
Viljen til 
nabohjelp 

lever 
fremdeles 

Det gjør godt å kunne notere 
at hjelpsomhet og ekte solidari
tet fremdeles lever. Å gi en 
håndsrekning til en nabo i nød, 
er en sikker og god norsk tradi
sjon. 

Da skogbrannene ved Hyn
nekleivog Mykland i Aust-Ag
der raste på det verste sist i 
august, ble det sendt ut en ap
pell til frivillige om å melde seg 
med hakke, spade, øks og sag. 
Og frivillige meldte seg i så store 
mengder at det på langt nær 
var plass til alle. Hatten av for 
aust-egdene! 

Ved den store sko!'!brannen 
i Heddal var det heller ingen 
mangel på frivillige, såvidt vi 
forstår. 

Nå søker 
undergraverne 

• • 'seg Inn I 
forsvaret 

For få år siden var parolen 
blant venstreekstremistisk ung
dom at forsvaret skulle svekk;es 
ved at man nektet militærtjenes
te av «samvittighetsgrunner», 
hvilket i praksis var rent poli
tiske motiver. Nå er taktikken 
den motsatte: Gjør tjeneste, lær 
våpenbruk (det blir nyttig når 
revolusjonen kommer) og øde
legg forsvaret innenfra ved pro
paganda og all slags obstruk
sjonsvirksomhet. 

Utviklingen kommer tydelig 
(Forts. side 6) 

1310 BLO~MENHOLM 

UAVHENGIG 

AVIS 
I ,." Sepfem6er ""1916 

Nr. 8 - 25. årgang 
Løssalg kr. 3,-

I Statskapitalisme er det motsatte 
av eiendomsd·emokrati 

Storskandalen i Statoil viser 
med all tydelighet hva statskapi
talisme er: Milliarder ruller på 
folkets bekostning uten at leder
ne har giddet å holde seg under
rettet om hva som virkelig skjer. 
Meget uridderlig og usmakelig 
legges ansvaret på underordnede 
funksjonærer. At feilen ligger i 
selve systemet, vil ingen inn
rømme. 

Statskapitalisme betyr i vir
keligheten maktkonsentrasjon på 
meget få hender og større ufri
het for den vanlige kvinne og 
mann. Skal vi greie å skape bed-

re forhold, må vi gå den stikk for slike kjØp. Også i mellom
motsatte vei: Størst mulig spred- store og mindre bedrifter bØr det 
ning av eiendomsretten, også til tas sikte på medeierskap og 
produksjonsmidlene. utbyttedeling, der det er interes-

Vårt styringsverk må legge se for det og forholdene ligger 
forholdene tilrette for flest mulig tilrette. 
små bedrifter, spredt ut over det For Øyeblikket blir en slik 
ganske land. Hvor det er abso- utvikling hindret av Arbeider
lutt nødvendig med store bedrif- partiets statskapitalistiske tanke
ter, må veien legges åpen for gang og LO's frykt for å miste 
dem som arbeider der, til på taket på medlemsmassen. Men 
greit og enkelt vis å få kjøpt det er opp til den jevne mann 
aksjer i dem og derved sikre seg å fjerne disse hindringer - både 
eiendoms- og styringsrett. Vi ved stortingsvalg og ved avstem
har ferske eksempler på at det riinger i sine faglige organisasjo
er stor interesse blant de ansatte ner. Arild 

Tro ikke alt 
• som sies 

og skrives 
om Sør-Afrika 
Også når det gjelder omtalen 

av hendingene i Sør-Afrika, 
kommer nyhetsmedias utvilsom
me partiskhet og ensidighet til 
syne. Vesentlige sider ved saken 
blir gjemt bor i bisetninger -
om de i det hele tatt nevnes -
mens alle store oppslag går ut 
på å fremstille det hele som fri
hetselskende sortes opprØr mot 
brutale hvite undertrykkere. Det 
er derfor nødvendig å slå fast 
noen fakta, plukket ut av den 

______________________________________ aller minste skriften i nyhets-

EN TRIST OG BEKLAGELIG 
RETTSSAK 

Rettssaken mot og dom- Av Jeg festet meg f. eks. ved at han, 
fellelsen av lektor Olav Ho- ROLF CHRISTIANSEN ifØlge Aftenpostens referat, la 
aas er en trist historie fra spesiell vekt på Hoaas' uttalelse 
ende til annen. for uttalelser i et par inter- om at han muligens ville ha 

For det første er det en vjuer. vært «nazist» under krigen om 
uhyrlig rettspraksis at et For det tredje er det me- han hadde vært gammel nok. 
menneske skal kunne dom- get beklagelig at Hoaas med Det må vel være et splinter nytt 
felles fordi det sier sin ær- sine altfor firkantete kon- rettsprinsipp at man kan bebrei
lige mening når det inter- klusjoner og bastante på- des noe som man muligens kun
vjues aven avis. Hvis dette stander gir massemedia en ne ha gjort om man hadde vært 
er mulig etter norsk lov, er velkommen mulighet til å født tidligere! I samme gate lå 
loven stridende mot all sann hetse, ikke bare mot ham, avvisningen aven fransk kilde 
rettsfølelse og må snarest men også mot en mer realis- som Hoaas påberopte seg. Ved
forandres. " tisk og jordnær utforming kommende hadde sittet i tysk 

For det annet er det nå av de ideer han mener seg konsentrasjonsleir, men hadde i 
helt klart at det her tillands å tjene. Men - og det un- boks form gitt uttrykk for at 
ikke lenger hersker likhet derstreker jeg meget sterkt disse leirer langt fra var så for
for loven. Alle slags venstre- - selv ikke den mest ukloke ferdelige som man vil ha det til. 
ekstremister kan uopphørlig formulering eller mening gir Av den grunn ble han - adskil
hisse til hat og forfølgelse noe rettferdig grunnlag for lige år etter krigen - dØmt for 
av alle og enhver, inklusive domfellelse. «fascistiske holdninger» aven 
«sionister», uten at retts- At statsadvokaten var ute for fransk domstol, hvilket gjør at 
vesenet løfter en finger, å dømme meninger, fremgikk han anses som persona non 
mens Hoaas altså dømmes helt klart av hans prosedyre. (Forts. side 6) 

meldingene: 
1. Det dreier seg i all hovedsak 
om et skoleungdoms-og stu

(Forts. side 7) 

Venstreradikal 
borgerkrig i 
sosialinstitu

sjon på Lunner 
Maoistenes destruktive virk

somhet blant uteliggerne i Oslo 
har vi fØr fortalt om, og de fleste 
er etterhvert blitt godt kjent med 
oppviglervirksomheten på For
vern senteret i Oslo. Bråkmaker
ne der får fortsatt god støtte 
både av· «Ny Tid», «Friheten» 
og «Klassekampen». 

Solheim MiljØheim på Lun
ner, Hadeland, er den nyeste 
kampplass AKP(m-l) har valgt 
seg ut i sosialsektoren, men i 
den saken rykker «Ny Tid» ut 
med et helsides forsvar for den 

(Forts. side 8) 

Sint mann vender. tilbake 'ra reise i Øst-Tyskland 
Her forleden traff vi en vir

kelig sint mann. Hva i all ver
den var det som sto på? 

- Jeg er nettopp kommet 
hjem fra Øst-Tyskland. 

- Og der hendte det deg noe 
spesielt? 

- Antagelig ikke mer enn 
hva som er dagligdags dernede, 
men det er ihvertfall ting som 
tydelig viser hva et kommunist
diktatur er. Vi skulle fra Sass
nitz til Berlin på transittvisum. 
FØrst måtte vi igjennom hele tre 
bryske, uvennlige og meget om
stendelige kontroller og slapp så 
igjennom med beskjed om å føl-

ge skilter merket «Transit». bilen og avkrevet pass og andre - stadig vesttyske - og måtte 
- Det var vel greit nok? papirer. Det ble også i et meget reise lange veier tilbake. Under-
- Det kan du si. Avgårde alvorlig tonefall fortalt oss at vi veis måtte vi spØrre en trailer-

bar det gjennom triste, grå og hadde begått et alvorlig brudd sjåfør om veien i mørket for 
etterhvert nesten mørklagte på Den Tyske Demokratiske ikke igjen å havne galt avsted, 
landsbyer. Etter en tid kom vi Republikks lover, og at det kun- og fortalte ham hva vi hadde 
til et veiskille, der det gikk til ne koste oss 300 mark - vest- vært ute for. «De er noen for
Berlin i den ene retning, og til tyske naturligvis. dømte banditter, hele politigjen-
Nauen i den andre. Noe transitt- Tilslutt gikk det opp for oss gen», var hans kommentar. 
skilt fantes ikke, og det var jo at vi skulle ha fulgt veiskiltet til - Men denne gangen kom 
til Berlin vi skulle. Men den- Nauen, ikke det til Berlin. En dere frem? 
gang ei. henvisning til at transittskiltet - Ja, med våre siste dråper 

- Gikk ikke veien til Berlin? manglet, hjalp oss ikke det bensin --::- østtyske bensinstasjo-
- Jovisst gjorde den det, men minste. Etter en masse husering ner er ikke åpne om natten -

vi havnet opp i en kontrollpost frem og tilbake og en behand- kom vi såvidt inn i Vest-Berlin, 
ved Pankow, hvor vi i en meget ling som om vi var straffanger, hvor en vennlig toller bare vin
uhØflig tone ble beordret ut av slapp vi med en bot på 30 mark ket oss igjennom. «Dette var 

litt aven overgang - til det 
bedre», bemerket vi. «Gjett om 
jeg har hØrt det før», lød svaret. 

Selvfølgelig var det hele en 
bagatell - for oss som ikke skal 
leve med et slikt system. Men 
tenk på de millioner av mennes
ker som disse arrogante og 
maktbevisste «Øvrighetsperso
ner» kan herse med akkurat som 
de vil. Det er ille å tenke på. 
Ellers anbefaler jeg et opphold 
i DDR for alle som er rødt an
lØpne. Der skal de bli fort ku
rert. 

P. 
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Side 2 

37 millioner fra Norge til 
det røde Mosambique i år 

Det heter så flott «hjelp til - som sjikanerer og forføl-
underutviklede land», og det er ger hvite mennesker, hvis 
forsåvidt sant nok - på et vis. familier i generasjoner har 
Våre penger går i Økende grad hatt sitt hjem i landet, 
til røde diktaturer hvor de poli- - som lar Sovjetunionen 
tiske forhold ganske riktig er sprøyte inn store mengder 
under all kritikk og hØyst uut- moderne våpen og 
viklet om man legger frihetskri- - som lar sovjetiske offise-
terier til grunn. rer og deres kubanske leie-

Vi har tidligere påpekt de tropper trene og utdanne 
mange millioner som Øses ut til en stor hær, mens folket 
f. eks. Cuba og Vietnam, og nå sulter og økonomien har 
blir det i tillegg meldt at vi i år brutt sammen, 
skal ut med 37 millioner kroner - som hjelper og støtter ter-
til skrekkveldet i Mosambique. rorister som vil skape bor-

Her understøtter vi altså et gerkrig og blodsutgytelse 
regime i nabolandene og 

- som har henrettet tusener, - som har erklært Rhodesia 
både sorte og hvite, og krig. 
fortsetter med det, Alt dette prØver våre politi-

- som holder enda flere tu- kere nå å gjøre det norske folk 
sener innesperret i kon- medskyldig i. Hvis vi ikke sØr
sentrasjonsleirer, ger for å kvitte oss med dem 

- som driver krig mot fri- ved neste valg, så blir vi det 

FOLK og LAND SEPTEMBER 1976 

Reportasjene om Tel-al Zaatar er et 
typisk eksempel på rød desinformasjon 
Det er et meget beklagelig Og spekulasjonen med dette bare i begrenset grad en borger-

faktum at venstreradikale ele- er åpenbar. Ved å gjemme seg krig. De kristne libanesere opp
menter har ålet seg inn både i bak uskyldige kvinner, barn og fatter det slik - og det med 
internasjonale og nasjonale ny- sivile menn, håper man at mot- rette - at PLO først har tatt 
hetsmedia,og at deres hensikt standeren ikke skal angripe. Og imot gjestevennskap i et rikt og 
alltid er å gi nyhetene en farve hvis han likevel angriper, så har blomstrende land og deretter 
som tjener «venstrekreftene», man ihvertfall gleden av å be- prØver å kaste vertsfolket ut av 
dvs. verdenskommunismen. skylde ham for grusomhet mot landet. Og det er så visst ikke 

D fl . f k sivile og for «folkemord». en fremgangsmåte som man tar 
e este reportasjer ;a ~m- med overbærenhet og godt hu-

pen om Teol-a~ Zaatar .1 BeIrut At PLO bruker flyktningelei- mØr! 
har prøvet a. gl oss det ~nntrykk rene som militære baser og skal-
at det de krist~e !alanglster var ter og valter med innvånerne . En del oav proI?a~andaen h~r 
ute etter, var a fa myrdet flest der er ikke noe enestående for hjemme gar ut pa a utnytte til 
mulig helt uskyldige mennesker. Tel~al Zaatar me~ tvert imot siste trevl at den ene part i 
Organer som «Friheten» og «Ny den alminnelige regel. Libanon går under betegnelsen 
Tid» har til og med skreket om kristne. Hver gang det begås en 
«folkemord». Denne propagan- Ca. 400.000 palestinske flykt- grusomhet av noen på den siden. 
daen har hatt en såvidt sterk ninger hadde funnet seg et fri- himles det med øynene, og man 
gjennomslag*raft at både hØY- sted i Libanon, men PLO kunne snakker hånt om at kristendom
ere geistlige og mer menige krist- ikke slå seg til ro med det. I en men kan være lite verdt når 
ne har skyndet seg å ta avstand allianse med de ganske svake kristne oppfører seg på den må
fra sine libanesiske trosfeller. De libanesiske «venstrekrefter» reis- ten. Men disse kommentatorer hetssØkende stammer l også. 

landet Peik kunne umulig være kristne! te de opprØrsfanen i det håp å vet så utmerket godt at libane-

Nå er ikke engang en sort regje
ring god nok i Sørvest-Afrika 

NORSK PRESSES ~clNFORMASJON» OM AFRIKANSKE 
FORHOLD BLIR SKJEVERE OG SKJEVERE 

kunne beherske landet. serne er kristne på omtrent sam-
Sannheten h.a~ etterhvert me vis som vi. 96% av oss til-

t~en~t noe mer 19Jen~om, men Det er helt klart at krigen i hØrer Kirken, men bare en min-
VI fm~er de~ fortsatt ~tort sett Libanon er usedvanlig grusom dre del er sterkt personlig enga
bar~ 1 ?ortgJemte setmnger og og før~s med stor villskap fr.a sjert. Bebreider vi her til lands 
s.ma notIse;. Om man ~a: fulgt begge SIder. Legg bare merke til kristendommen om en ransmann 
htt med, sa har man na lhvert- hvor lite vi hØrte om det den eller morder skulle vise seg å 
fall kunnet konstatere følgende: gang PLO hadde overtaket og være medlem av statskirken? 
Det venstreekstremistiske PLO sto for de fleste angrepene. 
hadde bygget ut Tel-al Zaatar I det hele tatt har oppgjøret 

Allerede for flere måneder si- hoek i SØrvest-Afrika, og at til en sterk festning og holdt Den alminnelige forklaringen i Libanon adskillig flere sider 
den kunne «Folk og Land» for- hensikten var å bygge opp en titusener av sine palestinske på denne villskapen er at en enn den venstreekstremistisk på
telle at en grunnlovgivende for- mest mulig representativ st yre- landsmenn der som gisler. PLO borgerkrig alltid er mer hatefull virkede desinformasjon vil ha 
samling med representanter for form som tar hensyn til alle .,ørget med vold og makt for at og kompromisslØs enn andre oss til å tro. 
landets mange stammer var trådt grupper. Ved månedsskiftet juli! de ble i leiren. Skyt dem som former for væpnet kamp. Men 
sammen i hovedstaden Wind- (Forts. side 6) rØmmer! Slik lØd ordren. det som foregår i Libanon, er Tore 

Som et tredje tungtvejende FINNES DET EN NORDISK AND? smag, i politisk og religiøs hen-forhold, der især har påvirket seende, men Norden forblev uaf-
det nordiske samfundsliv, må hængig og selvberoende. Intet 
man tænke på den meget spredte folkeskifte eller sprogskifte fandt 
bebyggelse, deraltid har været Annen artikkel. sted. 
ejendommelig for Norden. FRA VAR DANMARKS-REDAKSJON . Med Karl den store rykkede 

Når indesluttethed, fåmælt- stormagtsvælden _os endnu et 
hed, vilje til uafhængighed, selv- skridt nærmere; men Nordens 
rådighed og selvtilstrækkelighed, til græsk, det dybeste ikke blot hed indtil den yderste konse- den er der ,udgået folkevandring berØmte og berygtede vikinge
likegyldighed for, hvad andre i det oldnordiske menneske, kvens for hver af Nordens seks på folkevandring, men aldrig har togter tog sin begyndelse, og det 
mener, ofte nævnes som nordis- men i alle tiders nordiskhed. - gamle folkepersonligheder, der en folkevandring overvældet var så langt fra, at Norden lå 
ke karaktertræk, hænger det Den kan ikke være følgen af har gjort, at Nordens historie er Nordens egne folk og med et under for verdensriget i sydvest, 
utvivlsomt sammen med den en tidsbegrænset begivenhed blevet den store modsætning og magtsprog ændret kulturgrund- at det netop på denne tid blev 
store ensomhed, den store af- som vikingetiden, da det er utfordring til Europas stormagts- laget og kulturudviklingen her- fastslået gennem en forhandling 
stand mellem menneskene i åbenbart for alle, at den under vælde, idet de tre gamle nordis- hjemme, således som det under mellem rigerne, at herefter var 
Nord. - Når hjemkærlighed, vidt forskjellige livsformer præ- ke riger, Danmark, Norge og den keltiske og slaviske folke- «Ejderen det romerske riges 
slægtssammenhold, troskab mod ger livet i Norden gennem år- Sverige, efter utallige friheds- vandring, for ikke at tale om de grænse» - eller set nordfra: 
ens egne nævnes som betegnen- hundreder. Det er denne kam- kampe, nu er blevet til fem frie germanske, skete overalt i Eu- Grænse mod verdensriget i syd. 
de dyder for den nordiske mand pens ånd, der ligger bag per- folk og seks levende fQlkeviljer. ropa. - Nordens naturforhold og 
og kvinde, mon vi da ikke skal sonlighetslivets stærke frie ud- Af afgØrende betydning for Allerede da var stormagtsdan- beliggenhed dengang som senere 
samme sted hen, for at få noget foldeise, ja, den evne til at trod- denne vilje til selvstændig ud- nelsen begyndt, den, der for de i historien forklarer lidt om vor 
af forklaringen herpå. - Når se selv de mægtigste, til at «tale vikling har det naturligvis været, følgende halvandet årtusinde, selvstændige men sene folkehis
ejerglæde, stridbarhed, en rets- Roma midt imod», som vi træf- at Norden selv - ligesom det skulle blive bestemmende for toriske udvikling og den af and
sans, der grænser til retshaveri, fer hos Nordens største åndsper- enkelte nordiske hjem - har Europas skæbne syd og øst og re ret upåagtede tilværelse, som 
skal præge nordboen, mon disse sonligheder, hos mænd som ligget afsides fra verdenstrafik- vest for Norden. Det romerske vi til tider har fØrt. Den for
egenskaber så ikke har den sam- Grundtvig, Wergeland, BjØrn- kens store færdselsårer, der har storrige, der i bund og grund klarer derimod ikke det, der er 
me naturgrund? sin, Ibsen, Tegner og Runeberg, forbundet Asien med Europa har omkalfatret forholdene i sagens kerne: Hvorfra den for-

Men hvorfra kommer den det er den, der ligger bag de gennem uminnelige tider; selv middelhavsverdenen og i Vest- bavsende indre kraft og vilje er 
kampglædens ånd, den betragt- grundforhold, der gør Nordens fra de europæiske hovedlande- europa, nærmede sig Norden kommet, hvormed Nordens folk 
ning af kamp som livets mål og historie forskellig fra Europas i veje -Rhinen og Donau - har mere end noget tidligere storrige fra de ældste tider af har be
egentlige mening, den, hvori al sin hævdelse af bondens frihed, vi ligget fjernt. Langs dem har havde gjort, idet Britannien, nyttet sig af disse ydre mulig
tungsind glemmes, og hvori al jo stærkere og stejlere jo læn- storrigsdannelserne fundet sted Holland, Belgien, Vesttyskland, heder til at hævde en indre fri
alvor, udholdenhed, slægtssam- gere vi kommer mod Nord, - med al deres Ødelæggende virk- Sydtyskland, østrig og Rumæ- hedsudvikling. Den egentlige for
menhold og retssans går op som viljen til selvstyre på herreds- ning for folkelivets rolige udvik- nien blev dets grænseprovinser klaring af den oldnordiske ånd, 
i en hØjere enhed? ting, landsting og folketing, ling. med Nord. der ligger bag alt det fællesnor-

Heri fandt Grundtvig i sin hvori Sveriges folk har vist den Vi har derfor også ligget Stærke kulturbØlger slog ind diske og bag Nordens mærkelige 
klassiske redegørelse for, hvad største bestandighed af alle Nor- fjernt fra de af store folkevand- over Norden fra Romerriget, bå- folkeskæbner, når vi aldrig frem 
nordisk ånd var i modsætning dens folk - viljen til folkefri- ringer hærgede egne. Fra Nor- de i redskabskultur, og sprog og til. 
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SEPTEMBER 1976 FOLK og LAND Side 3 

_ FOL~gLAND--...... Den systematiske forfalskning av historien 
'\ pågår fremdeles for fullt 

Ansv. redaktør: 

ROLF CHRISTIANSEN 

assistert aven redaksjonskomite. 

Hans Fredrik Dahl og 
støtdemperne 

VI FØLER OSS UTE AV TAKT MED ET SAMFUNN SOM GODTAR SLIKT 

Vi gjengir nedenfor slutten Av Hatr. ikke lov og rett. Et samfunn 
av et langt brev som en NS- som behandler oss slik vil vi ha 
mann har sendt en venn holdsvis fort har kunnet finne minst mulig med å gjøre. 
«på den andre siden». De frem til fredelig samarbeid. Men FØrst begrepene landssviker 
synspunkter som her kom- dette vil gjeme være avhengig, og nasjonal holdning, som ble 
mer frem, tror vi deles av av den form fredsslutningen kastet ut i mai-dagene 1945. En 
svært mange NS-folk. fikk. frontkjemper, som frivillig har 

Senere skal vi bringe an- I tilfellet Norge skulle man risikert livet for en sak han men-
dre utdrag av brevet. tro at forsoningen skulle kunne te var Norges sak, vil ikke, så 

På annen plass i avisen gjengir vi Hans Fredrik Dahls skje forholdsvis lett. Man arbei- lenge han lever, forsone seg med 
anmeldelse av Odd Melsoms bok «På nasjonal uriasposb. At man ville høste noen er- det jo forsåvidt for det samme: slike betegnelser. Da man så 
Anmeldelsen er lang, men vi bringer den likevel ubeskå· kjentlighet hvis krigen skulle gå et mest mulig fritt og selvstendig kom i retten var det ingen van
ret. Det gjør vi, både fordi Dahl er en av dem som tross den vei at Nygårdsvold & Co. Norge - men var uenig om lig norsk rett, men en særdom
alt ser ut til å beskjeftige seg forholdsvis seriøst med kom tilbake, var det nok ingen hvilken løsning som var den stol, hvor skyldspØrsmålet var 
okkupasjonshistorien, og fordi han her på prent gjentar i NS som drømte om. Noen had- beste. Der var like gode nord- avgjort på forhånd og ens eget 
en god del av de mest alminnelige misforståelser og for· de gått så langt, hadde engasjert menn på begge sider. Situasjo- subjektive syn ikke ble hØrt. 
dommer når det gjelder NS·folks innsats og resultater. seg så sterkt for en fremtid un- nen var forvirret og vanskelig. Alle skulle dØmmes. Skulle 

Vi skal med tid og stunder ta opp flere av de punkter der tysk dominans, at de ikke Det elendige forsvarsberedskap norsk st!"affelov så noenlunde 
i Dahls anmeldelse som vi har viktige innvendinger imot. kunne se den nye situasjon i og den flyktende regjerings ev- følge~ matte Norge som ~tat væ
I dag skal vi imidlertid begrense oss til å kommentere øynene. Men det store flertall nelØshet gjorde et dypt inntrykk re kngførende helt frem tIl 1945, 
følgende sentens: mente nok, at selv om man vel på mange. Så krigen, den totale O? dette måtte være al,,!inne,lig 

«Støtdemper·rollen kan man kalle' den historiske po· måtte tåle både fantord og ut- kapitulasjon, og 5 års okkupa- kjent. ~ette ble fastlagt I en m
situr, kollaboratørenes evig tvetydige og usikre rolle, frysninger på grunn av sine sym- sjon under trykket aven hård struks tIl landets dommere, ,og 
som aldri kan rettferdiggjøres i seg selv, men alltid patier for taperen, så ville bare okkupant og en hensynsløs de som ment~ noe annet ble Ik
bestemmes av d e and re.» en liten del kunne rammes av krigspropaganda fra London. ke hØrt, ofte Ikke engang spurt. 

At Dahl har oppfattet hva vi var, nemlig støtdemperne noen lov. Man 'regnet jo med Det var sterkt formildende om- Vi m,ener at efter alt det som 
mellom det norske folk og okkupasjonsmakten, er selv· loven slik den var ved okkupa- stendigheter for at landsmenn h~ndte I 1940 v~r dette u~nste',l
følgelig positivt. Som alle støtdempere sparte vi et stort sjonens begynnelse, og med re- endte i hver sin gruppe. d~g. Det var Ikke almm~ehg 
antall mennesker for mange harde støt, langt flere enn delig, objektiv bedØmmelse av Hårde fakta sier imidlertid at kl,ent. A bygge d~t hele pa et 
noen vil innrømme. Hvordan Dahl så kan hevde at en hver enkelt hvis det skulle kom- mer enn 30 år efter har de ta- slIkt postulat var Ikke en retts
slik rolle «aldri kan rettferdiggjøres i seg selv», går him· me så lan~t som til rettssalen. pende ikke samme rettigheter og stat yerd~g, 
melhøyt over vår forstand, og antagelig også langt inn i De aller fleste forklarte seg jo ikke samme frihet til å hevde Dls~e mntrykk t~per seg dess
prestens. helt åpent, og brenning av arki- sine meninger som de seirende. verre, Ikke, men bhr ho}dt godt 

At det er .«de :mdre», .dvs. seierhe~re?e, s«!m. har be· ver o. lign. forekom nesten ikke. Og de tap~de holder seg stort ved h~e av de!1 sy~tematIske for
stemt vår «historIske pOSItur», er det IDudlertId Ikke den Selv om man vel aldri kan sett for seg selv - blant sine falskm~g ~v hlstonen, som frem-
minste tvil om. Hvis det hadde eksistert den minste gnist bli riktig enige om okkupasjons- egne. dele~ pag~r for fullt. . 
av storsinn på den andre siden, hadde man nøyd seg med tiden, så skulle ikke motsetnin- Og her er vi ved den form Bade I' Norge og ~ andre 
å slå ned på notoriske forbrytelser, men ellers tatt til et- gene være større enn at de, la fredsslutningen fikk, og freds- land er det den dag, Idag en 
terretning at «støtdemperne» etter beste evne hadde gjort oss si efter et snes år, stort sett slutningen vil for oss si den så- ganske utbredt oppfatnmg at ok
sin jobb: Å bringe vårt folk med færrest mulig skader kunne være glattet over og på kalte rettsoppgjør. kupasjonen ~v No~ge s~iedde 
gjennom okkupasjonstiden. Noe slikt storsinn fantes ikke, vei til å glemmes. Historien vi- Alle som var giennom det fØ- ve? forræden og hjelp td an
det har vi til overmål merket gjennom mer enn tredve ser at nasjoner, som har stått ler seg dypt krenket, skuffet og gnperen fra NS. Selv om det vel 
år. Derimot trengte man syndebukker for å tilsløre sitt mot hinannen i åpen krig, for- urimelig behandlet. Dette var (Forts, side 7) 
eget ansvar for å ha bragt Norge inn i krigen. Og i ufor· 
sonlig og hensynsløs maktbrynde sørget man for å gi oss 
en «historisk positur» som lite har med virkeligheten å 
gjøre. 

Selv om Dahl stadig ligger under for endel nokså alvor· 
lige vrangforestillinger, setter vi likevel det håp til hans 
objektivitet, at han etterhvert vil begynne å pirke på det 
vrengebildet som bevisst er tegnet av oss. At han skal 
beskjeftige seg med den «hisoriske positur» vi ville hatt 
om det hadde gått annerledes, om vi etter en tysk seier 
hadde greid å gjenreise Norges frihet og selvstendighet, 
skal vi ikke forlange. Men interessant ville det unektelig 
vært om han gjorde det. 

Hjelp våre 
krigsskadede frontkjempere 

og falnes etterlatte! 
Med dette nummer fØlger en 

postgiro talong for innbetaling av 
bidrag til Hjelpeorganisasjonen 
for krigsskadede frontkjempere 
og falnes etterlatte. 

Det er dessverre mange triste 
skjebner som Hjelpeorganisasjo
nen gjennom årene er kommet 
i kontakt med, og behovet er 

fremdeles stort. Heldigvis har 
bidragene til organisasjonen vist 
en ganske sterk Økning de siste 
år, og håpet er at denne tendens 
vil fortsette også i år. 

Hjelpeorganisasjonens adresse 
er postboks 1407 - Vika, Oslo 1, 
og postgirokontoens nummer er 
18070. 

Møte-
virksomheten 

Fornuften seiret i 
Noregs Mållag 

I Oslo-området foregår det en Forslaget om å utelukke med-
regelmessig mØtevirksomhet i lemmer av «fascistiske» og «na
våre forskjellige arbeidsgrener. zistiske» organisasjoner led den 
Disse møter blir normalt ikke skjebne det fortjente på Noregs 
annonsert, men interesserte kan Mållags årsmøte i Rauland, Det 
skrive til Institutt for Norsk Ok- ble ganske enkelt trukket tilbake 
kupasjonshistorie (INO), post- da det under møtet ble klart at 
boks 924 - Sentrum, Oslo 1, det ingen sjanse hadde til å få 
for nærmere opplysninger eller flertall. 
ringe (02) 190671 i kontorti- I «Dag og Tid» for 13. august 
den, som er tirsdag og torsdag gir en innsender, Edvard Rund
kl. 11-14 og onsdag kl. 18- hovde, Indre Arna, uttrykk for 
21. akkurat de samme betenkelighe-

Grupper utenfor Oslo som ter som vi tidligere har fremhe
ønsker orientering om arbeidet vet, nemlig at uttrykkene «fas
og planene fremover, kan hen- cistisk» og «nazistisk» av venst
vende seg på samme måte. Vi reekstremistene blir brukt om 
kan ikke love å oppfylle ethvert alt de ikke liker. Han skriver: 
ønske, for både penger og tid «Dersom politisk siling 
er nokså begrenset, men spØr og vert teken i bruk i Noregs 
kom med forslag ihvertfall! Mållag, reiser også spørsmålet 

seg om kven som skal avgjere 
om folk er fascistar. I dag 
veit vi at mange av kommu
nistene, som Indreeide (for
slagsstilleren) synest å ha 
sympati for, skuldar både so
sialdemokratar, liberalerar og 
konservative for å vere fascis
tar. Skulle deira mælestav ko
me til å rå grunnen i Noregs 
Mållag, måtte nok nokon og 
kvar rekne med å bli stengde 
ute. Dette er sjølvsagt, og til 
all lukke, ikke eit realistisk 
bilete av målorganisasjonen i 
dag, men det syner kor farleg 
det er å leggje politisk syn til 
grunn for medlemsskap i ein 
organisasjon som skal vere 
tverrpolitisk.» 

102 av våre abonnenter sky~lder oss bladpenger. Er du en av dem? 
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Side 4 

r 
Kollektivismens hydra 
Av Curt Eiberling 

Kollektivismens hydra frestar alla 
med många fagra 10ften, vackert tal. 
Det blir for svaga sjiilar inget val, 
nar de hor stamman majestatiskt skalla. 

V år hydra kan' vi aven staten kalla, 
ett namn som gor den narapå sakral. 
Forledda av dess tina, gyllene skal 
till dyrkan många manniskor forfalla. 

Det galler då att modigt bjuda till, 
att inte radas hydrans långa klor, 
som river sonder enskilt tankenat. 

V år tanke slungar vi varthan vi vill 
och trotsar of ta det som massan tror. 
Från denna vag vi viker ej ett fjat. 

FOLK og LAND SEPTEMBER 1976 

PARTIPOLITIKK ER MAKT 
UTEN ANSVAR 

Av Vera Grønlund 

I det følgende vil jeg forsØke det avgåtte parti er uten ansvar. la være å trykke det som ikke 
å påvise at frihet og demokrati seg ved å vedta lover som gir passer den, har pressen en 
ikke er forenlig med partipoli- dem anledning til å forsyne seg enorm makt i samfunnet. Men 
tikk. av skatteyternes penger. Men pressen er, stort sett, talerØr for 

Noen absolutt frihet eksisterer disse lovene blir stående, også spesielle politiske retninger, og 
ikke i et ordnet samfunn. En når andre partier overtar, for da den er Økonomisk ufri har 
slik frihet ville være en ulykke lovene styrker makten. Og makt den latt seg selge til forskjellige 
da den ville medfØre en alles er alle politiske partiers mål. politiske og Økonomiske interes-
kamp mot alle, hvor den fysisk Da ansvaret, for enhver som segrupper. 
svake ville bukke under. For at folket skal stemme på De politiske interessegrupper 

Da parlamentarismen ble inn- de forskjellige partier trengs det uttaler seg også i sterke ordelag 
ført i Norge i 1884 skjedde det en inngående propaganda og om frihet og demokrati, mens de 
under paroler om frihet og de- penger til dette skaffer partiene mener politisk makt. Foran val
mokrati. Men demokratiet kan tar sitt ansvar alvorlig, virker gene oppfØrer de det rene ko
ikke eksistere i frihet. Demokra- tyngende, skulle det være den mediespill for velgerne. De er 
tiet kan bare eksistere under an- lille mann og kvinne, med et uenige i detaljer, men enige i det 
svar. Og ansvar er ikke frihet. minimalt ansvar, som er mest vesentligste for dem selv, nem

Hvordan stiller det seg så fri, mens de som har stort an- lig: Å beholde partipolitikken 
'------------------------,,~ med partipolitikken? Dens ut- svar egentlig er bastet og bun- som styreform fordi den gir dem 

For hardt å si det rett ut? 
Øvere er villige til å la seg binde det. Og akkurat her melder tvi- makt og tillater dem å opptre 
til bestemte programmer og len seg. FØLELSEN av å være samlet når de vil styrke denne 
stemmer sammen med gruppen, . fri er ikke virkelig frihet. Det makt. 
uansett. Hvorfor? Jo, fordi noe uopplyste menneske kan ha en Min konklusjon må derfor bli 

Herr redaktØr! hodet ved å snakke om «kvin- annet ville være en oppsmuld- sterk følelse av å være fri. Så- at partipolitikk er fjernt både 
Jeg er slett ikke for fri abort, nens rett til å bestemme over ring av makten, og makt er par- snart det får kunnskaper og vil fra frihet og demokrati. Fordi 

men jeg synes Deres oppslag «I sin egen kropp». Sannheten er tipolitikkens fØrste mål. Men i bruke sin frihet blir det stengt utøverne er uten virkelig ansvar. 
år vil 15.000 små nordmenn for- jo at det dreier seg om en annen sin ytterste konsekvens blir det på alle områder. Det oppdager De er bundet til bestemte vedtak 
svinne før de blir til .. på fØrste kropp og et annet liv, og det er en makt uten ansvar. Det er vel- at bare et fåtall kan bruke den og prinsipper som ikke tillater 
side i augustnummeret var alt det i dagens situasjon viktig å gerne som må ta ansvaret hvis frihet som det trodde var et- dem å rådfØre seg med sin sam
for hardt. Tenk på hva de kvin- få understreket så kraftig som noe går galt. I motsetning til hvert menneskes rett. Og dette vittighet. 
ner som har gjennomgått en mulig. Det var det vi prøvet med frihet og demokrati er således fåtall hyller friheten fordi den Som gruppe er partiene uten 
abort, må føle når de leser slikt. den overskriften som nevnes. partipolitikk uten ansvar. An- gir dem makt. samvittighet, og på grunn av det 

Mor, Stjørdal Og vi vil igjen understreke at svaret ligger hos velgerne som Hvem er så de få som hyller partipolitiske system kan de fri 
ansvaret for det triste og farlige gir de enkelte partier flertall. friheten? seg fra ethvert ansvar. 

Vi har all forståelse for den 
tankegang som kommer til ut
trykk i dette innlegget. Men hva 
skal man gjøre for å få satt tin
gene på plass? De meget høytta
lende forkjempere for fri abort 
har satt tingene fullstendig på 

som her skjer, det hviler fØrst Hvis det går galt kan folket bare FØrst og fremst pressen. Gjen- Dette er partipolitikkens san-
og fremst på de krefter som ved velge annerledes neste gang og nom sin trykkefrihet, rett til å ne vesen. 
sin vettlØse propaganda har klart 
å fremstille kunstig abort som _____________________________________ _ 
en slags menneskerett for kvin-
nen. 

Red. 

Er det bare-eksamenspapirer og 
ikke dyktighet so'!' skal telle? 

Herr redaktør! Vedkommende mann hadde 
Jeg lesed avisen at rektor ved tidligere vært rektor ved en an

en folkehøyskole i Nord-Norge nen skole, og ikke et ord er sagt 
er blitt avsatt fordi han har for- om at han ikke skjøttet sin jobb 
falsket et eksamenspapir. Slikt på en skikkelig måte. Kanskje 
er selvfØlgelig mer enn dumt, står vi her overfor en mann med 
men saken har antagelig også en ekstra stor interesse for skole-
annen side. (Forts. side 6) 

Vår norske Laugerud i Guatemala 
- langt bedre enn sitt rykte 

AKP(m-IJ er Norges farligste 
politiske organisasjon 

Herr redaktØr! fremstØt får hugg, - men også parti (m-l) er et lite parti, men 
Vi som tilhØrte NSUF under gir hugg igjen. det er likevel Norges farligste 

krigen, var radikale. Enhver Selv har vi vansker med å politiske organisasjon. Dens 
frisk ungdom bØr være det. Det forestille oss Steigan som en makt har vi allerede sett på ar
har den alltid vært. hØvding, men kanskje forstår vi beidsplassene, i flere av landets 

Med årene kommer så den -denne guttungen som nok fØler viktigste forbund og foreninger, 
solide konservatisme ved siden blodet banker hurtigere der han i det norske forsvar og ikke 
av ischias og andre ubehagelig- marsjerer i spissen for sine minst i skoler og på universi-
heter, men det er likesom na- stormtropper. teter. 
turens orden. Vi forstår hans radikalisme, Planmessig og med en organi-

Hver ny ungdom som feier hans glød, - nettopp fordi vi sasjonsmessig dyktighet drives et 
inn i livet betyr samfunnets selv har vært unge og fremad- undergravningsarbeid i alle de 
stoffskifte i mer eller mindre stormende. institusjoner og forhold som 
grad. Det tragiske ved Steigan og samfunnet bygger på. 

Slike friske stormkast inn i hans venner er at de marsjerer Under jernhard disiplin utfØ-
samfunnslivet bærer vår historie i feil retning, mot sitt eget land rer medlemmene de ordrer som 
og litteraturhistorie flere bud og folk, forblindet av Mao's AKPs sentralledelse pålegger 
om, og vi har da alltid beundret «lille røde» og av marxist-le- dem, og i hundreder av tilfeller 

Herr redaktØr! linger om hvordan han vil hjelpe dem som fØrte an her. ninismens læremestre fra Stalin- har vi oplevet at partitro stu-
For en gangs skyld fortjener det fattige folk han styrer og Tross motstand, forsakelser tiden. denter har avbrutt sine studier 

NRK en blomst: For TV-inter- med tydelig vilje til å sette seg og kamp har vi sett hvordan Mens vi marsjerte for fedre- for å gjøre politisk tjeneste, for
vjuet med den norskættede pre- igjennom. Det var godt å få opp- mange av disse hØvdinger vant landet mot det røde diktatur er kledt som arbeidere, i vår stor
sident Kjell Garcia Laugerud i leve en ekte ledertype som ikke frem med sitt samfunnssyn. det Steigans livsoppgave å gi industri. Ja, så langt er det gått 
Guatemala. hadde latt makten gå seg til ho- Kampen stålsatte dem, og jo ordre til den væpnete revolusjon at vi finner plasserte marxist-

De sporadiske omtaler av det. Men de to ting hØrer kan- sterkere motstanden var desto som er marxist-Ieninistenes mål leninister som fØr-skolelærere i 
Laugerud i norsk presse har skje naturlig sammen. mer ble de ildnet til dåd. Fordi i Norge. En oppgave som synes våre barnehager. 
nærmest gitt oss bildet av et noe Jeg håper «Folk og Land» vil de trodde på det de kjempet for. lett etter at tidligere makthavere Og med dem følger demon
ubetydelig og nokså viljeløst fØlge med i hva Laugerud greier Muligens er det også slik med ryddet grunnen ved å fengsle og strasjoner, streik og uro, slik pa
redskap for alskens superreak- å få til. Personlig Ønsker jeg Pål Steigan og hans ungdommer myrde de nordmenn som ad- rolen er. 
sjonære krefter. Isteden møtte ham hell og fremgang - etter i Arbeidernes kommunistiske varte og kiempet mot denne ut- Ennå skyter Arbeiderpart;iet 
vi en mann med utpreget sosial nå å ha blitt presentert for ham. parti (m-l). Motstanden gjør vikling, «landssvikerne». og dets ledere bare med vann-
samvittighet, med klare forestil- Kåre, LUelhammer dem stålsatte, der de under sine Arbeidernes kommunistiske (Forts. side 8) 
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Gullet som forsvant 
Herr redaktØr! landet på svensk kjØl, og i til-

I forbindelse med innlegget i legg kommer altså «Topdals
Deres augustnummer, der det fjord»s transporter. 
gjengis en beretning om at DIS Av den samme artikkel frem
«Topdalsfjord» bragte flere gull- går det med dr. Nils 0rvik som 
laster til USA før 9. april 1940, kilde at utenriksminister Koht 
minner jeg om fØlgende: allerede 17. mars 1939, altså fØr 

I «Folk og Land» for 10. juli verdenskrigen brøt ut, fikk det 
1965 gjengis i faksimile et brev råd av den franske utenriksmi
fra det svenske Rederiaktiebo- nister Georges Bonnet å bringe 
laget Transatlantic, der det be- gullet ut av Norge. At Bonnet 
kreftes at en rekke av rederiets ikke var ganske uvitende om 
båter bragte norske gullaster til hva som kom til å skje, er det 
USA de ~iste måneder fØr okku- jo flere ting som tyder på. 
posjonen, og at skip fra Svenska Og en ting til: Hvor mye av 
Amerika Linien gjorde det sam- det eksporterte gullet kom noen 
me. Det er grunn til å tro at gang tilbake til Norge? 
over en tredjedel av Norges 
Banks gullbeholdning gikk ut av B., Bergen 

Det fantes ingen femtekolonne 
som bragte Norge inn i krigen 

Herr redaktØr! 

Sannheten kommer frem et
terhvert, selv om det går uhyg
gelig langsomt. 

Midt inne i en artikkel av Nils 
Morten Udgaard i Aftenposten 
21. august, står det vitterlig at 

et internasjonalt historikermøte 
i Oslo nylig har avvist «den seig
livede myte» at Norge ble ok
kupert «fordi femtekolonister 
hadde vært på ferde». Så er vi 
ihvertfall kvitt den beskyldnin-
gen. 

Paul, Brumunddal 

FOLK og LAND 

«Grasrota» 
har strakt 
hånden ut 

Herr redaktør! 
Mange av våre politikere og 

ekstremistgrupper i tillegg, har 
øyensynlig som oppgave å ved
likeholde myten om vårt bitre 
fiendskap med tyskerne. Vi har 
som kjent ennu ikke undertegnet 
noen fredsavtale med Tyskland, 
og dette er vel ikke mulig sålen
ge skandalen med de to tyske 
stater består. 

Og kommunister betaler jo 
ikke erstatninger som kjent og 
har liten eller ingen respekt for 
internasjonalt regelverk og al
minnelige menneskerettigheter. 

Men «grasrota» ser annerle
des på saken, iallfall når det 
gjelder vårt angivelige hat til 
den tidligere okkupant. 

Turistsesongen er nu over, og 
svensker og tyskere var i flertall 
blant besøkende både på Nord
kapp og andre steder i vårt land. 
Og det rare er, at mange turis
ter - vel de fleste, - er tidl. 
okkupasjonssoldater og offiserer 
som besøker «gamle trakter». I 
sommer var denne tendens 
merkbar, og våre tidl. okkupan-

(Forts. side 6) 

Side 5 

Hadde et kommunistisk 
Vest-Europa vært å foretrekke? 

Av Ola Furuseth 

Herr redaktør! ter tok opp kampen. Mannefall 
Hvordan hadde verden sett ut på begge sider, men til slutt 

om ikke Hitler hadde kommet hadde Hitler seiret. 
til makten i Tyskland i 1933? Hadde han ikke gjort det 

Det finnes vel ingen i hele hadde Tyskland vært kommunis
verden som er så utskjelt og tisk, og Frankrike var på god tur 
fordømt som Hitler og hans til- til å bli det. Og Franco hadde 
hengere over hele verden, ja, ikke fått noen hjelp, og så had
selv i lille Norge skulle alle de hele Europa utenom Eng
frontkjempere skytes i 1945. land blitt styrt fra Moskva. 
Men om Hitler aldri hadde trop- Da den andre verdenskrigen 
pet inn i politikken? blev fremprovosert av England 

Efter den første verdenskri- som garanterte Polen hjelp, had
gen fra 1914 til 1918 da Tysk- de Tyskland kommet seg, men 
land kjempet alene mot hele ikke nok til å fØre krig mot 
verden, - og tapte. Skåret i hele verden. 
biter og delt ut til andre, store Polen slått på tre uker, still
krigserstatninger pålagt, og pen- stand, telefonkrig mellom Lon
geverdien sank til nullpunktet. don og Berlin. Så legger Eng-

England fortsatte blokaden land ut miner ved Norges kyst 
ett år efter at det var sluttet og får lurt ut den tyske flåten, 
fred, og mange sultet ihjel, og og senker det meste. De føler 
da var det Hitler besluttet å seg frie, og Hitler vender seg 
fortsette kampen, han, en fri- mot øst, mot bolsjevismen. 
villig østerriker, såret av splin- Sovjet får hjelp av Amerika 
ter og sennepsgass. og England og da Moskva er 

Kommunistene var de sterke, omringet, kommer «Kong Vin
blant dem var det en av navn ter» til stor unnsetning. Veiene 
Herbert Frahm. Han skiftet se- blir fØrst bare gjørme, siden fry
nere navn og flyktet til Norge. ser alt fast. 
Hitler og hans nasjonalsosialis- (Forts. side 7) 

Tiden går, og snart har den 
rullet over og forbi de genera
sjoner av nordmenn som i årene 
1930-45 sluttet opp om Vid
kun Quisling og hans førerskap. 
Rettsoppgjøret etter krigen gjor

NS-folk har noe å fortelle 
så lenge leseren avslås mulighe
ten av å identifisere deltakerne. 
Visse ting må sies fullt ut. To 
halve viser blir ingen hel sann
het, tvert imot. HANS FREDRIK DAHL ANMELDER MELSOMS BOK I «ADRESSEAVISEN» 

de en brå slutt på NS' ledelse. kalle denne historiske positur, Klar oversikt hensikt å gi impliserte nordmenn 
I dag er selv partiets unge kollaboratØrenes evige tvetydige Men denne uoverensstemmel- et alibi». I stedet tas ulykkeligvis 
blomst, frontkjemperne, rundt og usikre rolle, som aldri kan se i den grunnleggende arkitek- Fmnklin Knudsen, Quislings 
de seksti. Og om 20 år vil den rettferdiggjØres i seg selv men tur betyr ikke at ikke NS-folk fantasifulle sekretær, til troende 
siste hirdgutt være borte. alltid bestemmes av de andre. har noe å fortelle om krigsårene i bokas fØrste del. Melsoms be-

Det boka sier mest om, er 
partiet NS. Som ved enhver par
tihistorie er det tale om tilslØ
ringer. Men også om ufrivillige 
avsløringer for egen hånd. 

TilslØringen går i dette tilfelle 
på hele partiets karakter. NS 
framfØres i et ansvarlighetens 
og moderasjonens lys, fjernt fra 
det dampende rå og brutale NS, 
skjelvende av indre strider, som 
kildene selv forteller om. Beve
gelsens ungdom berØmmes for 
eksempel konsekvent som nasjo
nal og selvoppofrende, enda 
Melsom jo godt vet hva slags 
gjeng Hirden var. Tross alt må 
man likevel si at boka gir et 
mer nyansert bilde av partiet, 
enn vanlig er i kretsen rundt 
Folk og Land. 

Hvem skal da fortelle? Dette Man må si at Melsoms bok til og deres politiske irrganger. Det retning om aprildagene 1940 gir 
har lenge opptatt de landssvik- fulle avspeiler disse tvetydighe- har de, og Melsom fører ordet derfor ikke bare historien sett 
dØmte fra 1945. De føler trang ter. Når NS' forskjellige regje- på en måte som gjør at hans med NS-Øyne, den gir videre 
til å tale med i historien, forkla- ringer under okkupasjonen kom bok må hilses velkommen til historier som rett og slett er 
re hvorfor de gjorde som de så kort som de gjorde, blir det okkupasjonslitteraturen. Den er funnet på, noe enhver kan se 
gjorde. Den forklaringen seier- dels begrunnet med at mot- lavmælt og sympatisk. Den gir av den litteraturen som finnes 
herrene ga på deres vegne, er standsbevegelsen saboterte dem en klar, kronologisk oversikt og som faktisk klarlegger mer av 
for dem hverken korrekt eller så sterkt, dels med at Terboven over de forskjellige NS-styrer - det som skjedde enn Melsom 
tilstrekkelig. Det var ikke sånn. gjorde det, samtidig som deres aprilkuppet (som forfatteren tar later til å tro. 
Eller for å si det med Quislings eksistensberettigelse jo nettopp avstand fra), de kommissariske 
faste vending fra rettssaken mot lå i dette at både jøssingene og statsrådene, den sk. nasjonale Halve viser 
ham i 1945: «Det var ikke på tyskerne opptrådte som de gjor- regjering - og deres egne be- En annen ting er trangen til 
den måten». Ikke på den måten de. NS-regjeringene sto ikke ba- grunneiser for å sitte der de satt. å kvede halve viser. Melsom for
aktor og lagmannen og hele den re mellom barken og veden. De Og over noen av deres indre riv- teller for eksempel en selvopp
store, enige, kompakte og skinn- hadde selv stilt seg der, og kun- ninger og konflikter med riks- levd historie om hvordan en av 
hellige hjemmefront ville ha det ne ikke komme videre. Det er kommissar Terboven, Norges de til sammen tre kommissariske 
til. vel det prinsipielt umulige i den- egentlige hersker. statsråder som ikke var med- Quislings rolle 

Hvordan det da var, forteller ne situasjonen som har fått for- Det poengteres at boka er et lemmer av NS, og som derfor Av de ting som avsløres ufri-
Odd Melsom i sin bok «På nas- fatteren til å sammenligne Quis- introduksjonsbind: Senere følger ble frikjent etter krigen, ga iher- villig, har jeg særlig merket meg 
jonal Uriaspost» (Oslo 1975) ling med Urias. Han var satt på ett bind om kulturliv, skole og dige uttrykk for at han gjeme partiets handikap i retning av å 
som gir en beretning om «den en post hvor han skulle falle. kirke, ett om NS og arbeidslivet, skulle vært med i Quislings sk. fatte beslutninger. NS var auto
tunge tid i Norges historie slik Ingen historisk ettertid vil der- kanskje også flere. nasjonale regjering etter 1942. ritært organisert. Beslutningene 
vi som var medlemmer av Nas- for kunne tilkjenne NS en selv- Dette er vel og bra og vil bli Dette er jo oppsiktsvekkende. gikk nedover, ikke oppover. 
jonal Samling så den». stendig politisk rolle i Norge enda bedre dersom de kommen- Men hvem av de tre dreier det grunnplanet hade ingen ting å si 

Hovedsynspunktet er nå som mellom 1940 og 1945, slik den de bind kunne legge av seg noen seg om? Ravner, Sandberg eller for topplanet, annet enn å være 
før at NS ikke svek landet for tapende part ønsker. Det et av de unotene som skjemmer Johannessen? Opplysningen blir til som organisasjon (jfr. Mel
maktens skyld, men at partiet umulig. Det ligger i historien denne fremstillingen på en for- reell bare om den presiseres. I soms stadige formuleringer om 
forsøkte å oppfylle den vitale selv, slik enhver må lese den, ståelig, men unødig måte. Det samme retning ligger NS-man- at «men dette visste selvsagt ik
funksjon å stå mellom tyskerne at vi står overfor en kollabora- er for eksempel dette at det hele nen konsul Størens samtaler i ke de vanlige partimedlemmene 
og nordmennene i krigens år: sjonsbevegelse som nok var mot- tiden skal sparkes til andre his- Oslo med «ledende kretser i noe om dengang», når han taler 
Mellom den uunngåelige okku- arbeidet, men også rundelig sub- torikere. Norland springer egne motstandsbevegelsen», en grup- om viktige politiske vedtak). 
pasjonsmakten og dens uforstå- sidiert og støttet av okkupa- ærender i sin bok om Fedre- pe av «byens mest kjente per- Dette svekket muligheten for å 
ende undersåtter. sjonsmakten, og en bevegelse landslaget. Skodvins navn og sonligheter», om mulighetene av fatte bindende beslutninger, noe 

som fikk sine vilkår lagt av mili- skrifter nevnes ikke - de er vel å få erstattet Quisling med en som avspeiles i det faktum at 
Tvetydigheter tære mer enn av politiske begi- pestbefengt. Også Loock avskri- annen regjeringssjef. Referatene personer kom til å bety svært 

StØtdemper-rollen kan man venheter. ves som upålitelig, han «har til er sensasjonelle, men verdiløse (Forts. side 6) 
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Side 6 FOLK og LAND 

Nå søker .•• 
(forts. fra side 1) 

bok). Begrunnelsen for å bli i Vest-Tyskland hver sommer, 
stående, tross sabotasjen fra og at antallet okkupasjonssolda
Terboven, formulerte Quisling ter hos norske familier ligger 
selv slik: på omtrent det dobbelte bare 

frem i følgende tall: I fØrste «Hvis jeg nå trekker meg til- for Nord-Norges vedkommende. 
halvår i år var det 286, dvs. bake, hvem vil da stå som en Alle som får besøk av tidli-
27% færre sØknader om over- buffer mellom Rikskommissar gere kjenninger i Wermacht, sy
fØring til siviltjeneste enn i sam-: og mine stakkars landsmenn, nes det er all deles storveies, og 
me periode i fjor. Samtidig ble som det for meg ser ut som det de skryter om kapp om hvis be-
135 unggutte~ ~tt~r egen ~økn.a~ går trill rundt for?» søk er høyest på rangstigen 
overført fra sIvIltjeneste tIl mlll- Men Quisling hadde ingen hjemme i Bundesrepublikken. 
tærtjeneste. . ting å sette opp mot Terboven, For vår del synes vi at det 

Et lyspunkt er det l~k~vel a! for han kunne ikke ta partiet til nu også er på tide at våre poli
flertallet av de vernephktIge na inntekt for seg. Han kunne ikke tikere omvurderer sin spesielle 
har gjennomskuet undergraverne si: Mitt parti krever nå at for- norskdom overfor den nye gene
og er iferd med å hive dem ut holdet til Tyskland avklares, av- rasjon i Tyskland, og det norske 
av tillitsmannsapparatet. klares det ikke, vil partiet kreve folk har forlengst innsett at ha-

Nå er ikke. . . 
(forts. fra side 2) 

august var nyheten omsider 
trengt frem til den øvrige norske 
presse, men formen den kom i, 
er typisk: Det skjedde gjennom 
et NTB-UPI-intervju med en av 
lederne for terroristorganisasjo
nen SW APO, Sam Nujoma. Han 
kan fortelle at SW APO vil fort

at jeg går av. Slik beslutnings- tet ikke er noen lØsning men
strømmen. gikk i NS, var dette nesker imellom. Til neste år kan 
en helt umulig tanke. Dermed man vente besØk av størstede
mistet Quisling den styrke som len av okkupasjonshæren fra 
enhver politiker ellers har: At 1940 hit til Norge, tilårskomne 
han kan gjøre seg til redskap for folk selvsagt, men de er velkom
kollektive krav. men i alle norske hjem, ser det 

FØreren, den sterke og suve- ut til. ' 
rene, var slik sett mindre mektig HEN. 
enn andre ledere. Mellom bar-
ken og veden ble både han og 
partiet tilintetgjort. Er det bare 

Adresseavisen 13/5-76 •• • 

sette kampen også mot en sort ------------ (Forts. fra SIde 4) 

regjering og kaller sine lands
menn marionetter for SØr-Afri
ka. Og norsk presse har selvfØl
gelig ingen ting å innvende. 

Det hele er typisk: Alle for
søk på å finne frem til harmo
niske og fredelige lØsninger i 
Afrika, er av det. onde, mens 
derimot. vold, terror og revolu
sjon godtas og anerkjennes, til
dels med stor begeistring. 

Hva Nujoma ikke forteller, er 
at SW APO stort sett rekrutteres 
fra bare en av Sørvest-Afrikas 
mange stammer, nemlig ovam
boene, og at organisasjonen 
maksimalt har tilslutning fra 
'15-20000 mennesker. Men 
allikevel er det selvfØlgelig SW
APO som representerer «den 
sanne folkevilje». 

«G ras rota» • • • 
(forts. fra side 5) 

gjerningen og med gode admini
strative evner, men samtidig en 
som ikke har hatt mulighet for 
å skaffe seg den utdannelse som 

ter blir mottatt i de norske forlanges. Så gjorde han sin 
hjem med den største hjertelig- dumhet. 
het. Glemt er både fiendskap, Det må da være mulig å fin
sjalusidramaer og meget annet. ne en vei som gjør at en mann 
Og gode nordmenn, populært kan arbeide seg frem i et yrke 
kalt jØssinger, reiser i hopetall om han har interesse og gode 
til «gamle kjenninger» i Tysk- anlegg, selv om han ikke har 
land hver eneste sommer. Alle 
som kommer tilbake fra disse greid å skaffe seg bunker av 

eksamenspapirer. De sier ikke 
feriereiser, kan ikke nok lovprise alltid så mye. 
de tidligere okkupanters vennlig- Dette problemet er vel mest 
het når jøssingene innfinner seg aktuelt for oss middelaldrende, 
med familier. som på grunn av krig og ofte 

o De.nne <<u~veksling» har på- også dårlig økonomi ble hindret 
gatt l flere ar allerede, og bra i å få den utdannelse vi ønsket. 
er det. Det. synes som om hatet Men selv med dagens bedrede 
og hetsen Ikke h.a~ noen gro- undervisningstilbud kan dette 
blfnn utenom pohtIkken - og være et problem. Det hender jo 

------------- pa «g!asrotplanet» hersker det ikke så sjelden at ungdom vel-
mtet flen?skap mer. o ger en utdannelse som viser seg NS-folk har • • • 

(forts. fra side 5) 

mye i NS: Personlig innflytelse, 
med personlige motsetninger, ri
valiseringer og sjalusi, i stedet 
for den innflytelse som strøm
mer av bindende deltakelse og 
felles forpliktelser. FØrerprin
sippet og den .autoritære ord
ning gjorde derfor partiet svakt 
og ikke sterkt. 

Dette kom til å bli Quislings 
skjebne. Quislings bufferrolle 
var jo hele tiden under disku
sjon (og Melsoms referater av 
disse diskusjonene hØrer til de 
mest opplysende deler av hans 

-------------------------
LANDSHOTELL - OPPLAND 

søker dame ev. m/hotellfagskole e. 
Stabekk-sko Kokke e. bestyrerinne 
e. vertinne. Omg. sept. etter konfe
ranse og oppI. Bill. mrk. «Dal/fjell» 
til Folk og Lands eksp. 

I e~ fIskevær pordpa ku~ne slett ikke å være den riktige for 
man l sommer Iaktta en tIdl. dem. Men vil de så over i et 
tysk soldat SS, leg&e ned en stor annet fag, blir vanskelighetene 
blomsterbukett pa en nord- gjerne store. Ofte er den mulig
manns grav. Nordmannens ko- heten helt stengt. Selv om man 
ne, som ennu l:v~r - var vert: på egen hånd har lest mye og 
skap for den tIdhgere venn av også skaffet seg en del erfaring, 
huset. . k. så sperrer kravet om eksamens

. For ?ss NS:folk er k.ans Je papirer veien. 
~hke er:ls~de~ htt flaue, VI delte Som sagt: Det må da gå an 
JO vanhgvls Ikke. seng med tys- å finne en vei så også selvlærte 
kere, hverken k:rmne eller mann folk kan finne dørene åpne. 
under okkupaSJonen, men for- 52-åring Brevik 
holdet viser iallfall at sårene er J 

grodd, og de som nu besøker 
hverandre er jo grånet ved tin-
ningen, så både den store kjær- En trist ..• 
ligheten og det angivelig bitre 
hatet, er vel grånet sammen (forts. fra siåe 1) 

med håret. grata i en norsk rettssal. Hvis 
Det finnes ingen statistikk for dette, er god norsk jus og rett

disse gjensidige besØkene blant ferdighet, da fri og bevare oss. 
tidligere okkupanter og okku- Når det gjelder likhet for 10-
perte, men en lØS beregning sy- ven, så kan enhver når som helst 
nes å vise at ca. 10000 nord- kjøpe «Klassekampen» eller 

______________ menn besøker «gamle bekjente» andre venstreekstremistiske bla-

HALLO TRONDHEIM 

Min sønn Svein-Eirik skal studere ved Norges Lærerhøgskole. 
Mangler hybel. Alt har interesse. 

SVEIN HALSE Hønen Alle 1 c, 3500 Hønefoss 

der og raskt konstatere at jøde
hets er en daglig foreteelse i 
Norge. Når man ser oppfordrin
gene til «kamp mot sionismen», 
blir Hoaas' uttalelser bleke i 
sammenligning. Men det er Ho
aas som skal dØmmes. 

SEPTEMBER 1976 

Vest-Agder 
overlegen vinner i 

abonnementskonkurransen 
Selv om vi ennå ikke er helt fremme ved målet, avslutter vi 

nå konkurransen mellom fylkene og vil isteden'i neste nummer 
lansere en ny måte å konkurrere på. 

Pr. 25. august gjorde vi opp status med et totalt antall på 
426 nye abonnenter, hvilket vil si at vi har hatt en tilgang på 
40 siden forrige måned. 

Vi kan gratulere Vest-Agder som overlegen vinner av kon
kurransen, og Vestfold har også et meget godt resultat. Ellers 
har Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Oppland og Hedmark 
overoppfylt sine kvoter. 

Her er sluttresultatet i fylkeskampen: 

0% 25% 500/0 75% 100% 
r--~----

«Folk og Land» har hatt en meget gledelig fremgang de siste 
måneder, både fordi nye abonnenter er kommet til og fordi gamle 
er kommet tilbake. Den samlede fremgangen ligger på ca 20 %, 
og i en del fylker har fremgangen vært meget betydelig. De fem 
beste er: 

Troms 
Vest-Agder 
Oslo 
Rogaland 
Vestfold 

La fremgangen fortsette! 

+ 66,3 % 
+ 62,2 % 
+ 44,3 % 
+ 37,0 % 
+ 36,4 % 

Hva Hoaas' standpunkter an- ger også en stor verdi og en 
går, mener jeg å ha det overvel- kilde til vekst og fremgang i de 
dende flertall av tidl. NS-folk naturlige brytninger mellom de 
bak meg når jeg sier: forskjellige egenarter, i deres 

Det er prinsipielt sett gjensidige stimulering av hver
uinteressant om det var seks andre. A trekke direkte paral
millioner eller seksti tusen leller til dyreriket og dyrenes in
jøder som ble henrettet i stinktive fiendskap mot hver
tyske leirer. Vi har aldri ak· andre, slik Hoaas gjør, er i den
septert at mennesker utryd· ne forbindelse en undervurde
des for sin rases skyld, og ring av mennesket som høyere 
vi betrakter det som et for· skapning. 
ræderi mot alt vi sto for, Men selv om Hoaas gjør seg 
uansett om tallet på henret. selv -- og muligens også en del 
tede var fem. eller syvsifret. av oss andre - en bjØrnetjenes
A benekte at slike henrettel· te ved sine steile og unyanserte 
ser fant sted, er dessverre holdninger og ideer, så er det 
å lukke øynene for fakta. likevel norske domstoler og 

Mange er minst like så mye norsk rettspraksis som er de 
som Hoaas interessert i å bevare store og prinsipielt farlige syn
og videreutvikle norsk egenart, dere i denne sak. Jeg hadde hå
norsk miljØ og norske tradisjo- pet at de første etterkrigs års 
ner, men en piggsvinholdning «rettsoppgjør» skulle bli en 
med piggene strittende til alle hØyst beklagelig engangsforete
sider, har aldri vært og vil aldri else. Men nå er slusene igjen 
bli noen realistisk holdning. åpnet for meningstvang og for
Nasjoners og folkegruppers sær- fØlgeise av folk som ikke ten
preg og spesielle evner rep re- ker etter vedtatt skjema. 
senterer noe meget verdifullt og 
må og skal bevares, men det lig- Rolf Christiansen 
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SEPTEMBER 1976 FOLK og LAND Side 7 

dd kanske atombomber, men har vi ikke forsvarte vår nØytralitet, 1 saken mot Ragnar Skancke demonstrantene, og de fleste av 
Ha e et kom- snart overgått USA med biler og og vel også fordi regjeringens vitnet domprost Hygen i retten: disse ofre er sorte som har satt 

. . k andre industrivarer. vurderinger foran 9. april neppe «S. var en god mann for kirken, seg imot opptøyene. Det første 
munlstls •.• En kan vel bare slutte seg til var helt nØytrale. han mente det godt og gjorde offer i Soweto var ellers en hvit 

(forts. fra side 5) Axel Oksenstierna som sa til sin Gyldendals leksikon (1965) hva han kunne.» sosialarbeider som hele sitt liv 
sønn: «Min sØnn, min sØnn, se skriver i avsnittet om Quisling: Det samme leksikon. sier om hadde kjempet for å bedre de 

Napoleon måtte dra seg til- med hvor lite visdom verden «I samtaler med Hitler. i dette: sortes kår, men likefullt tok de-
bake, fant siden sitt Waterlo, og styres!» desember 1939 slo Q. inn på «Han opptrådte meget aggres- monstrantene livet av ham. 
Hitler sitt Stalingrad. Så får vi bare tro at lykken en åpen landsforræderisk lin- sivt overfor kirke, skole og uni- 3. Demonstrantenes virksomhet 

Men om ikke Hitler hadde er bedre enn forstanden. . . je. Han fremhevet Norges versitet og var skyldig i en rekke består vesentlig i to ting: Med 
kjempet, så hadde Sovjet tatt Ola Furuseth strategisk verdifulle beliggen- angiverier.» vold og makt vil de tvinge uvil-
hele Europa, og England hadde het, og foreslo å sette i verk Aschehougs leksikon sier om- lige sorte arbeidere til å fØlge 
fått klare seg selv, uten dansk et nazistisk statskupp i januar trent det samme. sine paroler, og de brenner og 
smØr og kjøtt og varer fra tid- 1940, med påfØlgende innkal- Dette er noen lØsrevne ek- ødelegger metodisk alle skoler 
ligere kolonier. Selv hadde Nor- Den systema- ling av tyske hjelpestyrker. sempler. Det er uredelig behand- og velferdsinstitusjoner som 
den fått samme skjebne som Hitler lovet økt støtte til Q's ling av historien. NS-folk må møysommelig er bygget opp. 
Finnland, det hadde ikke lenger t· k virksomhet, og selv om han føle seg ute av takt med et sam- 4. At opptøyene ikke er spon-
blitt «His masters voice» fra IS e... riktignok foretrakk et direkte funn som godtar dette. tane, men nøye planlagt, ser 
London men fra MOS K V A. (forts. fra side 3) tysk angrep fremfor Q's stats- Hafr. man bl. a. på tidsskjemaet. De 

Det hangler og går, fremmede kupp-plan, så er det ingen tvil fØrste tumulter ble satt igang 
ubåter i våre fjorder, og fiskere ikke står direkte i norske histo- om at tilbudet om norsk bi- akkurat da statsminister Vorster 
får dem i noten. Er vi et «ingen~ riebØker, kommer det stadig ut- stand har virket sterkt stimu- Tro I· kke· alt ankom på besØk til Europa og 
mannsland»? taleiser, muntlig, i pressen, i lek- lerende på hans angrepslyst.» • • • hadde til hensikt å kompromit-

Får vi ikke hjelp ay NATO, sika, som efterlater et slikt inn- Dette er tildels direkte galt. (forts. frll side 1) tere ham i europeernes øyne. 
av sjørøverreiret uttpå· øya? trykk. Videre forfalskes hele Det er latterlig å anta at den - - -

Store troppekonsentrasjoner opptakten til 9. april- tyskerne pensjonerte major kunne med- dentopprør av samme type som Et par interessante detaljer: 1 
på Murmansk har vi hØrt om, gjøres til grumme og forræderis- dele Hitler og den tyske gene- man f. eks. hadde i Frankrike TV bruker man SV's svært yt
hvorfor er de der? Er det vi, ke overfallsmenn, som ville ralstab noe av verdi om Norges i slutten av sekstiårene. Som terliggående Afrika-«ekspert» 
lille Norge som er så farlig? erobre og undertrykke Norge, strategiske betydning eller kun- den gang er det internasjonale Tore. Linne Eriksen til å kom-

Tyskland fikk enda en gang selv om det, forlengst er bevist ne by dem noen bistand. Var oppviglere og organisatorer som mentere utviklingen. Hvis denne 
alle mot seg, blev oppdelt i øst at dette langtfra var tilfelle. Det det med Hirden Q. skulle gjøre står bak, og den jevne sorte sØr- studentpolitiker er ekspert i 
og vest, Polen blev gjenoppret- passer nok makthaverne fra den- statskupp? afrikaner er ihvertfall ikke mer noe, så må det være i student
tet og Tsjekkoslovakia kom gang at hele sannheten ikke Det er jo også historisk klar- begeistret for opptøyene enn opprør. Men det hØrte vi ikke 
igjen. kommer frem, men den versjon lagt at tyskerne ingen militære franskmennene den gang. noe om. 

Det eneste som har reddet som søkes utbredt er kompro- planer hadde overfor Norge før 2. Når nyhetsmedia bringer Og videre: Den dag da den 
oss, enda, det er Kina. Hadde mitterende for NS. efter Altmarkaffæren i februar oversikter over antall drepte og viktige meldingen om zuluenes 
ikke Sovjet vært engstelig for Da vi skulle inn i NATO ble 1940. Tildels inneholder Gyl- sårede, gjøres det oftest meget motopprør kom, fantes det over
Kina, så hadde vi nå vært Sov- argumentet brukt, selv av Hal- dendals utredning slutninger og upresist slik at det ved en rask hodet ikke plass i Arbeiderbla
jetsatelitter alle sammen. Men vard Lange, som jo visste bedre: antagelser som ikke hØrer hjem- lesning ser ut som dette er an- det for den. Og rimelig er vel 
bare skyld på Hitler, på Tysk- nØytralitet har vi prøvet - vi så me i et leksikon, som skal være tallet uskyldige ofre for brutal det, for slikt passer slett ikke 
land og Japan. Det siste landet hvordan det gikk. Sannheten er tidlØst og holde seg til helt sikre politivold. 1 yirkeligheten er inn i n' Reiulfs bilde av afrikan-
fikk være prøveklut for ameri- jo at det gikk som det gikk fordi fakta. mange av de omkomne drept av ske forhold. 

Fullt hus med «støtte- M., Bergen T., Hemsedal G., Drøbak 
50,- 100,- 70,-

annonser også denne gang 
N., Eidsvåg Anonym, Lesja J., Mysen 

Vi er meget glad for å kunne kvittere for 49 «støtteannonser» 50,- 100,- 50,-

også denne gang, og for en sum som er den nest største vi har 
hatt: Kr. 4.380,-. J., Etne L. C., Hamar Sympatisør, Spydeberg 

Til neste gang har vi foreløpig knappe 20 «støtteannonser» 60,- 100,- 100,-
(bidrag på kr. 50,- eller mer). Vi er spent på om våre venner 
kan mobilisere de 30 som fremdeles mangler. 

S., Stavanger G., Rena E., Moss 
100,- 60,- 60,-

«STØTTEANNONSER» 
fra Folk og Lands venner K., Skien M., Hernes T., Rygge 
Takk for følgende bidrag: 60,- 60,~ 60,-

B., Evenskjer G., Sunndalsøra N., Rollag T., Sørskogbygda 0., Halden 
100,- 200,- 60,- 110,- 100,-

H.,Liland i O. D., Torvik i R. K., Kongsberg T., Kirkenær P. D., Oslo 
100,- 100,- 100,- 60,- 50,-

H., Bodø E., Vestnes M., Skollenborg K. & J., Kongsvinger M.S., Oslo 
50,- 60,- 200,- 100,- 100,-

R., Brønnøysund G., Alesund U., Hokksund H., Nittedal J. S., Oslo 
80,- 200,- 150,- 50,- 110,-

H., Kolvereid M., Langevåg M., Drammen A., Kolbotn A. B., Oslo 
80,- 170,- 100,- 50,- 100,-

B., Namsos 0., Vangsnes H., Røyken J., Ski E.A., Oslo 
125,- 60,- 150,- 100,- 50,-

E., Revsnes ø., Valestrand A., Geilo 0., Drøbak ((Folk og Land» 
50,- 50,- 75,- 60,- er i fremgang! 
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FOL OgLAND 
Sosial-individualismen 

en fremtidsideologi av 
norsk rot 

I KRIG FANTES DET EDELMOT 
- DET ER VERRE MED FREDEN 
Terrorbombing, masseslakt av Av Søster Johanne innledet for at provianthenterne 

mennesker, krigers gru og reds- kunne hente sin mat i fred. Fra 
ler har vært avisenes hovedopp- frem mot tyske stillinger. An- begge sider kunne man se hver
slag gjennom mine leveår. grepet kom så plutselig på Rom- andres hester, vognene med 

Med tørre tall nedtegnes· an- meIs soldater at de i all hast kanistrene og soldatene som 
tall soldater som er falt på de måtte forlate sine eiendeler, der- samlet seg kompanivis ved sine 
forskjellige frontavsnitt, torpe- iblant brev og julegaver som de respektive kjerrer. Ikke et 
derte skip og nedskutte fly. hadde fått fra sine kjære i hjem- skudd, ingen forstyrrende gra-

Vi hører om hungersnØden landet. Da de tyske soldater fikk nater . 
. . En yngre leser ber oss på vegne av flere om å skrive som krever tusener uskyldige liv, satt seg fast i nye stillinger ble Krigsseileren var den som sa 
mer om sosial·individualismen enn vi hittil har gjort. Det om mødre som gråter over sine de juledags morgen overrasket minst i kretsen rundt bordet. To 
ønske vil vi mer enn gjerne etterkomme, fordi vi tror døde barn og vi fryser over av amerikanske fly som sendte ganger var han torpedert og fikk 
sosial-individualismen bærer i seg noe vesentlig som kom- skildringene av den oppfinnsom- ned til dem både presangene og siste gang store skader. Også 
mer til å prege fremtidens tankegang. Men ellers vil vi het som presenteres i form av brevposten. Denne julehilsen fra han kunne gi glimt av forsonen-
gjerne peke på at vår avis allerede er sterkt preget av vold og pinsler. en innbitt og fryktet fiende ble de trekk fra den store krig. 
disse tanker, selv om vi ikke til enhver tid nevner sosial- Slik er krigen; slik vil den all- noen dager etterpå gjengjeldt, Da skipet hans i annet krigs
individualismen ved navn. Når vi tar standpunkt til aktu- tid fortsette å være. da tyskerne nyttårsaften satte år fikk stoppordre aven tysk 
elle problemer, vil de fleste av våre medarbeidere legge Sjelden leser vi om streif av fire amerikanske soldater fri fra ubåt trodde mannskapet at dø
sosial·individualistiske prinsipper til grunn for sine vur· sol på krigsskueplassene og vi fangenskap i samme området. den var nær. Ubåten lå som en 
deringer. undres over om all menneskelig- Det hele lyder som en søt- uhyggelig skygge på tvers av ski-

I sin kjerne går sosial-individualismen ut på dette: Vårt het forsvinner straks kampsig- suppenovelIe fra et av våre uke- pet og alle ventet på torpedoene 
samfunn skal være gjennomsyret av' solidaritet, g.iensidig nalet gjaller. blad, men jeg har amerikanernes som uvegerlig måtte komme. 
hensynsfullhet og sosialt ansvar, men sam tid i g skal Under mitt opphold i USA ord på at slikt skjedde under Istedenfor å sende skipet .til 
det gi det maksimalt mulige spillerom for den enkeltes etter siste verdenskrig var jeg krigen. værs med mann og mus ga ub at
særlige evner og egenart. Det skal være alles rett å reali- i et større selskap hvor alle gjes- Den engelske kampflyver ga sjefen gjennom sin ropert be
sere det som ligger i dem, å tjene fellesskauet ved å yte tene hadde en solid militær bak- også sitt vitnesbyrd om god sol- skjed til skipets kaptein at han 
sitt maksimale. Respekten for egenart, både den indivi- grunn. Tilstede var bl. a. fire datånd under luftkrigene. Han kunne sende ut posisjonen, 
duelle og den nasjonale, er en integrerende del av sosial- amerikanere med flere tankslag kunne berette om flygere som hvoretter mannskapet ble beord-
individualistisk tankegang. bak seg, en hollandsk krigsseiler, både under fØrste og annen ver- ret i livbåtene. . 

Som alle vil se, står dette i sterk strid med dagens en engelsk kampflyver og jeg denskrig unnlot å skyte ned' FØrst etter at dIsse var kom
sentralistiske og kollektive praksis, der statsauparatet selv som eneste frontsøster og fiendtlige fly hvis skytset var satt met på trygg avstand ble tor-
dominerer alt og alle, og der individene både med list og nordboer. ut av virksomhet eller flyet var pedoene sendt inn i skipet. 
makt skal trenges inn i et standardmønster - og aller Tilfeldig kom jeg ved samme skadet og ute av stand til å Takket være den utsendte po-
helst også tenke likt. bord som disse barske krigs- forsvare seg. sisjon ble mannskapet dagen et-

Det er ingen grunn til å skjule at sosial-individualisme menn og langt ut i de små timer Eldre erfarne flyvere håndhe- ter reddet av allierte krigsfartØY. 
var den betegnelse Quisling foretrakk på sine egne tanker var jeg tilhØrer til beretninger vet denne regel. strengt, hvilket Er det ikk~ godt å h~re at 
og på NS' ideer. Helt fra 1930 av finner vi dette ordet fra ulike kampområder. Det som ofte ga grunn tIl forargelse hos selv under kngens brutalItet og 
igjen i svært mye av det han skriver. I motsetning til hva slo meg var at de alle vegret yngre, nyutdannete flymannska- vanvittige nedslaktninger finnes 
mange tror, var han ingen kritikkløs etterplaprer av den seg for å skildre redslene som per. . soldater somfo.rtsa~t er mennes
tyske nasjonalsosialisme, men en selvstendig tenker, tuftet :le hadde opplevet, men istedet Selv kunne Jeg fortelle om ker; at nestekJærlIgheten ennu 
på norsk grunn og i norske tradisjoner. Karakteristisk kom inn på situasjoner som stilltiende overenskomster mel- ikke er utslettet ... på slagmar
for hans tenkning er følgende sitat, som vi har bragt viste at menneskekjærligheten lom russerne på den ene siden· ken. 
noen ganger før, men som ikke blir dårlie:ere av den også kan dukke frem på en blo- og tyske kampgrupper hundre Burde ikke denne soldatånd 
grunn: « ••• visstnok er den menneskelie:e utvikline: bun- dig slagmark. meter unna. Mens det om da&en stå som ~t ekset?pel for de kret-
det til samfundene, men ••. den skjer gjennom individene Her hØrte jeg frontskildringer og natten var ubønnhØrlIge ser som l fredstIdens Norge nyt-
og når sitt mål i disse.» som krigskorrespondentene be- stormangrep og ild!refninger ter rustne våpen i sin hatets ?g 

visst eller ubevisst forbigår. opphørte kampene to tImer hver forfølgelsens kamp mot oss; dIS-

Richard W urmbrand er 
en meget farlig mann 

To av de amerikanske pan- ettenniddag. Da kom nemlig se mennesker som ikke vet hva 
sersoldater fortalte om en før- proviantvognene frem foran stil- det vil si å kjempe med åpent 
juluke i Afrika der de rykket lingene og våpenstillstanden ble visir. 

Misjon bak Jernteppet har in- - fordi han ikke likte at kom
vitert Reidar T. Larsen og Berge munistene seiret i Vietnam, 
Furre med på en tur til Sovjet- _ fordi han var glad for at 

Hva nå med ytringsfriheten? 
unionen for at de skal få se Allendes rØde terrorstyre i 
eksempler på den religionsfor- Chile ble styrtet, men like 

Professor, dr. juris Johs. 
Andenæs: 

for denne beskyttelse. De popu- mer 25. august, det fØrste fra et 
lære meninger trenger ikke be- intervju. 

fØlgeise som foregår der. En slik fullt ba Pinochet behandle 
tur har ingen av det? lyst på, de røde terrorister med over-

Det er klart at det er et pro
blem å fastsette grensene for 

skyttelse. 

og i en lang og ordnk artikkel bærenhet og 
i Aftenposten 23. august prØver .' . 

Grunnlovens paragraf 100 om Forfatteren Ulf Gledits~h: 
«frimodige y,tringer om statssty- Efter min artikkel i Af ten
r~lsen og hvllkensom~elst anden posten om fremmedarbeidernes 
gJenstand er enhver tillatt» .. For- fremtidige status i Norge, har 
skrudde og ~populære memnger jeg fått sterke reaksjoner. Som 
har krav pa Grunnlovens be- ventet er de svart-hvite. Enten 
skyttelse, ja man kan vel gå så er man rasist eller ikke. Det ser 
langt som. å si at det er upopu- ikke ut til at en saklig og objek
lære menmger som har behov tiv problemstilling her kan kom-

Furre å forklare hvorfor. Av- - fordI han Ikke har fordømt 
kledt all svada sier han følgende: de hvite i SØr-Afrika. 

Misjon bak Jernteppet samar-
beider med presten Richard Av disse grunner er religions
Wunnbrand. forfølgelse i Sovjetunionen uin

Wurmbrand er en meget farlig teressant for Larsen og Furre. 
mann 

AKP{m-1) er • • • 
(forts. fra side 4) 

pistoler på Steigan og hans trop
per, men uroen brer seg i regje
ringspartiet. 

Ikke minst de gamle menn 
på Youngstorvet kjenner alvoret 
i de unges marsj for frigjøringen 
i Norge, - den væpnete revolu-

Forstå logikken den som kan. 

sjon. er bare en politisk spekulasjon, 
En marsj de selv ga startord- forstår vi. Hvordan iallverden 

ren til. Jr., Hadeland kan, SV-organet, den trofaste 
talsmann for alle <<undertrykte» 
individer fra Blindern og om

Venstreradikal.. ... egn, innta et slikt reaksjonært 
(forts. fra side 1) standpunkt? Forklaringen er en

kel. Eieren av Solheim Miljø
private eier. Aksjonistenes krav heim, Age Strand jr., er et frem
er helt umulig å oppfylle, tredende medlem av SV i bygda. 
ihvertfall nå, og hele oppstyret Så da så. 

me på tale. Det viser, som jeg 
sa i min artikkel, at det vil bli 
meget vanskelig, kanskje umulig, 
å diskutere temaet i vårt eget 
land. Efter at diskriminerings
loven ble vedtatt, blir all disku
sjon om innvandring og gjeste
arbeidere automatisk rasisme. 
Hvis det ikke var så trist, kunne 
man være fristet til å le. 

Begge disse sitater er hentet 
fra Aftenpostens morgennum-

FOLIulAND 
All post bes adressert til: 

Postboks 7157 - Homansbyen, 
Oslo 3. 

Kontoradresse: Enerhaugplassen 
4, Oslo 6. Tlf. (02) 190671. Kon
tortid: Tirsdag og torsdag kl. 11 -
14, onsdag kl. 18 - 21. Redaktø
ren treffes bare etter forutgående 
avtale. 

Abonnementspriser: Kr. 40,- pr. 
år, kr. 20,- pr. halvår. I nøytralt 
omslag: Tillegg kr. 5,- pr. halv
år. Utenfor Skandinavia: Kr. 50,
pr. år, kr. 25,- pr. halvår. 
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Løssalg kr. 3,-
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