske grunlovsparagraf som 
det refereres til. IfØlge artikke
len lyder lovens kap. 10, art. 125 
slik i oversettelse: 

Av Trygve Engen 

Jeg har tillatt meg å under
streke det ene av de to adver
biale tillegg til predikatet «ga
mnteres». I disse ord ligger nem
ligetter min mening en klar be
grensning av de «friheter» som 
loven garanterer borgerne av 
USSR. Tidspunktet da loven ble 
vedtatt, er også av interesse: 
5. des. 1936 - altså mens ty
rannen Josef Stalin sto på høy
den av sin makt! 

Det må da være klart at den 
«I overensstemmelse med det ,sovjetiske grunnlov ikke taler 

arbeidende folks interesser, og om frihet i liberalistisk mening. 
i den hensikt å styrke det so- Riktignok skal det være «tale
sialistiske system, garanteres frihet, pressefrihet,» m. v., men 
borgerne i USSR ved denne lov: alle disse «friheter» skal være 
a) Talefrihet, b) Pressefrihet underordnet «den hensikt å styr
o.s.v.» ke det sosialistiske system.» 

. Oppdager Kommunist-China 
individet? 

Palestinafronten 
hjelper bare 

den ene siden Maktkampen blant Kommu
nist-Chinas ledere etter Maos 
død kommer ikke som noen 
overraskelse'!'Systemet med arre
stasjoner og utroping av «forræ
dere» er temmelig normalt for 
et kommunistisk samfunn. 

Det interessante er hva de to 
fløyer representerer. De som 
ser ut til å tape, er kulturrevolu
sjonens store propagandister, de 
som tror at et folk i lengden kan 
inspireres til innsats av livsfjer
·ne teorier, politisk sirkus og 
hyldningstaler til lederne. De 

andre, de ihvertfall foreløbig 
seirende, befinner seg antagelig 
adskillig nærmere jorden: De 
er i ferd med å oppdage at og
så det kinesiske folk, om det er 
aldri så stort, ikke er en «mas
se», men 850 millioner individer 
med krav på å kunne leve en 
personlig tilværelse. Derfor har 
man planer om å arbeide med 
belØnninger istedenfor paroler, 
om å anerkjenne dyktighet frem
for å gi politisk rettroenhet for-
rangen. 

(Forts. side 6) 

i Libanon 
Herr redaktØr! 

For en gangs skyld er jeg lite 
imponert over Deres politiske 
årvåkenhet. Det er helt unød
vendig å spørre, slik De gjør i 
oktobernummeret, om de midler 
Palestinafronten samler inn, går 
«til nØdlidende på begge sider i 
Libanon-krigen» . 

(Forts. side 7) 

Hvorfor 

M.a.O.: Friheten kan ikke bru
kes til å kritisere systemet, til 
å så tvil om sosialismens full
kommenhet og de marxistiske 
profeters ufeilbarlighet. 

Den unge studenten Bernt 
Eidsvig er all ære verd for sin 
innsats. Han må være «ein mann 
som veit kva han vil og set inn 
det han kan». Men hverken han 
eller noen andre burde gjøre seg 
noen illusjoner om å gjøre inn
trykk på herrene i Kreml. 

For åndstvangen er grunn
lovsfestet og uløselig forbundet 
med det sosialistiske system. 
Uten den kan ikke sosialismen 
bestå. Husk bare hva som hend
te i Tsjekkoslovakia for noen år 
siden. 

Her hos oss har vi jo en helt 
annen oppfatning av begrepet 
frihet. Skjønt -, har vi ikke fått 
inn en god del av den samme 
ånd, også her? Er det ikke en 
stadig mer merkbar tendens til 
å snakke om begrensning av 
tale- og trykkefriheten, så snart 
noen våger seg til å kritisere 
vårt nuværende demokrati -, 
som jo er noe helt annet enn 
det folkestyre som var den bæ
rende ide i vår grunnlov? Rent 
bortsett fra at visse grupper i 
vår tid konsekvent bruker ordet 
demokrati som synonym for so
sialisme? 

Trygve Engen 

Håpet er tent i Chile 
«En ting lar seg ikke bestride: 

I de forlØp ne tre år har landet 
:Chile) gjennomgått en rekke 
vanskelige og smertefulle om
stillingsprosesser både på det 
økonomiske og politiske områ
de, men de har vært bittert nød
vendige dersom man ville ut av 
stagnasjonen og den håpløse un
derutvikling. Noe slikt var de 
politiske partier åpenbart ute av 
stand til å greie, splittet som de 
var og behersket av alle slags 
ekstremister. Alt er selvfØlgelig 
ikke bare godt i dag, men nå har 
man ihvertfall håpet om en bed-

re fremtid, et håp som kaoset i 
Allende-tiden var i ferd med 
fullstendig å ødelegge. Det har 
tydelig nok størstedelen av be
folkningen innsett, og derfor 
fortsetter de å slutte opp om re
gjeringen Pinochet. I denne sam
menheng blir det nokså betyd
ningsløst at en viss slags presse 
i utlandet ikke liker hva som 
skjer og prØver å vri på kjenns
gjerningene ut fra sin helt spe
sielle tankegang.» 

Pater Bruno Rumahn, 
Santiago, Chile, 
i \Deutsche W ochen-Zeitf:lng 

de lykkeligste og mest hØytstå
ende i hele Afrika - og det 
uten revolusjon og blodbad. 

Et par lesere har spurt oss 
hvorfor vi skriver så mye om 
Afrika. Er det ikke ting som lig
ger oss nærmere og angår oss 
mer? 

Vi har en god grunn til å skri
ve som vi gjør: I Afrika kan vår 
skjebne bli avgjort. 

skriver vi så mye om Afrika? 
Kort sammenfattet er dette 

saken: Fordi Afrika er og lenge 
har vært utsatt for et skruppel
lØst supermaktpress, blir denne 
verdensdelen hindret i å gjen
nomgå den naturlige modnings
prosess som via utdannelse og 
opplysning i lØpet av få tiår ville 
kunnet fØre frem til ordnede og 
frie tilstander uten tap av store 
mengder menneskeliv og med 
opprettholdelse og videreutvik
ling av økonomiske tilstander 
som også kunne sikre et tilfreds
stillende materielt grunnlag for 
massene. Isteden forsynes nå mi
litante smågrupper med ube
grensede mengder våpen og ri
kelig med militære «rådgivere» 
og leiesoldater for å skape re
volusjonære tilstander. Resulta
tet er blod, tårer, frykt og nød 
for millioner av mennesker, og 
bare røde supermakter høster 
gevinst. 

Hva er situasjonen? 
I møtet med den europeiske 

kultur og teknologi 'er det tradi
sjonelle afrikanske landsby- og 
stammesamfunn så smått begynt 
å gå i oppløsning. Denne prosess 
fØlges av et våknende Ønske og 
krav om større innflytelse på den 
egne skjebne, ikke bare i lokal
samfunnet, men også innenfor 
de større enheter. Den som måt
te ønske eller tro at en slik ut
vikling ikke vil komme eller lar 
seg stoppe, forregner seg stygt. 

Det spørsmålet dreier seg om, 
er hvordan dette skal skje. Skal 
det foregå som en fredelig ut
vikling, eller skal prosessen kos
te hundretuseners blod og mil
lioners ulykke? 

Hva mange velmenende men
ensker ikke ser eller ikke vil se, 
er at Afrikas oppvåkning bare 
er i sin emning. Ennå lever de 
aller fleste sitt tilvante stamme
liv og tenker som de har gjort 
i meget lange tider. Den egent
lig bevisste del kan rundt i de 
forskjellige land telles bare i få 
tusener eller titusener. Selv dis-

se folk befinner seg bare i den Angola og Uganda. De fleste av 
fØrste oppvåkningsfase, med disse steder har «frigjØringen» 
manglende innsikt og kunnska- kostet titusener på titusener av 
per, men med den grenseløse menneskeliv og nØd og elendig
utålmodighet som nettopp halv- het for de fleste. 
forståelse av problemene gir. Det merkelige er at disse til-

I denne halvforståelse er det stander ikke bare hilses velkom
lett for demagoger å spekulere, ne som gode og riktige IØsnin
og det gjør de også. Både Sovjet ger, men glorifiseres av presse 
og China forSØker å utnytte den- og kringkasting over hele ver
ne halvopplyste utålm6dighet, den. På den annen side er det 
og de har allerede langt på vei ingen grenser for hvordan de 
kunnet innkassere gevinsten. delvis hvite stater som SØr-Afri
Den røde imperialisme er etab- ka og Rhodesia skal svertes og 
lert i mange afrikanske land, og baktales. Dette til tross for noen 
den dag den behersker det sorte viktige og ubestridelige kjenns
kontinent, har maktbalansen en- gjerninger: 
delig og kanskje for godt slått 
over i kommunistisk favør. 

Det som i dag kalles «Afrikas 
frie stater», er så langt fra frie, 
og i de fleste av dem er det al
minnelige folk dårligere stillet 
enn i den siste del av koloniti
den. Små klikker styrer dem alle, 
selv om det finnes mange grader 
fra Mobutus patriarkalske Zaire 
til terroregimene i Mosambique, 

- Ingen andre steder i Afrika 
har de sorte tilnærmelsesvis 
så gode materielle kår som i 
disse land, 

- ingen steder er deres mulig
heter for å skaffe seg utdan
nelse og kunnskaper så sto
re og 
slett ingen andre steder har 
det vært arbeidet så bevisst 

på å finne løsninger som 
med tiden kan fØre til at hvi
te og sorte kan leve ved si
den av hverandre som frie 
og likestilte mennesker. 

Forskjellen mellom disse land 
og de andre, der revolusjonære 
omveltninger har funnet sted, er 
at man i Rhodesia og Sør-Afri
ka har innrettet seg på å bruke 
den nødvendige tid som forskjel
len i utdannelses- og sivilisa
sjonsnivå krever. Men denne tid 
har Sovjetunionen og deres et
terplaprere i alle land bestemt 
at de ikke skal få., 

Det er mange underlige sider 
ved Apartheid-politikken, og 
Ian Smith har ikke bare gjort 
kloke ting, men hvorfor nekter 
den øvrige verden å se at i beg
ge land har det i atskillig tid 
vært arbeidet for å finne en fre
delig og harmonisk lØsning, og 
at om dette arbeidet kunne få 
fred til å bli fØrt frem, ville dis
se land uten sammenligning bli 

La oss ihvertfall gjøre vårt 
for at ikke Norge skal bli med
ansvarlig i denne umenneskelige 
utvikling, som bare kan bringe 
lidelse over hvite og sorte men
nesker i Afrika, og som på glo
bal basis styrker de rØde impe
rialister i kampen for verdens
herredØmmet. 

Peik 
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-fOU(ouLAND---
Ansv. redaktør: 

DESSVERRE: HERADSTVEITS BOK 
ER IKKE NOE STORT FREMSKRITT 

ROLF CHRISTIANSEN 

assistert aven redaksjonskomite. 

Den forunderlige forandringen 
Hvis vi ikke husker alldeles galt, så var hovedanklagen 
mot oss NS-folk under og etter okkupasjonstiden at vi 
hadde sveket vårt norske grunnlag. Til gjengjeld var de 
«på den andre siden» så rot. og heilnorske som det 
gikk an. 

I dag er det ikke lenger god tone å snakke om norsk 
egenart og slett ikke om at den må tas vare på. Bl. a. 
forfatteren Ulf Gleditsch har pekt på at å diskutere spørs
mål som gjelder bevaringen av våre tradisjoner og vårt 
miljø, lett kan rammes av straffeloven, og i alle fall blir 
man raskt fordømt som «nazistisk». 

Så nå får man bestemme seg: Er vi NS-folk unasjonale 
eller for nasjonale? 

For oss selv er saken grei - vi har hele tiden ment det 
samme: 

Per Øyvind Heradstveit: 
Quisling - hvem var han? 
Hjemmenes Forlag 1976. 

Hvordan reagerer man etter å 
ha lest en bok som denne? Den 
sterkeste følelsen er faktisk noe 
som ligner ganske mye på for
tvilelse. En drøy mannsalder et
ter at tingene hendte, er det 
fremdeles seierherrenes fullsten
dig uforstående og fordØmmen
de versjon av begivenhetene som 
dominerer bildet. Men kanskje 

Men inne i dette referat duk
ker det allikevel opp en og an
nen selvstendig og menneskelig 
refleksjon som varmer en litt. 
F. eks. dette i forbindelse med 
skumleriene omkring Quislings 
ektes~ap: 

«Men Maria holdt på sin 
mann i gode og onde dager til 
den bitre slutt, og han var 
henne alltid tro. Hva mer er 
det å si om et ekteskap enn 

. det?» 

hadde man ikke lov å vente Og om dette at Quisling skul
mer. Heradstveit påstår jo ikke le ha arrangert overfallet på seg 
at han har forsket i saken - selv i Forsvarsdepartementet i 
han har bare gitt et journalis- 1932: 
tisk og for den saks skyld vel- «Overfallet var mystisk, 
formet referat av det som alle- men det meste tyder på at det 
rede finnes på trykk. Og vi vet ikke var Quisling som skapte 
jo hva det stort sett er. mystikken.» 

Et og annet av dette slag fin
ner en altså. Men hva Quisling 
egentlig ville og hva som var 
rettesnoren for hans handlinger, 
det har heller ikke Heradstveit 
oppdaget. 

Tyske rapporter i stort antall 
blir sitert i bokeh, og det er eg
net til å forundre hvor villig de 
gode nordmenn godtar enhver 
tysk skryte-, smigre- eller intri
gerapport som den endelige og 
fullgode sannhet, mens våre eg
ne forklaringer overhodet ikke 
blir hØrt. I beskjednere former 
opplevde undertegnede selv noe 
av dette i form av et tiltalepunkt 
om å ha gått inn for dannelsen 
aven finsk eksilregjering i Nor
ge. Omsider viste det seg hva det 
var tale om: En bemerkning til 

(Forts. side 7) 

- Vi er glad og stolt over å tilhøre det norske folk og __________________________________ _ 

tror det har evner og krefter i seg til å gjøre en innsats 
på mange viktige felter, til glede både for seg selv og ~o hedersmenn 
andre. Kai Normann til minne - Vi tror det er en vesentlig oppgave å ta vare på det 
beste og det meste av vår nasjonale arv, våre tradisjoner fyller åtti 
og vårt miljø, fordi dette er blant de ting som gir oss Kai Ignatius Normann er død, 
trygghet og styrke til skapende virksomhet og utfoldelse. nær 75 år gammel. 

De er med andre ord ikke vi som har gjennomgått den «Det e' 'kje nøye kor gamal Med ham er en idealistisk og 
forunderli.ge. fo~andringen. • . ein e', når ein berre e 'frisk», varmhjertet personlighet gått 

Og fordi VI kjenner våre pa:pp~nhe~mere og det bilde de seier dei for eit gamalt ord her bort. 
ynder å tegne av oss, føyer VI til: VI anser det også som på Helgeland. ' Kai Normann var en begavet 
ethvert annet folks eller folkeslags. selvf.ølgelige rett å Bonde Alf SØrvollen, Nesna, kunstner som forenet omfatten
være~tolt over, å ta vare på og. utYIk!e. SID ~g~nart. Det fyllte 80 år 9. oktober og tann- de kunnskaper og dyp viden 
er en lDtegrer~nde del av vår soslal'lDdivldualistlsJi,:e over- lege Fritz Kristoffersen, HerØy~ med et varmt og fØlsomt kunst
bevisning. holmen, når same milestolpen nersinn. Mange vil med glede 

8. november d. å. Begge er fris- tenke tilbake på den inspirasjon 
---______________________ ke av ånd, sjØlv om kroppen som de mottok gjennom hans 

Politikk uten moral 
ikkje lenger er så ungdommeleg tallrike artikler, dikt og kronik
som fØr. Begge er levande inte- ker. Særlig fortjener hans kro
ressert i «Folk og Land»s og nikker i Morgenbladet om kul
INO's arbeid, og følgjer med i tureIle, religiøse og kirkelige 

Vi som i mange år har gjort kommunismen til vårt spesielle stu- det som skjer, både i innan- og spørsmål å fremheves. De for
dium, er ikke det minste forundret over det nordkoreanske diplo- utanrikspolitikk. sto alle å formidle omfattende 
matis systematiske lovbrudd i form av handel med alkohol og Alf var i sine yngre år i USA, viden og kunnskaper på en en
narkotika. Kommunismen og virkelige kommunister er nemlig men kom heim og slo seg til keI og forståelig måte. Hans 
ik/æ det minste hemmet av vanlige moralbegreper. Alt er tjenlig som bonde på Nesna. For 3-4 uendelige fØlsomme dikt for-
og godt uansett, om det bare tjener deres kamp for å vinne år sidan gjorde han atter ein midlet hans kjærlighet til folk Kai Normann konverterte til 
verdensherredømmet. tripp til Amerika, der ei av døt- og fedreland og alt som han Den katolske kirke etter Vati-

Det aller farligste ved kommunistenes skruppelløse og på alle terne er busatt. hadde kjært. kankonsilet. Gjennom tvil og an-
måter umoralske politikk, er faktisk at hederlige folk, som f. eks. Fritz dreiv ei tid som tann- Kai Normann var en mann fekteIser og mange modningsfa-
de aller fleste nordmenn, ikke er istand til å skjønne og tro at lege i Hammerfest, men sist i som i livets skole ervervet kunn- ser var han fØrt fmm til tro på 
andre kan handle så frekt, svikefullt og lØgnaktig som kommu- okkupasjonsåra flytte han heim skaper i rent ytre forstand, men at dette var det rette. I Den ka
nister ofte 'gjør. Hvis disse skikkelige folk ikke selv har vært ute til ættegarden på Tenna i HerØy. en mann som i livets skole hadde tolske kirke fant han sitt ånde
for kommunistiske intriger og bedragerier, nekter de plent å tro Sidan var han i mange år skole- lært seg kunsten å lytte til andre, lige hjem og ble dens trofaste 
at noen kan oppfØre seg så ille. Og denne manglende evne til å tannlege i Nordland. være stille, meditere og be. Der- sØnn og stillferdige vitne. Ikke 
se sannheten i øynene, gjør selvfølgelig spillet lett for de rØde. Med dette vil vi ønske dei to for var det som han hadde å slik at han tapte kontakten med 

Det er å håpe at avslØringene av de nordkoreanske utskeielser hedersmenn til lykke med ko- bringe frem ikke bare tørt kunn- sine kristne venner i Den norske 
kan åpne øynene på noen, ihvertfall. mande år. Trygve skapsstoff, men levende engasje- kirke. Tvert om: kontakten ble 

500 sentralt plasserte mennesker får nå 
((Folk og Land)) regelmessig 

Noen har spurt hva vi bruker og ved sammentrengning ay stof- 'av dem om rettferdigheten i vår 
de penger til som kommer inn i fet bringer adskillig flere artikler sak, men ihvertfall vil de kunne 
form av «støtteannonser» og og inserater enn tidligere. Også se at vi NS-folk ikke er fullt så 
andre bidrag. det koster penger. gale og forbryterske som noen 

. . Men den vesentlige ting vi 'vil ha det til. 
No.e ~v pengene. bhr bru~t t~l 'bruker bidragene til, er nå å Ellers vil vi gjerne igjen ha 

forskJelll~e o vervetIlta~. oVI vIl sende «Folk og Land» til ca 500 sagt at alt arbeide med «Folk og 
dessuten I ar kom!lle tIl a sende mennesker som sitter sentralt i Land», både i ekspedisjonen og 
ut 11 nu~mer, Istedenfor 10, det norske samfunn, i politikk, redaksjonen, utføres av frivillige 
som egenthg planlagt. informasjon eller andre viktige krefter som ikke får en rØd Øre 

Mange vil også ha konstatert stillinger. Vi har ikke noe stort for det. 
at vi ved bruk aven annen skrift håp om å overbevise flertallet 

ment i det som angår oss. snarere bedre. Overfor oss var 
For oss som lærte Kai Nor- han fortsatt den samme trofaste 

mann å kjenne, ble han noe av venn. Han var klar over mye av 
et begrep: En fredens mann, en det gode som var skjedd i og 
solidaritetens mann, en mann med den økumeniske åpning 
som ikke tullet sine meninger inn overfor andre kirker ved Vati
i bomull, men alltid var rede til kankonsilet og kunne glede seg 
å stå fram og si hva som han over det. Likevel var han ingen 
holdt for rett og sant. Slik vil ukritisk beundrer av alt som 
mange av dette blads lesere hus- fulgte i dets kjølvann. Ran var 
ke ham. Men det er mere å si: ,engstelig for at noe av åpen
han hadde også evne til å se sin baringens arvegods overlevert 
egen begrensning og han hadde oss gjennom kirkens 2000 årige 
en befriende humoristisk sans. historie skulle gå tapt. Overfor 
Kai Normann var sant mennes- dem som i uforstand og overmot 
kelig, alltid rede til å tale med ville Øde noe av dette, forfektet 
mennesker om det som angikk han stillferdig og rolig Kirkens 
dem. En mann alltid rede til å ene og alminnelige apostoliske 
tale med oss om det som hører tro. 
Gud til. (Ports. side 7) 
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Side 4 FOLK og LAND 

De er ikke folkevalgte, men partivalgte 

Herr redaktør! 

Av Vera Grønlund 

kalle stortingsrepresentantene tanter. Folk som ikke er villige 
FOLKEVALGTE. Hva vi har til å la seg velge på bestemte 

I min artikkel «Partipolitikk er et p artist yre som for hvert år programmer og vedtak, men som 
el' makt uten ansvar» påviste jeg og for hver ny lov som blir ved- vil vente med å ta standpunkt i 
hvordan partipolitikken, i sin tatt gir folket mindre og mindre enhver sak inntil saken er gjen
ytterste konsekven~, bygger på innflytelse og partiene mere og nomdrØftet. Bare en slik repre
makt uten ansvar, bl. a. fordi mere makt. sentant kan sies å ha ansvar og 
dens utøvere er bundet av be- DEMOKRATI vil si folkesty- bare en ansvarsbevisst represen
stemte vedtak og programmer re, men det er ikke folkestyre tant kan sies å være en folkets 
som ikke tillater dem å rådfØre når partiene selv avgjør hvilke representant. Han kan nok, i 
seg med sin samvittighet. An- kandidater velgerne skal stem- fØrste omgang, komme til å stå 
svaret ligger hos velgerne som me på. For at velgerne skal ha alene på tinget, men han kan 
gir de enkelte partier flertall. innflytelse må de ha innflytelse være sikker på at han har en 

Velgerne har således ,ansvar over nomimisjon og oppstillin- god del velgere i ryggen. 
uten makt og kan ingenting gjø- gen av kandidater og de må ha En annen ting som vil styrke 
re om et parti har ført en dårlig rett til å kumulere ved ALLE folkestyret er en utvidelse av ad
politikk. De kan stemme ander- valg. Det vil bli vanskelig å få gangen til folkeavstemning, for
ledes neste gang, d.v.s. gi makt partiene til å oppgi noen av si- di velgernes sunne omdØmme vil 
til et nytt parti, men det er liten ne maktposisjoner og hvis vel- være den sikreste rettesnor når 
trøst når skaden alt er skjedd. gerne fortsetter å støtte de eksi- de store grunnleggende spørsmål 

J eg påviste også at demokrati sterende partier vil de sette seg i menneskenes liv og fremtid 
ikke er forenlig med partipoli- selv i bås. Båstenkningen er skal avgjøres. 
tikk. Allikevel har jeg fått hØre, forØvrig uhyggelig utbredt i Nor- La meg slutte med å sitere 
av folk som har lest min artik- geo Men det er sannsynlig at de stortingsmann Leif Granli: 
keI, at vi har en stor fordel ca. 30% av velgerne som unn- «Stortingsarbeidet er ikke kom
gjennom vårt demokratiske st y- later å stemme, lar være å stem- plisert teknikk, men skal være 
resett. La meg igjen understreke: me fordi de er motstandere av folkelig og konstruktiv tenk
DEMOKRATI betyr folkestyre, partipolitikken. ning og en utviklet evne til å 
og vi har IKKE folkestyre i Jeg ser det slik at velgerne må kontrollere statsadministrasjo
Norge. Det er en tilsnikelse å velge frie, folkevalgte represen- nen.» 

Kvinner som soldater er imot 
naturens orden 

Herre redaktør! blant alle hØyere dyrearter, er på ferde for vårt folks biolo
det ihvertfall en oppgaveforde- giske substans. 

Som en del av kvinnesaksde- ling som er helt klar: Kvinnen Selvfølgelig kan det tenkes si-
batten diskuteres nå det spØrs- (hunnen) føder avkommet og tuasjoner så kritiske at kvinnen 
mål for fullt om kvinner skal mannen (hannen) har vernerol- må stille seg ved mannens side 
kunne bli soldater. At de har len som beskytter av dem begge. i fysisk kamp. Men dette er en 
fått adgang til en del ikke-stri- Riktignok er mannens vernerol- situasjon som må unngås så len
dende poster i Forsvaret, er det le i det siviliserte samfunn sterkt ge som det overhodet er mulig. 
ikke noe å Sl på, men at de skul- redusert, men dette står ihvert- Kvinner skal for slektens skyld 
le gå inn i kjempende avdelin- fall fast: Kommer vi i krig, kan beskyttes og ikke utsettes mer 
ger, er å gå alt for langt. Det er vi tåle å miste nokså mange for en krigs farer enn det er 
etter min mening i strid med menn, men går det for alvor ut uunngåelig. 
naturens orden. over kvinnene, da svekkes vår 

Ikke bare hos mennesket, men evne til fornyelse, da er det fare Peder, Notodden 

'" 
Oppløsende krefter i Den katolske Kirke 

Herr redaktØr! 

Når man ser utviklingen i Den 
katolske Kirke i dag hvor så
kalte modernister og konserva
tive ligger mer og mindre i strid 
med hverandre, går uvilkårlig 
tankene tilbake til noe som 
hendte ved det 2. Vatikankonsil 
under Johannes den 23.s regime. 

Det skjedde nemlig noe da, 
som nok de færreste katolikker 
eller andre kjenner til, aller 
minst her i Norden. For midt 
under konsilets samling sto plut
selig en kjent kardinal frem på 
et av møtene. Det var kardinal 

Octaviani, en meget aktet og dager holdt seg borte fra kon
høyt hedret geistlig, hvis oppga- silet. 
ve det bl. a. var å sette kronen En stund etter kom det ut en 
på den nyvalgte pave. Octavia- bok på italiensk som nøyere pre
ni sa fØlgende: «Jeg vil i dag siserte og stadfestet dette som 
komme med en alvorlig advar- da holdt på å skje og var i sin 
sel til denne forsamling, idet jeg begynnelse. Boken ble senere 
gjør oppmerksom på at en oversatt til tysk. 
«femte kolonne» er på marsj inn Med andre ord kan man vel 
i Kirken for å SØke å ødelegge da si i dagat denne spådom har 
den innenfra». holdt skikk. For de samme opp-

Ingen kunne vel være i tvilløsende krefter har prøvet å ete 
om fra hvilken kant dette ville seg inn i Moderkirken som over
komme til å skje. alt ellers i samfunnet og i alle 

Han fant liten gjenklang for land. 
disse ord i den verdige forsam
ling, og det sies at han i fjorten Victoria, Oslo 

NOVEMBER 1976 

Mange ekteskap kan reddes 
om ungdommen forberedes 

Herr redaktØr! tidligere, flere og flere ekteskap 
går i opplØsning og et stigende 

Referater fra trontaledebatten antall barn blir berøvet trygg
er ikke det jeg normalt leser hetsfølelsen i hjemmet. 
med størst interesse, men et for- I dagens samfunn blir det kre
nuftig innlegg fra Aslaug Fa- vet prØver, eksamener og god
dum, Senterpartiet, fikk meg til kjennelser for en lang rekke ting, 
å sperre øynene opp. Hun fikk men noe av det viktigste vi skal 
kanskje sagt noe av det aller gjøre, nemlig å bygge et hjem, 
viktigste under hele debatten. er vi helt uforberedt på. Så tår-

Nå må familiekunnskap i ner vanskelighetene seg opp for 
langt sterkere grad enn i dag de unge, de begynner å ergre 
innarbeides i våre utdannings- og skylde på hverandre, og det 
institusjoner, var det hun gikk er jo så lett å få skilsmisse. 
inn for, og hun har så rett, så Denne saken synes jeg det er 
rett. svært viktig å samle seg om. 

Ungdommen gifter seg stadig Svigerfar, Fana 

Sparerne 
skal umyndiggjøres 

Herr redaktØr! 

I «Folk og Land» skrives det 
mye om at eiendoms- og dispo
sisjonsretten inå spres til flest 
mulig mennesker. Den foreslåtte 
nye loven om sparebanker vil 
sørge for at det motsatte skjer i 
disse bankene. 

Sparebankene er innskyternes 
egen bank - det er de som ut.:. 
~jør årsforsamlingen og velger 
forstanderskapet. Nå er planen 

å umyndiggjøre oss, for i lov
forslaget står det at minst 50% 
av forstanderskapet skal være 
politisk oppnevnte representan
ter. 

Dette er, som jeg ser det, et 
rent maktmisbruk og et forsøk 
fra myndighetenes side på å til
rane seg disposisjonsretten over 
våre penger. 

Nei til den nye sparebanklo-
ven! 

Sparer, Amot 

Nå står det på vippen 
da blir vel våre stemmer 
ganske interessante? 

Herr redaktØr! 

Den rØde og den borgerlige 
blokken står nå omtrent helt 
jevnt, forteller Gallup. Noen 
titusener stemmer i den ene eller 
annen retning kan gjøre utslaget, 
om de blir plassert med om
tanke. 

Mitt inntrykk er at meget få 
av våre titusener NS-folk, deres 
slektninger og våre sympatisører 
har bundet seg til noe bestemt 
parti. Om de i det hele tatt stem
mer, vurderer de fleste fra gang 
til gang hvem de i Øyeblikket 
skal støtte .. 

Ved et ellers jevnt valg kan 

det bli avgjørende hvor vi leg
ger tyngden av våre stemmer. 

Et godt tips til oppfinnsomme 
og forutseende politikere: I en 
situasjon hvor vi fremdeles sta
dig hundses i norsk presse, kan 
det veie tungt for mange av oss 
om en politiker manner seg opp 
til en aldri så liten protest. Nå 
må dette ta slutt. Også NS-folk 
er nordmenn som har krav på 
menneskelig og anstendig be
handling. 

Vær sikker på at vi merker 
oss hvor en slik protest kommer 
fra - om noen er kloke og 
H~ale nok til å la den komme. 

Velger, Elverum 

«Ferdig med»? 
Herr redaktØr! ikke noe annet parti som er 

I «ALP-avisen» leser jeg føl- kommet så langt engang. 
gende: Men «ferdig med»? Noe som 

«Dette være sagt uten at vi titusener av mennesker fortsatt 
i ALP går inn for et nytt føler som grov urett, kan ingen 
landssvikoppgjør. Dette anser bli «ferdig med» om de aldri så 
vi oss ferdig med.» gjerne vil, uten at uretten blir 
SelvfØlgelig er det fint at et gjort god igjen. 

parti så klart sier at det ikke vil Men vi får være glad for de 
delta i en fortsatt forfølgelse av små lyspunkter også. 
oss. Såvidt jeg kan huske er det L., KlØfta 
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KUNNE VI HA GJORT MER? Av: en hølJe~e 'YlS-tieeitsmann 

Vi mottok denne artikkel allerede fØr forfatteren hadde hatt 
anledning til å lese Hans Fredrik Dahls anmeldelse av Odd 
Melsoms bok «På nasjonal uriaspost», som vi gjenga i sep
tembernummeret. Allikevel er det som her skrives, langt på 
vei et svar på følgende avsnitt i Dahls anmeldelse: 

«Ingen historisk ettertid vil derfor kunne tilkjenne NS en 
selvstendig politisk rolle i Norge mellom 1940 og 1945, slik 
den tapende part ønsker. Det er umulig. Det ligger i histo
rien selv, slik enhver må lese den, at vi står overfor en kolla
borasjonsbevegelse som nok var motarbeidet, men også run
delig subsidiert og støttet av okkupasjonsmakten, og en 
bevegelse som fikk sine vilkår lagt av militære mer enn av 
politiske begivenheter.» 

~----------------------------~ 
Herr redaktør! me av at det ikke blir lagt noen 

som helst vekt på alt hva vi 
Da Deres augustnummer kom, greide å få gjort, mens det vi 

lot jeg det gå videre til en venn, ikke maktet, stadig blir bebrei
som ikke er «en av våre», men det oss? Det er jo en holdning 
som har vist adskillig forståelse vi alle kjenner fra rettssakenes 
for våre synspunkter. Det som tid til denne dag. 
nå får meg til å skrive, er en Nå vet jeg jo at Quisling per
kommentar han ga til beretnin- sonlig hjalp i mange andre til
gen om' at Quisling gjorde sin feller enn det som De nevner, og 
innflytelse gjeldende og reddet også mange andre høyere tillits
en jødisk familie. Hva min venn menn fikk gitt en hjelpende hånd 
sa, var dette: «Til en slik beret- i enkelttilfeller. Men spørsmålet 
ning vil mange si: Hvorfor red- gjenstår stadig: Kunne vi gjort 
det ikke Qusling flere jØder, og mer? Og det er dette spørsmålet 
hvorfor fikk han ikke stoppet ar- jeg gjerne vil gå nærmere inn på. 
restasjanen av de norske jøder J o mer jeg har tenkt på det 
i det hele tatt?» gjennom alle disse år, dess kla-

Spørsmålet er selvfØlgelig be- rere er det blitt for meg at 15. 
rettiget, men det kan også stilles april 1940 er en av de mest 
motsatt, slik De selv gjorde for skjebnesvangre datoer under he
en tid siden: Hva kan det kom- le okkupasjonstiden. Den dagen 

«Annen generasjon» 
oppdager «Folk og Land» 

Herr redaktør! 

Hjertelig takk for et velredi
gert blad. Jeg er en av Deres nye 
abonnenter, og må samtidig få 
lov til å beklage at jeg inntil for 
et par måneder siden ikke visste 
om F & L i det hele tatt. Jeg 
er selv ikke «landssviker», men 
en «annengenerasjons» - hvis 
De forstår hva jeg mener. De 
lange overskriftene er en ting 
som jeg finner sjarmerende ved 
Deres blad. Hold frem som De 
stevner! Det var spesielt posi
tivt hva De skrev om hr. Eids-

vig. Forhåpentligvis vil han 
snart bli lØslatt. 

Dessuten er det forfriskende 
å få se «landssvib-oppgjøret fra 
en annen vinkel. Det skader ikke 
noen å få «nøytralisert» noe av 
det som vi har lært fra den ordi
nære presse. Jeg har dog den 
oppfatning at de fleste mennes
ker bare leser det som er blitt 
«kanonisert» som comme il faut, 
og det er beklagelig, spesielt i 
dagens situasjon. Fordi den brin
ger jo «Murmannskfarten» 
unektelig i et litt dubiØst lys. 

Ærbødigst Thomas 

Hvorfor ble det ordet oppfunnet? 
Av Christian Bekker 

Herr redaktør! 
Hvorfor ble ordet «landssvik» 

oppfunnet? 
Må det såkalte rettsoppgjør 

med «landssvikerne» karakteri-

seres som rømlingenes hovedak
sjon for å blØffe det norske folk 
og derved berge seg selv? 

Svar utbedes. 
Christian Bekker 

klarte ovenvnge og på sitt vis 
sikkert patriotisk tenkende 
nordmenn, i samarbeide med 
visse tyske krefter, å velte den 
fØrste Quisling-regjering. Derved 
ødela de for resten av okkupa
sjonstiden et formelt korrekt og 
noenlunde avbalansert forhold 
mellom norske og tyske myndig
heter. Etter den dag lå mulighe
tene åpne for tyskerne til å skal
te og valte som de ville, og det 
gjorde <;le da i stor utstrekning 
også. 

Dengang da vår fØrste regje
ring falt, var vi nok ikke helt 
klar over hvor alvorlig dette 
egentlig var. Vi bare bet tennene 
sammen, brettet skjorteermene 
opp og var innstillet på å til
bakeerobre for norske krefter 
den makt som nå var gått over 
på tyske hender. Delvis greide 
vi det også, skritt for skritt, og i 
1945 sto vi langt sterkere over
for tyskerne enn f. eks. i 1941. 

Men vår kamp var meget 
vanskelig, fordi det ikke fantes 
noen skikkelig og formell gren
seoppgang mellom det som var 
okkupasjonsmaktens rettmessige 
myndighetsområde og det som 
var vårt. Resultatet avhang der
for langt på vei av hva den en
kelte NS-tillitsmann, i hvilket 
verv han enn satt, kunne greie å 
tilkjempe seg av myndighet og 
avgjØrelsesrett. FØlgelig måtte 
resultatet variere, fordi noen var 
sterkere personligheter og dyk
tigere politikere enn andre. Noen 
var også spesielt modige eller 
hadde en særlig stor arbeidsev
ne. Med andre ord: I mangel av 
et klart system og faste former, 

'sto hver enkelt av oss nokså 
alene kjempende innenfor det 
arbeidsområde vi hadde fått til
delt, selv om vi i visse situasjo
ner kunne og måtte gjøre bruk 
av partiets samlede autoritet og 
prestisje. 

En del av problematikken var 
denne: I noen tilfeller kunne vi 
ta initiativ til lØsninger som ville 
være gode, sett fra norsk stand
punkt. I andre tilfeller kunne vi 
forutse tyske trekk og av og til 
stoppe dem, om vi fant dem 
uriktige. Men alt for mange gan
ger ble vi stillet overfor tyske til
tak som var fullbyrdet allerede 
fØr vi kunne Øve innflytelse på 
dem. I slike tilfeller var det 
eneste vi kunne gjøre å prØve å 
dempe virkningene av dem, men 
virkelig å endre dem, var i slike 
tilfeller for sent. 

Svaret på spørsmålet overfor 
er selvfØlgelig det, at om vi had
de vært dyktigere og enda iher
digere, så kunne vi sikkert ha 
gjort mer. Men om vi slipper 

Hvem bør vi 
(forts. fra side 1)' 

denne erkjennelse inn på oss, så 
skal vi ikke la oss mentalt pres
se ned av våre motstandere til 
å glemme at vi, i en sum, har 
gjort meget, svært meget som 
tjente vårt land og våre lands
menn. Forholdene ville vært me
get vanskeligere og meget verre 
om de tusener av NS-folk, hver 
på sin post, ikke hadde gjort 
hva de kunne for å hevde og 
beskytte norske interesser. 

Og det avgjørende punkt vil 
jeg igjen understreke: Hvis Quis
lings aprilregjering ikke var blitt 
knekket, men hadde kunnet set
te seg igjennom som en ful~ver
dig norsk regjering, hadde våre 
muligheter for å hevde vårt folks 
sak, vært langt større og bedre. 
Det ville blant annet hØyst sann
synlig betydd at vi hadde sluppet 
Terboven og alt hans uvesen, og 
enhver av oss som satt med an
svar, vet hvilken enorm fordel 
det hadde vært. 

K. 

• • • 

Det vil helt sikkert bli umulig å gjengi alle brev her 
i «Folk og Land», men vi vil ta inn noen typiske me
ningsytringer - anonymt, dersom vi ikke får uttrykkelig 
tillatelse til å bruke vedkommendes navn. Man kan også 
reservere seg og si fra at man under ingen omstendighet 
Ønsker sitt brev offentliggjort. 

Hovedsaken ved denne (<nominasjonen» er under alle 
omstendigheter at vi får et klart bilde av hvordan våre 
lesere tenker. 

Nå må vi grasrot-jøssinger 
støtte opp om NS-folks sak! 

V åre motstandere vil vel 
håpe at dette innlegget er 
noe redaksjonen selv har 
funnet på. Den trøsten kan 
vi ikke gi dem. Dette og 
flere andre tegn tyder på at 
hederlige mennesker nå be
gynner å reagere mot for
følgelsen av NS-folk. 

Herr redaktØr! 

At tidligere NS-medlemmer 
fortsatt arbeider for oppreisning 
er forståelig etter den kolossale 
urettferdighet som er begått mot 
dem. Det var jo de som var full
stendig nasjonale og ville ha et 
sterkt forsvar. 

De blev bare gjort til synde
bukker for å avlede oppmerk
somheten fra de som brØt ned 
vårt forsvar. Det var sabotØrene 
av vårt forsvar og de som gikk 

med det brukne gevær som i og vi jøssinger. Umulig vil noen 
realiteten åpnet portene for tys- mene. Men tenk etter. 
kerne. Det er egentlig så meget som 

Vi jøssinger på grasrotplanet forener. Det er bare vi jØssinger 
snakket meget om hva vi skulle og NS som har samme mening 
gjøre med forsv.arssabotørene om de aller viktigste samfunns
når tyskerne var ute av landet. spørsmål: Vi er nasjonale, for et 
Men rømlingene og forsvarssa- fritt og uavhengig land, for fri
botØrene kom tilbake og behers- het, for desentralisering, for de
ket rettsvesenet, og de nasjonale mokrati, for ærlighet, mot poli
ble gjort til syndebukker så for- tikernes og byråkratenes dikta
svarssabotørene gikk fri fra sitt tur, dirigering, styring og sentra-
ansvar. lisering. 

Sådan ble altså rettsvesenet Så er spørsmålet: Hvordan 
når forsvarssabotØrene fikk be- samarbeide? Helt enkelt, mener 
stemme. Ubegripelig for alle. jeg. Vi 'støtter deres kamp for 
Men helt naturlig når man ten- oppreisning og rettferdighet. Og 
ker etter. videre støtter vi Folk og Land 

Det har gått lang tid. For med abonnenter og bidrag. Men 
lang tid, dessverre. Men nu me- fØrst og fremst vil vi, jØssingene, 
ner jeg at tiden er inne for et kjempe for at forsvarssabotørene 
vendepunkt. Bedre sent enn blir avslØrt og rettferdig straffet. 
aldri. 

J eg har et forSlag. Vi går sam
men. Tidligere NS-medlemmer JØssing, Akershus 
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Side 6 

23,4% 
Siden «Folk og Land» begyn

t2 å utkomme igjen for et år 
:,; den, er antallet betalende 
:,l)onnenter Øket med 23,4% 
',c:d at nye abonnenter ef' kom
;net til og endel gamle er kom
~let tilbake igjen. Og fremgan
;;cn fortsetter. 

I forrige nummer innbØd vi 
Cl en ny konkurranse, denne 
g~mg mellom landets sorenskri
veri- og byfogdområder. Målet 
er å øke abonnenttallet med en
e;a 10% så snart som mulig. 

Fra utlandet har vi fått brev 
0::11 at man også der forlanger 
,,\ få være med, og vi sier bare: 
~)fl gjeme, så gjeme! Og utlan
det greier allerede å hevde seg 

listen over de fem beste hit-
U. Etter en måned ser denne 
Lsten slik ut: 

Ringerike byf. + 
KragerØ s.skr. + 
BrØnnøy s.skr. + 
Valdres s.skr. + 
Utlandet + 

Oppdager ..• 
(forts. fra side 2) 

8,3 
7,1 
5,6 
4,3 
3,9 

Dette er i alle fall bare en 
".::ed begynnelse. Fastlands-Chi
fl:J vil ennå lenge befinne seg i 
det kommunistiske jerngrep. 
',.:fen selv om det mange ganger 
ser temmelig mØrkt ut, tror vi 
likevel samfunnene etterhvert vil 
gå i sosialindividualistisk ret
ning, at fremtidens verden vil 

bli preget aven sosial ramme 
som forhindrer alles kamp mot 
alle, samtidig som individet gis 
den maksimalt forsvarlige mu
lighet til å leve sitt liv som det 
Ønsker, å bruke sine evner så 
fritt som sosiale hensyn tillater 
for på den måten å bidra til fel
lesskapets vekst og fremgang. 

Observator 

Uhjelp ... 

FOLK og LAND 

det: - Som ansvarlige tillits
menn ville vi svikte våre med
lemmer hvis vi fortsatt rolig 
skulle se på en utvikling som 
er helt ødeleggende for forenin
gen. -

De utmeldte medlemmer har 
startet et Sosial-avdelingens kon
taktorgan som regelmessig har 
medlemsmøter under full tilslut
ning. Et interessant trekk er at 
LO-ledelsen nå støtter dette or
gan, etter at aksjonen tidligere 
ble betraktet som et «gult» for-

(forts. frll silJe 1) SØk på kupp og splid. De over 
Så nå skriker de opp alle sam- syv hundre utbrytere har således 
men, SV -ere, NKP-ete og mao- beholdt sine rettigheter i Norsk 
ister, «Ny Tid», «Friheten» og kom:nuneforb.un~, samtidig som 
«Klassekampen». Indonesia' de far all mulIg hjelp fra forbun-
Antikommunister! Barbarer! l~et. Noe .lignen?e har aldri ~id-
«N azister»! hgere skjedd 1 landsorgamsa-

Hvis noen virkelig har trodd sjonen. 
at venstreekstremisters hjerter D~t er nå vesentlig deltids an
uten reservasjoner blør for alle satte innen sosial-avdelingens 
nødlidende i verden, så har man ungdomskontor som sitter igjen 
en god grunn til å tenke om' i Sosiale etaters fagforening. 
igjen. Skoleelever og studenter som i 

kommunistenes regi fortsatt sø
------------- ker å holde fronten. 

Maoistene •.. 
(forts. fra side 1) 

Marxist-Leninistene har da også 
utnyttet sin stilling til overgrep 
som truet med lammelse av alle 
institusjoner og omsorgskonto
rer innen sektoren. 

På bred front har nå sosial
arbeidere reist seg til kamp mot 
de Ødeleggende krefter. Over syv 
hundre medlemmer har i lØpet 
av de siste måneder meldt seg 
ut av foreningen, og det har vakt 
oppmerksomhet at også høyere 
tillitsmenn har nedlagt sine verv 
med Øyeblikkelig virkning. Dette 

Det er likevel bare et tids
spørsmål før den bryter sam
men; og når det skjer vil fore
ningens formann stå overfor sitt 
personlig største problem: jobb. 
Etter at han ble permitert som 
sosialfullmektig ved Oslo kom
munes mannsherberge har nem
lig de ansatte bestemt motsatt 
seg' et gjensyn med ham. Det 
var da også herbergegruppen 
som startet aksjonen mot styret 
i Sosiale etaters fagforening. 

Jr. 

.. "",,---------__ gjelder bl. a. et styremedlem og 
Skal sjøfarten • • • 

LANDSUNGDOM hele samarbeidsutvalget, som be- (forts. fra side 1) 

NOVEMBER 1976 

Okkup'asjonshistorie 
sett fra den «gale» siden 
«Historien er takknemlig for alle lys, alle bidrag som 
kan opplyse mØrket. I den sammenheng er Odd Melsoms 
bok verdifull. Den er også skrevet uten preg av bitterhet.» 

Tore Dyrhaug i Sandefjords Blad 

Odd Meesom 

«pA NASJONAL URIASPOST» 
Supplement til okkupasjonshistorien 

Pris kr. 65,-

Fåes hos mange 
stilling til 

bokhandlere eller ved direkte be-

INSTITUTT FOR NORSK OKKUPASJONSHISTORIE 
(INO) 

Postboks 924 - Sentrum, Oslo 1. 

Når betalingen følger bestillingen, sender INO boken 
portofritt. I annet fall kommer porto og oppkravsgebyr 
i tillegg. INO's postgirokonto: 1 5028. 

Noen vil kanskje si at vi nå 
skyter spurv med kanoner, at vi 
trekker alt for vidtgående kon
klusjoner av et par enkeltståen
de episoder. Det er sagt mange 
ganger fØr i andre sammenhen
ger. Det viser seg bare at når 
rØde krefter setter slike aksjo
ner igang, da gjennomfører de 
dem planmessig og i Økende 
tempo. Og det har hendt fØr at 
de på dette vis har fått snudd 
stemningen i viktige saker. 

«Ingen norske. • • 
saker hybelleilighet, eventuelt hybel skylder foreningens formann, 

(forts. fra side 1) i Oslo, helst sentralt. Billett merket Erling Folkvord, for tilsideset- tid at det riktige er å spre eier
"~.22» til Folk og Lands ekspedisjon. telser og forsØmmelser. I en interessene på flest mulig, særlig 
.. '_ .... _ ... _________ pressemelding fra disse heter ,til dem som selv er direkte in- ære og legge grunnlaget for ny 

terte SS-ed, legionærene i 
hende ca. 14 dager før eds
avleggelsen. En sterk reak
sjon oppsto innen avdelingen 
mot å avlegge en slik ed. Man 
fikk varslet Quisling og NS i 
Oslo om motviEigheten i Fal
lingbostel overfor edsformula
ret. Antagelig har så Quisling 
tatt opp saken med tyske 
myndigheter; faktum er at 
edsavleggelsen ble utsatt fra 
den fastsatte dato, 26. sep
tember 1941, til 3. oktober. 
Samtidig ble altså edsformu
laret forandret. Det opprinne
lige formular, som var formet 
som en ubetinget lydighetsed 
til Hitler, ble forandret til å 
gjelde Hitler bare som øverste 
krigsherre. Likeledes ble eden 
begrenset til bare å gjelde for 
kampen mot bolsjevismen, 
altså en begrensning i tid og 
sted.» Disse folk bør få 

prøvenummer 
av «Folk og Land» 

Til «Folk og Land, postboks 7157 - Homansbyen, 
Oslo 3. , 
De jeg har ført opp nedenfor, sympatiserer med vår 
sak og bør få prøvenummer av avisen i nøytralt 
omslag: 

1. Navn: ...................................... 
Postad resse: ................................ 
............................................. 

2. Navn: ...................................... 
Postad resse: ................................ 
............................................. 

3. Navn: ...................................... 
Postad resse: o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••• 0_0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H~r du. flere navn eller hvis du ikke vil klippe i avisen, 
sa sknv dem opp på et vanlig brevark. Vennligst 
send alle lister i lukket konvolutt. 

teressert i næringen. frihet og selvstendighet for Nor-
Likevel er det noe helt annet 'ge. Noen av oss hadde også den 

som får oss til å reagere på disse tanke at vi kunne bidra til å 
nokså lavtliggende angrep: bygge et Europa, der folkene ik
Nordmennene har gjennom hun- ke lenger med jevne mellomrom 
drevis av år og mer enn det vist gikk til krig mot hverandre. Tyder dette på at det var Hit
at vi har særlige evner som sjø- Hele reportasjen ble på for- ler vi var ute for å kjempe for? 
farende folk, og vår innsats på siden av bladet og på store pla- Ellers er «Alle Menn»s an
alle hav har vært med på å for- kater slått opp under tittelen tydning om at Hjelpeorganisa
me vår folkekarakter - det har ,«Nordmennene som kjempet forsjonen skulle være et «fordekt 
gitt oss perspektiver og utsyn og Hitler». Både journalistene og i SS-fond», altså noe som skal 
bragt oss en viten om verden særdeleshet redaktøren, Sverre brukes til politiske formål, bare 
som teller med i våre holdninger Martin Gunnerud, vet sikkert lurvete, særlig fordi det er så 
og vårt livssyn. Et norsk folk bedre og at dette bare er et uhyre lett å få kontrollert at det 
uten sjØfart, ville ikke være helt spekulativt sensasjonsoppslag. her dreier seg om en rent hu-
det samme. Til og med i bladets egen repor- manitær, organisasjon til støtte 

De aksjoner vi nevnte, kan gi tasje nevnes det hvordan eden for sårede frontkjempere og fal
alvorlige resultater: til Hitler var en stor anstøtssten. nes etterlatte. Lite verdige er og
- At det blir politisk mulig å I sin hovedoppgave om front- så. de gjentatte antydninger om 

legge sjøfarten i en statlig kjemperbevegelsen (1972) skri- at frontkjempernes kamerats am
tvangstrøye som vil hindre ver f. eks. Ole Andreas Dahl menkomster skal være noe annet 
dens bevegelsesfrihet og ev- om dette: enn de gir seg ut for. 
ne til å handle raskt og riktig Det er muligens slik at man 
i den meget harde konkur- «SS-eden for «germanere» blir for hardhudet etterhvert og 
ranse på verdenshavene. lød slik: «leh sehwore Dir, ikke lenger er istand til å føle 
At norsk ungdom blir skremt Adolf Hitler, als germanis- den helt store indignasjon når 
vekk fra sjømannsyrket, slik ehen Fiihrer Treue und Tap- det stadig vekk serveres alt mu-
at rekrutteringen av norsk ferkeit. Ieh gelobe Dir und lig sludder om oss. Og kanskje 
mannskap svikter. den von Dir bestimmten Vor-er man for sangvinsk når man 

Begge deler vil raskt kunne 
fØre til at vi mister vår posisjon 
som en av de ledende sjØfarts
nasjoner. 

Vil vi det? 

gesetzen Treue und Gehor- tross alt tror at reportasjer som 
sam bis in der Tod, so wahr dette kan få en ung og ny gene
mir Gott helfe».» rasjon til å interessere seg for 

«l Fallingbostel (Legionens hva som egentlig skjedde og 
øvelsesleir)) kom det opprin- hvordan tingene i virkeligheten 
nelige edsformularet, det vil 
sannsynligvis si ovenfor si-

var. 
Legionær 
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NOVEMBER 1976 FOLK og LAND Side 7 

Kleppe lesser • • • 
(forts. fra side 1) 

pasjonen var en streng nøytrali- tid vil bli stående som Quisling PLO's kontor i Stockholm, og beide og skaffet blant annet til
tet og et sterkest mulig forsvar. i retten gang på gang karakteri- at de, ihvertfall delvis, blir brukt veie interessante opplysninger 
Isteden førte Nygaardsvold-re- serte slik: «Nei, det er ikke på av organisasjonen Røde Halv- fra engelske kilder på høyeste 
gjeringen en markert vestmakt- den måten». måne, som er den muhamme- plan. Boken hans, som jeg nevn-

på vei: Med statsinntekter på vennlig politikk. Quisling var en E. H. danske pendant til vårt Røde te foran, kom først på engelsk 
over førtisekstusen millioner av de meget få som så hva dette Kors. Om man vil støtte den ene på et kjent engelsk forlag, men 
kroner burde ikke budsjettet væ- ku~n~ inne~ære. Tross den tysk- part i Libanon-krigen får enhver da han så også ville sende den 
re trangere enn at det også skul- sovjetiske Ikkeangrepspakt hev- Kai Normann. selv ta standpunkt til, men man ut på norsk er det karakteristisk 
le være plass til noen investerin- det han hele de~ne tid. med ~tyr- skal ihvertfall ha klart for seg for forholdene i det hykle:-iske 
ger iblant men isteden forbru- ke at sluttoppgjøret ville blI ut- (forts. fra side 3) at hj{(lpen ikke går upartisk til Norge at han ingen forlegger 
ker og f~rtærer staten en god kjeI?pet mellom Tyskland og Kai Normann ble begravet fra begge sider. fant, knapt nok noe trykkeri. 
del milliarder mer enn inntek- SovJetsamveldet, og at vestmak- St. Hallvards kirke torsdag 21. M., LØrenskog Han måtte gå til Danmark for 
tene og lar så investeringene tene ville en?e opp som ~eml- oktober under stor deltagelse. å få boken utgitt på eget forlag. 
Jkomme helt på topp. herren~s allIe~e. O~ VI kom ' Peter HØlscher forrettet den Franklin Knudsen var i cn 
, Når vi vanlige folk kommer med pa den allIerte sIden, ~unnekatolske requiem-messe på «Quislings. . Ifekke år en ivrig og skattet med-
med innvendinger som dette, får det t;neget . lett hende at V.l hav- norsk, en betagende gudstjeneste ,arbeider i FOLK OG LAND, 
,vi straks til svar: Hvilke poster net I SO~Jetsamv~ld~ts «mnfly- med nattverd. I sin minnetale ut- (Forts. fra side 8) ,hvor han la frem meget stoff 
på budsjettet vil dere skjære ned t~lses~mrade». QUIslIng. var opp- talte presten bl. a. «Vi sørger av stor historisk verdi selv om 
på? Da fØler de seg på den sikre nnn~lIg n~rmest anglofIl og Øns- ,idag ikke som andre som ikke om hendelsene disse skjebne- han ofte var noe uvØren i sin 
siden. Selv sitter de der i godt ket .Ikke a ha noe med tyske~ne har noe håp ... Alle som har svangre dager. Også senere, un- skrivemåte. Det er ellers ikke 
betalte statsjobber og har ingen ~ gjøre, men om hans holdmng sett Kai i de siste måneder vet der Terbovens iherdige forsØk lenge siden han påny dukket 
ting annet å gjøre hele dagen til dettc foran?ret seg ~oe etter- at hans tålmodig bårete sykeleie på å få fjernet Quisling og over- opp i dette blad med en artik
e~n å studere disse ting, mens hvert .~om kn~en utvIklet seg, bare var å forklare med det fak- ta styringen over Nasjonal Sam- keI. Da hadde imidlertid syk
':1 and~e ~are ?~r noen kvelds- hva sa. Med FInnland, Randsta- turn at han var beredt og i bØnn ling, kom Franklin Knudsen på dommen ram~et ham ?g. ned
tImer til dIspOSIsJon og dessuten tefl:e, Polen~ Øst-Tyskland, bare ventet på Ham som skal mange måter til å stå i begiven- satt hans arbeIdskraft. RIktignok 
liten adgang til det nØdvendige TSJ~kkoslovaki.a, Ungarn, Bu.l- vekke ham opp.» hetenes brennpunkt. gikk han også efter operasjonen 
materiale gana, Romama og JugoslavIa Ved K . I t' N Efterhvert kom Franklin iherdig lØS på å gjenvinne talens 

. Il . d d ., k al gna lUS ormanns b kb· 
Men svaret er enkelt nok. Når mer e er mm re .un • er. sovJetis død tenker vi med takknemlighet Knudsen til å tre mere i bak- ru uten stemme and og han 

staten i lØpet av et år bruker et kontroll, hvem ~Il sa SI. at hans på hva denne mann fikk lov til grunnen. Han var jo ikke typen drev det meget langt; men han 
belØp som tilsvarer 15.500 kro- f~kt. for at slIkt ogsa kunne å bety for mange og på det vit- på den stø og arbeidende kon- var dog en merket mann. 
ner pr. nordmann eller 62.000 skje I ~orge, .var ubegrunnet?nesbyrd om den levende Gud torist. Men kontakten med Quis- , Det er trist å være vitne til 
kroner for den tobarnsfamilie Og sa 9. apnl-resonnementet: han f'kk Id' t·l· l ling holdt han helt til siste slutt. hvorledes den ene efter den an-

Sk Il d • f f d l' I an e nmg I a av egge. Q . l' l d vi nevnte, da skjønner enhver u e . et. være ~a or er e Ig E. S. Og jeg hadde nær skrevet: enda ne~ av UIS mgs gam.e me ar-
med utviklet forstand at det in- vanskelIg a forsta? Med Ny- lenger. Iallfall opptok han efter beldere fØlger ham I graven. 
niblant må finnes et og annet gaardsvold-regjeringen på vill den tilmålte tid i de nye makt- Men de har ,alle hver på sitt vis 
som vi kan være foruten. flukt og ute av stand til å opp- haveres konsentrasjonsleier en vært med på å lage historie. 

Dette skriver vi ikke fØrst og fylle. sine plikte~ ~ var det da Palestinafronten ... stor og iherdig skribentvirk- Ikke ~inst. Franklin som nå har 
fremst for å protestere mot de en sa all?eles harrelsende tanke (forts. fra side 2) somhet i publikasjoner hvor han fulgt. sm sJ~f og venn. 
skattebyrder som lesses på det ~t her matte den som ~adde mu- slapp til med sine avvikende me- VII det IIkev~1 en gang vokse 
norske folk, for tross alt betyr IIghet for det, ~røve a etablere Gjennom en rekke meldinger ninger om Quisling og Nasjonal f~em noe løftenkt av den sed de 
vel dette at vi som lever i dag, en. n~rsk myndIghet, ~n norsk i avisene er det vel kjent at Pa- Samling. Han deltok også i de sadde? 
på denne måten får litt av hvert regjenng som kunne ~npe tøyle: lestinafronten sender pengene til første år ivrig i Forbundets ar
«gratis». Vår store innvending ne og hevde. ~orsk~ mt~resser: I 
'er at det byr oss sterkt imot å- den mest krItiske sItuasjon som 
tiltuske oss fordeler i dag når vi vårt folk noen gang har opple
vet at våre barn om noen år vil vet? At tyske og «gode» ,norske 
få sine vilkår redusert av den krefter greide å fjerne denne re
grunn. Og det byr oss enda mer gjering, hva førte det .ti!? At 
imot fordi mye av dette kunne Terboven og det tyske sIvIlstyre 
vært unngått om det ikke var ble etablert. Er det et resultat 
for den ting at det er valgår som de «gode» er stolte av? 
neste år. Skial det så videre bebreides 

Arild Quisling at han like fullt gjen
nom hele okkupasjonen fortsatte 

------------ å kjempe mot Terboven-§tyret, 

Heradstveits . 
(forts. fra side 3) 

å arbeide for at mest mulig reell 
makt igjen kom på norske hen
der? Er det rettferdig å kalle 
ham et viljelØst redskap for Ter
boven, når han hele tiden be-

et par tyskere etter den finske kjempet ham med alle midler 
kapitulasjon om at det ville være han hadde til rådighet, mens det 
tåpelig å etablere en finsk eksil- på den annen side altså var hans 
regjering i Berlin - det var det motstandere som hadde skaffet 
nemlig tale om. I Norge ville oss Terboven på halsen? 
den da være sitt folk mye nær- Den forsonende sluttanke i 
mere! Så var vel denne bemerk- Heradstveits bok er at Vidkun 
ning blitt hØytidelig rapportert Quisling aldri burde vært hen
og pyntet på, og de gravalvorlige rettet, ikke bare fordi dødsdom
og kafl:skje noe 1mp?nerte mer, ganske spesielt i fredstid, 
«landssvlk»-~tterforskere fIkk en er prinsipielt forkastelige, men 
'«sak» å arbeIde med. fordi vi burde ha fått vite mer 

Hva den ene eller annen tyske om denne mann og hvordan han 
,tjenestemann kunne tolke inn i tenkte. 
Quislings ord og opptreden for Quislings innsats i retten har 
å tjene og fremme sin egen sak, imponert man"e - og gjør det 
det kan vi så levende sette oss fremdeles. Me~ hvem kan under 
inn i. Men vi som hadde den et enormt fiendtligsinnet press 
glede å kjenne ham og hans må- under en hagl av hatefulle av~ 
te å tenke på, vil også som regel bryteIser og uten adgang til det 
trekke ganske andre slutninger nødvendige materiale gi den en
av dis~e rapporter enn seierher- delige og fullgode forklaring på 
rene gjør. fem års hard og intens politisk 

Noen få ord om et par prin- innsats? Antagelig er det dette 
sipielle tankeganger som kanskje Heradstveit har tenkt, og da er 
ka~ hjelpe noen et stykke på det jo en velsignet tanke, om 
vel: ,den er aldri så fånyttes. Slik tin-

.ouisling~ og partiets primære gene er, må vi dessverre regne 
mal fra kngsutbruddet til okku- med at den fremstilling enda en 

«Støtteannonsene» 
• jevnt • siger Inn 

Nye 26 «støtteannonser» på tilsammen kr. 1.905,- sier vi hjerte-
lig takk for denne gang. 

E~entlig har vi enda noen flere «støtteannonser» på lager, men 
gjemmer dem til desembernummeret i håp om å få fullt hus (dvs. 
49 annonser) da. 

«Støtteannonser» = bidrag på kr. 50,- eller mer til avisens 
drift. 

«STØTTEANNONSER» 
fra Folk og Lands venner 

Takk for følgende bidrag: 

P., Fauske A., Odda 
60,- 100,-

J., Beitstad O., Sandnes 
50,- 200,-

M., Edøy E., Ganddal 
60,- 120,-

A., Hjørungavåg A., Kvinesdal 
50,- 60,-

D., Torvik L., Ski!!n 
50,- 60,-

M., Langevåg N., Skien 
50,- 50,-

J., Toftevåg B., Revetal 
60,- 50,-

O.M. 

. J., Skoger 
60,-

N. K., Nore 
100,-

L., AI 
60,-

O., Hemsedal 
100,-

K., Stavn 
60,-

S., Hønefoss 
50,-

K., Nord-Torpa 
50,-

H., Asvang 
60,-

J., Høvik 
125,- I 

O., Halden 
60,-

E. K., Oslo 
60,-

M. S., Oslo 
100,-
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- «Quislings sekretær» har gått bort 

FOL ogLAND Fra Tenerife kommer det bud 
om at min gamle venn og 
meningsfelle Harald Franklin 
Knudsen er død efter mange års 

------------------------ kamp mot den uhyggelige syk

De meget hårsåre 
dom som fØrst berØvet den tale-
fØre og taleglade mann talens 
bruk og som sluttelig også tok 

Spekulasjonso!"ganet «Alle Menns Blad» har - som mange ha;:';~~lin Knudsens navn var 
vil ha sett - I alle bye~ hengt. opp reklameplakater med intimt knyttet til Nasjonal Sam:" 
teksten «De sloss for H!tler», illustrert med en vervepla- ,!ing fra bevegelsens fØrste tid. 
kat for Den norske Legion. Han hadde helt frem til de fØrste 

Dagen etter at plakatene kom .oPP.' ~adde »Aftenposten» okkupasjonsår _ som sine for
en omtale av de~. Med forhåp~ng I smnet leste VI at de~ eldre _ meget nær kontakt med 
slags reklame «ikke var særlig hensynsfull». Skulle VI Quisling Hans far var britisk 
virkelig få oppleve at «Aftenposten)? tok av:tand fra den konsul ~g hans mor var engelsk 
forts~tte forfØlg~ls~ av våre fr?ntkjempere. og fØdt Franklin. Hans grand-

Nei, selV!ølgebg ikke. Det VIste s.eg r~skt at hensyns- onkel var Norges mangeårige 
fullheten gJa!dt ganske andre, ne~g krlgsd~ltagerne på statsminister Gunnar Knudsen. 
den annen side. De kunne komme tIl å få sjokk av å se, Det var kampen mot den re
denslags: ~orstår vi. Stakkars f~lk! . . • • volusjonære kommunisme som 
• Hva VI- I~e f?rstår, ~r :--t disse krigsdeltagere fnvillig var hjØrnestenen i Franklin 

fmner seg I å bli l.atterliggJ.ort på del! måten. Knudsens politiske syn og han het. En affære som var noe av nevnte bok. Men han var også 
At våre front~Jemper~ Ikke ~r direkte glad for å se kastet seg inn i denne kamp med en politisk sensasjon dengang Quislings privatsekretær og gode 

d~nne fo~vrengmng av sme motiver gang P~ gal!g, er det Illlgdommens intensitet og og som også medvirket til- at venn da ulykken med den tyske 
sa klart mgen oso~ bryr seg om. De satte bvet mn, først ureddhet. Fra bevegelsens fØrste 'Trotsky ble nektet fortsatt opp-,okkupasjon rammet landet og 
og frems~ f?r a hindre at vårt folk skulle få oppleve den år husker man kanskje best hans holdstillatelse i Norge og avski- Quisling følte det som sin pat
kommum~tlske. undertrykkels~ som ~e fleste andre folk deltagelse i aksjonen mot ver- bet til Mexico under eskorte av riotiske plikt å forsøke å redde 
!angs SovJetull1onens grenser I dag lide~ u~der •• For den densrevolusjonens forkjemper okkupasjonstidens norske politi- Idet som reddes kunne av lan
mnsats sl?l de fOJ:hånes og forfølges tll.sItt 1!vs ende. Trotsky, som hadde fått asyl i minister Jonas Lie. Pranklin dets suverenitet. Han skildrer i 
U~en at vare ak~ s:-- humane blader og aVIser fmner det Norge efter bruddet med Stalin, Knudsen forteller forØvrig i sin sin bok utfØrlig hvorledes alt 
mmste forkastelig l det. . et asyl han misbrukte til utstrakt bok «Jeg var Quislings sekretær» foregikk med og hos Quisling 

Men våre folk er laget av slikt stoff at de tåler det. politisk virksomhet fra norsk at den meget korrekte Quisling denne 9. april 1940 og selv om 
jord. Fremtredende arbeiderpar- var meget misfornØyd med den- det nok må innrømmes at 

Han snur seg i sin grav 
tifolk holdt lenge sin hånd over ne aksjon. «Han likte ikke den- FrankIin Knudsen imellom lot 
ham. Sammen med noen unge slags metoder», skriver han. fantasien lØpe noe av med seg, 
meningsfeller organiserte da' Jeg skal ikke her regne opp så er vel hans skildring fra ap
Franklin Knudsen et innbrudd alt det politiske arbeid Franklin rildagene 1940 noe av det beste 

Under et arrangement har Ar- (m-l) bekranset gravstedet til hos Trotsky og skaffet tilveie be- Knudsen var borte i. Han har historiske materiale som finnes 
beidernes kommunistiske parti BjØrnstjerne BjØrnson. G. viser for denne ulovlige virksom- selv skrevet om det i sin foran (Forts. side 7) 

UNG FORSKER OPPDAGER 
HVA NS-FOLK ER OG STAR FOR 

«- Du må ikkje blanda des- Eg hadde tildels vorte djupt oppdagingar. Dei ville fått vans-
se folka saman med konsentra- imponert. Her var "folk som vart kar i eit kvart samfunn.» 
sjonslægra og masseutryddingar. dømde til både 8 og 10 års Eggen går så over til å skildre 
Det er fine folk. Kanhende du tvangsarbeid. Dei hadde snautt sitt møte med et par av «uhy
ikkje bØr fylgja det vanlege vore ute av uniformen sidan dei rene», og han ble ikke mindre 
utgangspunktet om at dei hadde i midten av 30-åra byrja på un- imponert da han traff dem i le
heilt urett. Kanhende du skulle deroffiserskulen. Åndskveiken vende- live. Den ene kaller han 
snu på flisa og gå ut frå at dei hadde dei fått av Eskeland på «ein einar, ein hØvding og unn
hadde rett. - ,Voss. Påtalemakta la seg i selen taksmenneske på alle vis», om 

Soleis formana den gamle læ-for å få slege fast at desse uhyra den andre at «i heile dalen, ja 
raren min, då eg ein haustdag nytta både tortur og vald. Men knapt nok i heile landet har det 
for fem år sidan skulle til Nord- av dei tjukke dokumentbunkane i dette hundreåret levd ein kropp 
Gudbrandsdal for å intervjua dei gjekk det klårt fram at i avhØyr som slik til siste atomsprengjan-
gamle NS-folka.» etter avhØyr hadde motstands- de gnisten var bonde.» 

Det er den unge forskeren Ey- mannen slege ein, skrØne ihjel Eggens artikkel er meget lang, 
stein Eggen som skriver dette i med den andre. «Uhyret» hadde og vi har dessverre bare mulig
en lang artikkel, offentliggjort i då einast trekt på skuldra, sagt het fbr å gjengi en brØkdel av 
«Dag og Tid» for 28. september at forklaringa ikkje hang saman den. Vi tror imidlertid vi kom-
og 1. oktober. Han fortsetter: og byrja forfra att. mer hans konklusjon ganske nær 

«Eg hadde på fØrehand sete Av dei 700 domfelte var det når vi siterer dette avsnittet: 
-nokre månader på loftet på Vic- einast eit par som i rØynda tulla «Frå Aulestad til Aukrust vart 
toria Terasse og lese rettsakane seg bort. Dette var ikkje vond- det gjort dundrande innhogg i 
mot dei vel 700 medlemane i skap: desse hadde nett ikkje fun- miljøa som hadde vore dei mest 
Norddalen. ne opp kruttet eller gjort andre aktive i bygdestyringa. Dei had-

En helt ny opplevelse: 

Vi er utestengt fra 
fengslene! 

Søkere til stillinger innen feranser og attester. 
fengselsetaten kan la alt håp Folk fra våre kommunistpar
fare hvis de har vært medlem- tier er derimot ikke svartelistet, 
mer av Nasjonal Samling. men hilses velkommen til å vokte 

Av sikkerhetsmessige grunner også fanger som politiets nyopp
er slike poster fortsatt blokkert rettete terroristgruppe eventuelt 
for «landssvikere», uansett re- bringer inn. Kj. 

de vore ryggraden i det gamle 
Bondevenstre i dalen og dermed 
i heile sentrumstradisjonen. Og 
dei ~ som ikkje skreiv under på 
dette lagnadsfylte papiret (Inn
meldingen i NS. Red), hadde dei 
ei anna livsoppfatning? Nei, den 
eine tredelen vart nytta for å 
ramma heile sentrumsarven. Sa
manbroten vart total.» 

FOLIulAND 
All post bes adressert til: 

Postboks 7157 '- Homansbyen, 
Oslo 3. 
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4, Oslo 6. Tlf. (02) 190671. Kon
tortid: Ti rsdag og torsdag kl. 11 -
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