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«FRONTKJEMPERNE VAR IDEALISTER» 
LlNGEMANNEN, MAJOR SVEIN BLINDHEIM SETTER BEGREPENE PA PLASS 

Til høsten vil det på No
regs Boklag komme ut en 
bok om den norske front
kjemperbevegelsen, skrevet 
av major Svein B I i n d -
hei m, som en rekke front
kjempere de siste år har hatt 
kontakt med. Boken er en 

videre bearbeidelse aven 
hovedfagsoppgave i historie, 
som Blindheim utarbeidet 
for et par år siden . 

Major Svein Blindheim til
hørte Kompani Linge og var 
fra august 1944 aksjonsleder 
i Milorgs Distrikt 13. Han er 

ansvarlig for en rekke sabo
tasjeaksjoner i Oslo-områ
det. 

I forbindelse med at bo
ken skal utkomme, har både 
Dagbladet (21/5) og Dag og 
Tid (13/5) hatt intervjuer 
med Blindheim. Intervjuene 

er temmelig lange, og med 
vår begrensede plass har vi 
ingen mulighet for å gjengi 
dem i sin helhet. Vi har imid
lertid plukket ut endel av
snitt som vi finner særlig in
teressante. 

Også Aftenposten (6/5) 

har hatt et intervju med 
Blindheim, men når man 
sammenligner med de to 
andre intervjuene, virker det 
som journalisten i Norges 
største avis ikke i samme 
grad har forstått hva Blind
heim har på hjertet. 

Dagbladet Som de fleste myter er denne I selve intervjuet sier Blind- Dag og T.-d var årsaka til at dei gjekk i tysk 
tvilsom og altfor enkel. Den heim: teneste? 
skjuler mange interessante men- Noe som har påskyndttt meg, - Nokre hadde også andre 

I sin innledning sier intervjue- neskelige spørsmål og proble- jeg vil si i kanskje utslagsgivende - Vi hØyrer ofte sagt at nors- ·motiv. Det galt særleg dei som 
ren, Bernhard Rostad, bl. a.: mer. Det ville være et fattig- grad, er skolens framstilling av ke nazistar var meir eller mindre melde seg til regiment Nordland 

Tilskyndet av Erik Aalbæk domstegn, en fallitterklæring, krigen. En oppfatning som fest- mislukka menneske, som brått fØr det tyske overfallet på Sov
Jensens store roman «Kridtstre- både sosiologisk og historisk, om ner seg hos folk flest og lett blir såg sjansen til å få status i ei! jetsamveldet. Desse Ønskte ei ny
ken» (anmeldt av Johan Borgen ikke myten ble gått nærmere et- den historiske gyldige hos nye «nytt» Noreg. Er dette i samsvar ordning i heile Europa under 
i Dagbladet 7/3) har det i Dan- ter i sømmene. For det er klart generasjoner. Den går blant an- med dine inntrykk? germansk leiing. 
mark denne vinter vært en livlig at det er spennende stoff gjemt net ut på at frontkjemperne var - Nokre få mislukka men- - Vi veit at omkring 15000 
debatt om østfrontkjemperne. bak det faktum at 15 000 nord- berme - svært mange tidligere neske var det. Det kunne vere nordmenn melde seg til krigste- ' 

En tilsvarende debatt har vi menn meldte seg til fronttjeneste straffedømt for kriminelle hand- kjØpmenn eller skipsreiarar som neste for Hitler, og at omlag 
ikke hatt her i landet, enda det for Hitler. linger. Videre er den vrangfore-hadde fallert, og som vendte ha- halvparten av desse kom til fron-
nå er en menneskealder siden - - - stilling utbredt at de som drog tet sitt mot det samfunnet dei ten. Dette er eit hØgt tal? 
krigen som delte nasjonen slik Grunnlagsmaterialet for til England kjempet på den fron- meinte var skuld i at rikdommen - Ja, det er det, ikkje minst 
at brØdre i ekstreme tilfelle Blindheims avhandling er 370 ten. Tull, unnskyld uttrykket. deira forsvann. Men desse var om vi samanliknar med dei nord-' 
kjempet på hver sin front i øst a~ de ca. 7 000 som kjempet Det v.ar b~r~ noen få so~ kjem- unntaka. Dei aller fleste var godt mennene som flykta til alliert si-

, pa Østfronten. (Bare halvparten pet, l flyvapenet, mannen og skolerte og godt gasjerte nord- de for å s10st der. Dei som var 
.'. . av de 15 000 som meldte seg fri- commandoavdelinger. De fleste menn, som vende seg mot Sov- i England var ein dråpe i havet, 

Etter landssvIkoppgJ.øret • var villig kom nemlig til fronten.) tråkket i lyngen i Skottland. jetsamveldet av pur idealisme. mot desse skarane som søkte seg 

og vest. 

~luttst~ek . satt, det var Ikke mer Dessuten har han gjennomgått Men de 7 000 på Østfronten - Var det mange kriminelle? austover. Då ser eg bort frå sjø-
a beskjeftIge seg med. materialet vedrØrende vel 700 kjempet. Vi har ingen forestillin- - Eg har ikkje funne ein ei- folka. Men dei sigla alt ute 9. 

Bildet var så greit. av de falne frontkjemperne. Stof- ger om hvor beinhardt de haddenaste som kan karakteriserast april. 
Og hva frontkjemperne an- fet har han ellers samlet ved å det, hvilken nådeløs krig de var som kriminell blant dei som mel- - Det ungdommelege innsla-

gikk: Det var en flokk eventy- gjennomgå rettssakene fra lands- midt oppe i. 1000 av 7000 falt, de seg til kampane på austfron- get var også stort? 
rere, berme, og noen få for- svikoppgjØret, brev, dagboksno- en bemerkelsesverdig hØY pro- ten. Vi hadde fleire kriminelle i - Ja. Hovudtyngda av dei 
skrudde idealister. Det er myten. tater og andre utrykte ting samt sent. Såretprosenten var skrem- dei norske styrkane i England. som let seg innrullere til teneste 
Og den lever videre hos nye int~rvjuer med frontkjemperne mende - mange var opptil 5-6 - Var det berre denne kam- i Sovjetsamveldet var mellom 18 
generasjoner. selv, familie og venner. (Forts. side 6) pen mot Sovjetsamveldet som (Forts. side 6) 

Markedsrådet stempler. «Jernkorset» som usann! 
Redaksjonen har på lederplass 

i aprilnummeret tatt opp en side 
ved nevnte bok. En annen side 
er behandlet av Markedsrådet i 
møte 27. april. Vedtak i saken 
ble truffet 28. april. Interesserte 
kan ved Markedsrådets Sekreta
riat skaffe seg et 16 siders ut
skrift av vedtaket. Adressen er 
Gunnerus gate 2, Oslo. 

Markedsrådet er en forvalt
ningsdomstol som avgjør saker 
etter markedsfØringsloven. Den 
hadde i nevnte sak fØlgende 
sammensetning: Lagmann H. R. 
Marthinussen (formann), avde
lingsdirektør i Prisdirektoratet 
Harry Jenssen, administrerende 
direktør i De-No-Fa og Lille
borg Fabrikker AlS Chr. Fr. 
Blom, direktør i Forbrukerrådet 
BjØrn Gulbrandsen, administre
rende direktør i Forsikringssel
skapet Samvirke Kjell Holler, 
Arbeidernes Faglige Landsorga
nisasjons advokat Karl Nandrup 
Dahl, administrerende direktØr i 

Norges Handelsstands Forbund 
Herman Scheel, forskningsleder 

Av Leiv Storhaug 

ved Universitetet i Bergen Per meg da med en gang nevne at 
Torsvik og stud. jur. Torild Lien jeg tapte saken. Men tapet var 
Utvik. samtidig på eIl måte en seier. 

være tvilsomt at omtalen av 
bokens personer, så langt det 
dreier seg om virkelige per
soner, i stor utstrekning er 
direkte usann og tildels rep
resenterer beskyldninger av 
injurierende karakter. 

Rådet kombinerer således Dels fordi de åtte medlemmer 
juridisk ekspertise med en allsi- av Rådet delte seg akkurat på, 
dig sammensetning - både fag- midten, idet fire medlemmer 
lig og politisk. stemte for mitt syn, slik at for- Markedsrådets flertall som i 

Saken gjaldt klage fra meg mannens stemme gav seier til hovedsak sluttet seg til Forbru
over Gyldendal Norsk Forlags Gyldendal. Og et tap 5-4 er jo kerombudsmannens syn, besto 
markedsføring av boken «Jern- halv seier på noe som vel måtte foruten av formannen av: Jens
korset» som «dokumentarisk». regnes som bortebane for meg. sen, Holler, Scheel og Torsvik. 
Klagen ble fØrst fremmet overfor Men nå jeg ser på Rådets vedtak Mindretallet som altså besto av 
Forbrukerombudsmannen idet ,som en Phyrros-seier for forlag Blom, Gulbrandsen, Lien Utvik 
jeg gjorde gjeldende at bruk av og forfatter, er det først og og Nandrup Dahl, kom til fØl
uttrykket dokumentarisk om fremst fordi alle ni i Rådet var gen de konklusjon: 
nevnte bok var misvisende og enig i at: 
villedende. Forbrukerombuds
mannen fant ikke grunnlag for å 
forfØlge saken hvoretter jeg 
bragte denne inn for Rådet. 

Plasshensyn tillater ikke om
tale av mine og motpartens saks
i.nnlegg. Av mest interesse er sa
kens 'utfall og premissene Rådet 
grunngav sitt vedtak med. La 

- Mindretallet, som også me-
- Den foreliggende bok under ' ner at inngrepet tilsies av 

enhver omstendighet ikke er hensyn til forbrukerne, stem-
dokumentarisk i den forstand mer for at klagerens påstand 
at den objektivt sett er tas tilfØlge. 
sann... , 
Tvert imot kan det etter det Min påstand gikk ut på at for
billede Markedsrådet har fått lagets bruk av betegnelsen «do
av bokens innhold, neppe kumentarisk thriller» forbys, 

prinsipaIt som villedende, subsi
diært som utilstrekkelig veile
dende. 

Av spesiell interesse for bla
dets lesere er formentlig mindre
tallets grunngivning for sitt 
standpunkt. Et stykke på veg 
fulgte mindretallet flertallets 
oppfatning i følgende: 

- Mindretallet er enig i at 
«J ernkorset» er dokumenta
risk for så vidt som boken 
har sin bakgrunn i rettsopp
gjøret, og at den sålangt i 
det vesentlige er basert på 
korrekt gjengitte kjennsgjer
ninger. Mindretallet er også 
enig i at begrepet «dokumen
tarisk» i litterær sammen
heng har fått et meningsinn
hold som ikke faller sammen 
med hva man i alminnelighet 
vil anse objektivt dekkende. 
Mindretallet er likeledes klar 
over at «dokumentarisk» 

(Forts. side 6) 
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økt sovjetisk press for å finlandisere Norge 
Siden Finlands president Kek- «meget dårlig». 

konen under sitt besøk i Norge Den sovjetiske misnøye med 
i fjor hØst - tydelig etter opp- Norge har til en viss grad noe 
drag fra Kreml - bebreidet vå- å gjøre med spionavsløringen i 
re myndigheter at tyske sanitets- Utenriksdepartementet og den 
tropper fikk delta i militærøvel- etterfølgende utvisning av sov
ser her i landet, har vi opplevet jetiske diplomater. Likevel er det 
et stadig økende press for å få å kaste seg selv blår i øynene om 
oss til å endre vår utenrikspoli- man tror at dette er den eneste 
tikk. Et forelØpig hØydepunkt eller enn dog den viktigste grunn. 
ble nådd 17. mai av alle dager. Tvert om tyder meget på at Sov
Partisjef Leonid Bresjnev kom jetunionen bedømmer situasjo
under en middag for president nen som gunstig for en finlandi
Kekkonen i Moskva med harde sering av Norge, dvs. å gjøre 
utfall mot «enkelte skandinavis- oss til et lydig utenrikspolitisk 
ke land» som etter hans mening haleheng. 
fØrte en «farlig politikk». At det Om dette er de røde lederes 
var Norge han siktet til, kom håp, er det sannsynlig at de byg
tydelig frem da viseutenriksmi- ger på to antagelser: 
nister Igor Semkov under en 17. 1. At den voldsomme sovjetiske 
mai-mottagelse i vår Moskva- oppladning i nord, ikke minst 
ambassade uttalte at det sovje- når det gjelder flåtestridskrefter, 
tisk-norske forhold for tiden er kan ha skremt de norskemyn-

digheter i den grad at de er vil
lige til å bØye seg, og 
2. at det finnes krefter i den 
norske opinion som er tilstrekke
lig sterke til å presse dette igjen
nom. 

Det er selvfølgelig ikke tilfel
dig at Kreml tar tyske troppers 
deltagelse i p.orske troppemanøv
rer som utgangspunkt for sine 
angrep på oss. Sannsynligvis me
ner man at de antityske stem
ninger i Norge fremdeles er så 
sterke at det vil være lett for 
visse krefter å reise en «opinion» 
på dette grunnlag. Når man ser 
hvordan alle våre større media 
- for den saks skyld de mindre 
med - så godt som daglig het
ser mot tyskere i sin alminnelig
het og «nazister» i særdeleshet, 
er det ikke lett å benekte at den
ne mulighet foreligger. Når den 

antityske og anti-«nazistiske» gjelder samarbeidet med tys
hets fremdeles drives i stor stil, kerne. 
er det jo nettopp bakmennenes Forsvarsminister Rolf Han· 
mening at det skal tjene verdens- sens klare avstandstagen fra slikf' 
revolusjonens sak. På denne må- standpunkter under Arbeider
te nøytraliseres sterke antikom- partiets landsmØte var et lys
munistiske krefter, man vedlike- 'punkt, men han er ingen tilstrek
holder i folk en frykt for noe kelig sentral Arbeiderparti-skik
som ikke er en trusel i virkelig- kelse til at hans uttalelser kan 
heten og i tillegg kamuflerer berolige oss. F. eks. er det ikke 
man den akutte fare som fore- utenkelig at formann Reiulf 
ligger, nemlig den sovjetiske ny- når som helst kan falle ham i 
imperialisme. ryggen - han har jo rutine i 

Og de røde strateger har man- slikt. 
ge «nyttige idioter» til å hjelpe Alt tyder på at vi går inn i 
seg. Av NKP, SV, AUF og deres en periode der både de politiske 
like kan man ikke vente stort lederes og det norske folks ner
annet enn at de følger opp på ver kan bli satt på en hard 
Kremls signaler, men farlig blir prøve. 
det når «landsfader» Gerhard-
sen slutter opp og erklærer at Observator 
han deler sovjetledernes engstel-
se og betenkeligheter når det 

Opplysninger som· Chile-hetserne underslår 
En av de skrekkhistorier om ten er et «tortursentrum for po- marxismen og at hans biskop

Chile som har gått verdenspres- litiske fanger». Meldingen kom titel mildest talt er tvilsom, fikk 
sen rundt, og som også fant god fra Amnesty International, som vi ikke hØre noe om. 
plass i norske aviser, var at land- anga den angivelige «biskop» Heller ikke har vi fått vite at 
bruks senteret Dignidad i en av- Helmut Frenz som kilde. At de 225 bØndene i Dignidad i 
sides egn av landet i virkelighe- Frenz åpent bekjenner seg til protest mot bakvaskelsene gikk 

til en demonstrativ sultestreik, 
og at den lutherske kirke i Chile 
har 'stilt seg solidarisk med bØn
dene og kunngjort sin avstand
tagen fra lØgnhistoriene. 

Men hva betyr vel 225 bøn-

der og et helt kirkesamfunns me
ning når den skal veies mot det 
som, kommer fra en rettroende 
marxist-« biskop»? 

Norsk misjonærpar tar ti/motmæle mot løgnene om Sør-Afrika 
I 40 år ~ fra 1928 til 1'968 tuasjonen som helhet. nye arbeidsplasser; undervisning - Her skal vi huske på at det ,av utenforstående. I den politis-

-arbeidet misjonærparet Gud- Det skal på ingen måte skjules og ellers blir mye satt inn for å er en langvarig prosess å lØfte ke prosessen som i dag foregår 
run og Martinus C. Haldorsen at det finnes mye urett i Sør- bedre forholdene og gi økte til- opp et folk som har levd på et i SØr-Afrika, må vi se klart i øy
i SØr-Afrika. Nylig har de vært Afrika - her som mange andre bud også til den sorte delen av så tilbakeliggende stadium som nene at sterke kommunistiske 
på besøk på gamle trakter, og steder i verden - men sjelden befolkningen. Det vi la sterkest tilfellet har vært for banthu-be- interesser forSØker å infiltrere. 
avisen Dagen (20/5) har spurt eller aldri fortelles det om de til- merke til under beSØket vårt, var folkningen i SØr-Afrika. SØr-Afrika er et ettertraktet ob-
om hvordan forholdene er: tak som blir gjort for å bedre de store framskritt som er gjort - Noen begynner å bli utål- jekt for kommunismen.» 

«- Det inntrykk som gis av levevilkårene for den sorte be- for at de sorte skal få bedre le- modige? 
Sør-Afrika i våre massemedia er folkningen i landet. vevilkår. - Det er nok så. Endel ure 
altfor unyansert, og ofte er opp- - Det gjøres altså endel her? - Men mye gjenstår ennå fØr blir registrert rundt om. Dess-
lysningene lite dekkende for si- - Ja, både når det gjelder forholdene er likeverdige? 'verre blir dette ofte pisket opp 

Carter-regimets nye politikk 
betyr selvoppgivelse og kapitulasjon for kommunismen 

Den 22. mai 1977 er en dato Øyeblikket kan praktisere et hun- Singlaub. Den store feil genera- rikansk hjelp, erklærer Carters SØr-Afrika og hisse militante 
man skal merke seg. Da forkynte dre prosents demokrati, ingen len hadde gjort, var å peke på at radikale visepresident, Walter «frigjørings»-ledere til «dåd», 
president Jimmy Carter at kam- støtte og hjelp vil kunne få, men et nytt nordkoreansk overfall vil Mondale. Begrunnelsen for dette understreker selvfØlgelig bare 
pen mot kommunismen ikke blir overlatt til å greie seg selv bli resulta1et om Carter-regimet er landets rasepolitikk, sier han. hvilket undertrykkelsesregime 
lenger er noen sentral oppgave. i kampen mot verdensrevolusjo- gjør alvor av sine planer om å At de sorte i SØr-Afrika lever det hele dreier seg om. 
Amerikansk utenrikspolitikk nen og den sovjetiske ny-impe- trekke de amerikanske styrker under langt bedre forhold enn Vi tviler ikke på at president 
har «i alt for stor grad gått ut rialisme. Den nye doktrine betyr tilbake fra Sør-Korea. Det be- i noe annet afrikansk land, at Carters nye politikk er et like 
på å demme opp for sovjetisk at USA heretter bare kan støtte merkeisesverdige er at både det forholdene raskt og målbevisst stort sjokk for flertallet av det 
ekspansjon». Heretter er det iK:- vesteuropeiske land pluss Aust- regjerende parti og opposisjonen forbedres ytterligere, at to nye amerikanske folk som for oss. 
ke nok at et land er antikommu ralia og New Zealand, mens res- .j SØr-Korea er enige med Sing- selvstyrte «homelands» er opp- Hadde Carter fØr valget klart 
nistisk om USA skal samarbeide ten av verden blir en ubestridt ilaub, men det gjør ikke noe inn- rettet bare i lØpet av de siste gitt uttrykk for at dette var hans 
med det. Det må også være de- tumleplass for de rØde verdens- trykk på Carter. Hans nye poli- måneQer, at mandatområdet Sør- plari, ville han neppe vært presi
mokratisk slik Carter selv defi- erobrere. Og Sovjetunionen og tikk går jo ut på at det ingen vest-Afrika om ganske kort tid dent i dag. Det var tåketale som 
nerer begrepet. China, de setter såmenn ingen rolle spiller om et land mer eller vil få et vel avbalansert flertatls- bragte ham seieren, en seier som 

Slikt hØres jo så fint ut, men grenser for hvem de kan støtte mindre faller som offer for de styre, alt dette spiller ingeri rolle det ser ut til at både USA og 
i virkeligheten betyr det at Car- og når og hvor de vil angripe. kommunistiske aggresorer. for Carter og Mondale. Da veier verden ellers dyrt vil komme til 
ter har gitt opp og kapitulert for Allerede før president Carters Også SØr-Afrika skal gis på slagord og «den nye politikk» å betale. 
verdenskomunismen. Hans nye erklæring var det tydelige tegn båten. Om det kommer til en tyngre. Peik 
politikk betyr nemlig at land som på hvordan vinden blåste, bl. a. krise (les: Om de marxistiske At USA's fargede FN-ambas-
på grunn av åpenbare historiske avsatte presidenten sin stabssjef krefter i området går til angrep), sadør, brushodet Andrew 
eller strategiske grunner ikke i i Sør-Korea, generalmajor John kan landet ikke regne med ame- Young, fritt fikk reise rundt i 
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UAVHENGIG AVIS 

HERMAN HARRIS AAll OM 
SOSIALINDIVIDUALISMEN I 1940 

Ansv. redaktør: 
ROLF CHRISTIANSEN 

aBSistert aven redaksjonskomite. 

Sannheten kommer frem 

Tidlig i 1940 utkom en bok på tysk, hvis oversatte tittel lyaer: 
«Sosialindividualisme. En verdensbevegelse for praktisk lØsning 
av sosiale og internasjonale problemer.» Den var skrevet av 
Quislings nære medarbeider gjennom alle år, dr. juris & philos, 
Herman Harris A all og Th. Winther-Hjelm. På grunn 
av de begivenheter som fulgte i april 1940, fikk boken aldri den 
oppmerksomhet den fortjente, og er ukjent for de fleste. 

side ved å gi etter for tom ras
jonalisme, men også ve mennes
ket om det lar svermerisK for
dypelse fortrenge den ratio, den 
forstand som Gud har gitt det.» 

«Vil man at den gudgitte ska
pende ånd skal leve videre, så 
er det absurd å avvise individet, 
for bare ved å anerkjenne en
keltmennesket i fellesskapet blir 
den skapende krafts urselle be
vart. Førerprinsipp, ytelsesprin
sipp og overhodet enhver verd
settelse av personligheten forut
setter at individet pleies. Av de 

Nedenfor gjengir vi endel avsnitt som klart viser hva som er 
det prinsipielle innhold i sosialindividualismen: 

All den stund den ennå ikke er utkommet, har vi selv· 
følgelig ingen mulighet for å anmelde Svein Blindheims 
bok om den norske frontkjemperbevegelsen. Så langt som 
vi kan dømme etter hans uttalelser til pressen, ser det 
imidlertid ut til at sannheten - eller ihvertfall en del av 
den - er iferd med å trenge seg frem. 

Det er tydelig at Blindheim har oppdaget det vesent· 
ligste, nemlig at det var renslige og hederlige motiver som 
drev frontkjemperne til å melde seg, at deres ønske var 
å redde vårt land fra den bolsjevikiske trusel i øst. Først 
og fremst var det Norge som var i deres hjerter. Når 
også Blindheim er klar over dette, bør han etter vår me· 
ning overveie å endre bokens titel, om det ennå er mulig. 
«N ordmenn under Hitlers fane» er egnet til å hamre fast 
fordommer istedenfor å fjerne dem, og det er vel egentlig 
det siste Blindheim mener å gjøre. «Nordmenn i kamp 
mot bOlsjevismen» ville være langt sannere. 

«Som kjent er både den libe
realistiske og den marxistiske ide 
basert på en materialistisk livs
anskuelse. Etter vår mening må 
menneskers samarbeide såvel in
nenfor et folks ramme som fol
kene imellom, være fundert på 
en ideologisk livsanskuelse, en 
livsanskuelse som i fØrste rekke 
har som mål den frie utfoldelse 
av de skapende krefter som et
hvert menneske eier i kraft av 
sine naturlige anlegg. Materiell 
produksjon kan ikke settes opp 
som samfunnets høyeste mål, 

men bare sees på som et middel 
til å frigjØre individene og til å 
sikre de enkelte menneskers ut
foldelse, såvel materielt som ån
delig.» 

«Mennesket opptrer som et erkjennelser som liberalismen 
dobbeltvesen. Som det hØyest ut- har bragt med seg, er det også 
viklede dyr på jorden er det full- en man må holde fast på, nemlig 
stendig bundet til de øvrige at eiendom skal forbli grunnlaget 
skapningers funksjoner. Andelig for opprettholdelsen av den ska
sett gjør det seg derimot inne i pen de personlighet. Det som 
mennesket gjeldende et krav et- . imidlertid må hindres, er kon
ter det fullkomne. Ve mennesket sentrasjonav eiendom på få hen-
om det kaster dette element til (Forts. side 6) 

Vi stusser ellers svært over Blindheims påstand om at 
frontkjemperne kom fra «overklassen». Det finnes klare 
statistikker som viser at Nasjon~l Samling hadde en med· 
lemsstokk som i større grad enn i noe annet parti repre· 
senterte et tverrsnitt av det norske folk, og stort ander. 
ledes var det neppe med frontkjemperne. At jurister, inge. 
niører, filologer, leger, teologer osv. var godt representert, 
er sikkert riktig, men i så fall dreier det seg etter vanlig 
språkbruk om god og solid middelstand. 

Professor -Frede Castberg 
«glemmer» studentstreiken i 1941 

Ellers må det være et tankekors for mange når de nå 
igjen blir minnet om at et parti med 45-50 000 medlem· 
mer var istand til å stille en hær på 15 000 mann - særlig 
når det hele tiden er blitt sagt at dette p.arti ingen støtte 
hadde i det norske folk. 

Nytt skandalebesøk 

Etterhvert som man plØyer 
gjennom en mengde bøker om 
forholdene under okkupasjonen 
slår det en hvilket behov det er 
for mer korrekt fremstilling av 
historien. Ta f. eks. professor dr. 
juris Frede Castbergs bok «MIn
ner», utgitt i 1971 på Universi-
tetsforlaget. Forfatteren under
viste i statsrett og folkerett ved 
Oslo Universitet og ble dettes 
rektor i 1952. Han var dessuten 
konsulent for Utenriksdeparte
mentet og har gitt - ogsJ i 
okkupasjonstiden - betenknin-

FØrst i juni var Vietnams kommunistiske statsminister Pham ger og råd om folkerettslige 
Van Dong på besøk i Norge. På samme måte som Mocambiques spørsmål. Hans forfatterskap 
Samora Machel representerer han en statsdannelse som den norske omfatter foruten statsrett og fol-
regjering med stor glede trykker til sin u-hjelps-barm. kerett også forvaltningsrett, 

Hva slags samfunn er det rØde Vietnam? rettsfilosofi og statsvitenskap. 
Nguyen Cong-Hoan var under Vietnam-krigen en såkalt nøy- Det er preget av grundighet og 

tralist som slett ikke hadde særlig mye imot at de rØde skulle nØyaktighet. - Når man kom
vinne. Til takk ble han etterpå utnevnt til parlamentsmedlem i mer over en bok som gjengir 
det «befridde» SØr-Vietnam. Nå er han flyktet og har litt av hans minner om politiske be
hvert å fortelle: givenheter og som i forordet 

Mat er rasjonert,. alt er den rene katastrofe. Et halvt tusen oppgir bygge på fortlØpende no
mennesker som arbeidet i den gamle administrasjonen, er hen- tater og tar sikte på være et 
rettet. 200000 mennesker er puttet i konsentrasjonsleirer. ,«historisk kildeskrift», venter 

Det hele minner om noe vi tidligere har opplevd på andrtJ man samme nØyaktighet i frem
breddegrader, og Arbeiderpartiet forsvarer da også det hele med stillingen. 
at dette jo bare er det samme som vi selv gjorde med våre Det kan vel råde enighet om 
«landssvikere». at en historisk fremstilling som 

Så det er kanskje ikke mer enn naturlig at Nordli & Co. Ønsker utelater omtale av et vesentlig 
diktatoren Pham Van Dong hjertelig velkommen. At vi mellom punkt, ikke gir ettertiden noe 
Machel og Van Dong har mottatt og hyldet det kommunis- fullstendig billede av det som 
tiske Polens enevoldshersker, forteller også sitt om i hvilken ret- virkelig skjedde. At det til og 
ning vår «moderate» statsminister vandrer. med kan hende billedet blir galt. 

r 

Av Leiv Storhaug 

La oss til eksempel se på 
hans fremstilling av utviklingen 
ved Universitetet i høstsemeste
ret 1941 - en meget kritisk fase 
- særlig etter unntagelsestil
standen 10. september 1941, da 
Hansteen og WickstrØm ble 
skutt. 

Professor Castberg avslutter 
sin behandling av forholdene 
ved Universitetet i 1941 med å 
opplyse at det store flertall av 
universitetslærere delte hans 
oppfatning: at studentene burde 
fortsette sine studier ved Univer
sitetet og rennonsere på å strei
ke, men at på mange hold ble 
Universitetet og studentene kri
tisert for dette standpunkt. Han 
forteller dette i forbindelse med 
et flammende opprop til studen
tene om å forlate Universitetet 
som dukket opp omkring 1. de
sember 1941. 

Av milepeler forut i hØstse
mesteret nevner han at tyskerne 
2. september 1941 bestemte at 
det skulle flagges på alle byg
ninger for finnenes gjenerobring 
av Viborg, men at Universitetet 
demonstrerte ved å 'la flaggstan
gen bli stående tom. Videre nev
ner han dr. Knabs avsettelse av 
rektor Seip og kollegiet ved Uni
versitet 11. september 1941 og 

at dr. Knab i møte i Aulaen 
samme dag gav beskjed om at 
dersom Universitets lærere inn
stillet sin virksomhet, ville de bli 
stillet for standrett. Endelig er 
nevnt i hans bok at noe senere 
på hØsten avsatte okkupasjons
makten studentutvalgene. 

Hver for seg er disse opplys
ninger korrekte, men det forties 
i boken følgende begivenheter: 

Studentene gikk faktisk ved 
anledningen til total streik ved 
Oslo Universitet. Som tillitsmann 
for NS-studentene ble jeg i den 
anledning innkalt til dr. Ohm i 
Gestapo, som krevet at jeg på 
stedet skulle sette opp en liste 
over ti studenter, som kunne ten
kes ha inspirert streiken. 

(Forts. side 7) 

VÅRT NESTE NUMMER 
vil komme i midten av august. 
I mellomtiden: God sommer! 

,-GI AVISEN VIDERE 
til en annen når du har 
lest den! Det er en god 
måte å fremme vår sak 
på, og den kan også 
skaffe oss nye abonnen
ter. 

\..._-------' 

Nå er det noen som skylder oss bladpenger 
En del av våre abonnenter takknemlig om alle disse be

betaler sin helårskontingent talte sine bladpenger sna
nå midt i året og noen også rest mulig. En postgiroblan
halvårsvis. Vi ville være keit til bruk ved innbetalin-

gen følger med dette num
mer. Den kan også brukes i 
de øvrige nordiske land. 

Hvis du er ajour med kon-

tingenten, så gi talongen til 
en du mener bør abonnere. 

«Folk og Land» koster 
som før kr. 40,- pr. år og 

kr. 20,- pr. halvår. Ønskes 
avisen i nøytralt omslag, 
blir det et tillegg på kr. 10,
pr. år og kr. 5,- pr. halvår. 

~-----------------------------------------------------------------------~ 
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Det er mat Anti-abort er ikke nok -
viljen til å føde barn må styrkes det blir for lite av 

Av Trygve Engen Herr redaktØr! ikke se noe moralsk hØyverdig men vi som vet det, må fortelle 
i å drepe barn i mors liv uten klart og tydelig at det fØlger 
at det er meget sterke grunner gleder og belØnninger med det 
for det. A gjøre det hele til en ,å oppfylle sin biologiske bestem
bekvemmelighetssak som nå, er meIse, gleder som ingen kvinne 
ihvertfall et brudd på all men- bør være foruten. 

Herr redaktØr! 
Ei overskrift i mainummeret 

fortel at det skal finnast «uut
tømmelige ressurser på jorden.» 
Utan å sette spørretegn refere
rar bladet utdrag av eit intervju 
som «Friheten» har hatt med 
professor Ivan Rosenquist, der 
han m. a. hevdar at Vestlandet 
har store nok reserver av bauxitt 
til å dekke Norges forbruk av 
aluminium i 10 000 år. Utnyt
tinga er berre eit prisspørsmål, 
som lett kan ordnast ved eit 
pristillegg på kr. 3,- pr. kasse
rolle. Ja, slik må ein forstå ar
tikkelen. 

Det kan godt vera at professo
ren har rett. Men korleis er det 
med det som skal kokast i kasse
rollene? M. a. o.: Ressursene av 
matjord, av reint vatn, av fisk i 
havet? Energi til oppverming av 
hus og til utvinning av m. a. alu
minium, kan vi kanskje skaffe 
oss frå det indre av jorda, eller 
frå sol og vind, men kva hjelper 
vel det? «Mennesket lever av tre 
ting, av kornet på marken, av 
fisken i sjøen, og dyr og fugl i 
skogen.» 

Lektor Olav Hoaas - i lang 
tid medarbeidar i «Folk og 
-Land» - skreiv for mange år 
,sidan i heftet «Ny nasjonal poli
tikk»: 

« ... På grunn av den intense 
kamp jorden rundt for å skaffe 
mat og vann, misbrukes jorden, 
og Ørknene brer seg slik at de 
nu utgjør 25 % av landjordens 
,overflate, mot bare 10 % i 1880. 
Det ventes at takten i ødeleggel
sene vil øke. I jordbruksproduk
sjonen ventes det stagnasjon og 
rimeligvis tilbakegang. Fiskerie-

Her i Norge som i så mange 
ne i verden har stort sett nådd andre vestlige land, raser fød
grensen for sin yteevne. De aller selstallene nedover og aborttal
fleste områder i verden har lene oppover. Den dag er meget 
vannkrise. - I denne situasjon nær da vårt på forhånd beskjed
vil befolkningen i verden øke til ne folketall raskt vil gå nedover. 
minst det doble, 6-7 milliarder, Det finnes folk som gleder seg 
i lØpet av de kommende 30 år.» over dette eller ihvertfall stiller 

Eg kan ikkje sjå at prof. Ro- seg likegyldig til det, men enhver 
senvuist sitt reknestykke forand- som er glad i sitt folk og sitt 
rar noko i dette biletet. Ingen land, må se på dette med sorg 
ting kan vera meir lagnadstungt og bekymring. Om ikke annet 
for dei kvite folk enn det å sjå teller, så må man ihvertfall hus
bort frå desse ting. Rosenqvist ke på at dette vil gi oss store 
sitt syn' fell svært godt inn i den økonomiske bekymringer om 
«venstrevridde» agitasjonen for noen få tiår, i og med at' den 
auka utviklingshjelp. Det er då yrkesaktive del av befolkningen 
ikkje det slag farleg om denne reduseres. Noen kan kanskje 
fØrer til auka press på ressur- tenke seg i denne situasjon å 
sene! overlate landet vårt til andre 

Trygve Engen folkeslag, men da skal de ærlig 
tre fram med det standpunkt -
allerede nå. 

Kampen mot fri abort står 
som et sentralt tema i dagens 
debatt, og jeg støtter opp om det 
som sies til fordel for å innskren
ke abortmulighetene. Jeg kan 

neskelig anstendighet. Fra visse hold drives det en 
Men å være imot, er ikke nok. intens propaganda for at det i 

Det som må gjøres, er å moti- dag er direkte galt å sette barn 
vere unge kvinner til å bære sine til verden, og for mange blir 
barn frem, å sette igang en om- nettopp dette en lettvint unn
fattendeopplysningskampanje skyldning å gripe til. Men uan
som understreker hvorfor det bå- sett hva man mener om ressur
de er nødvendig og godt at vi ser og verdens utvikling i det 
kvinner fullt ut oppfyller den hele, bØr det være et minstekrav 
plikt og krever den rett som lig- at vårt folks stØrrelse og produk
ger i vår natur. Argumenter er tivkraft opprettholdes. Vi er en 
det nok av, selv om jeg ikke i nasjon som skaper mange varer 
denne artikkel skal regne dem og tjenester som verden trenger, 
alle opp. Ihvertfall er det sikkert og ingen kan være tjent med at 
at det å ha barn, flere barn, er vår produktive evne reduseres. 
en lykke som særlig kvinner i sti- Og skal vårt folk holde den 
gende grad fØler etterhvert som størrelse det' nå har, må enhver 
årene går. Med Økende utdan- kvinne som er istand til det, 
neIse og muligheter kan det væ- sette tre barn til verden. 
re fristende å konsentrere seg Det burde ikke være vanske
om andre ting me,ns man 'er ung, lig å se hvor plikten og ansvaret 
og unngå de påkjenninger og ligger. 
anstrengelser som fØlger med, Marie, Hokksund 

Selvfølgelig er maten hoved
saken, men selv de meget pessi
mistiske fremtidsforskerne i 
«Roma-klubben» er nå kommet 
til at mat ikke behøver å være 
noe problem og at matproduk
sjonen kan tredvedobles om vi 
bruker våre muligheter. (Se F. 
og L. nr. 6/76). 

Med falske påstander om res
sursmangel skal den hvite mann 
tvinges til å svekke seg selv ved 
å avstå ressurser som vi selv har 

Undertrykkelsen av familien må stanses! 
Herr redaktØr! 

En av demokratiets viktigste 
utviklet, samtidig som veldige forpliktelser er: Bare den som 
ressurser i resten av verden blir har skoen på, vet hvor den tryk-
liggende uutnyttet. Det var i den- ker. Men hvis man i dag ikke 
ne sammenheng vi mente at pro- er «ekspert», da er man fratatt 
fessor Rosenqvists uttalelser var retten til å synge ut. Derfor opp
-interessante. står det en undertrykkelse av 

Vi skal senere på bredere mange minoritetsgrupper, og av 
grunnlag komme tilbake til det dem er familien den viktigste. 
viktige og avgjørende spØrsmål Den no k f 'l'e l't'kk rs e amI I po I I en 
som ressursproblematikken er. 1_ ledet av «eksperter» - er 

Red. en diger fiasko. Familien er un
derminert av skatter, avgifter og 
offentlige inngrep. Av giftstof

Av Leif Karlung 

pornografi og narkotika. Av 
umoral, psykiske påvirkninger, 
politisk splid, generasjonsmotset
ninger og «kvinnesak». Av sko
letretthet, uvirksomhet, slett 
oppdragelse og en politisk le
delse som gjennom en antikris
ten holdning ikke motiverer folk 
til å se forskjell på rett og galt, 
på ansvar og forsømmelse, på 
arbeid og uvirksomhet, på tro
skap og flid, på plikter og grisk
het. 

Vår tid er i så måte en fadese. 

fremtiden. Den nye tid er sosia
lismens vei, der alle politikere 
- uansett partifarve - er med 
på å asfaltere ned det norske 
folks stolte arv. Dette sØrgeflor 
som baner seg vei gjennom våre 
naturherligheter, vil for etterti
den vise seg som historiens stør
ste miljøskader. 

Som tillitsmann i Norge De
mokratiske Parti, som enkeltin
divid, familiefar og håndverks
mester er jeg blant det store fler
tall av nordmenn som vet hvor 
skoen trykker: Jeg fØler meg 
undertrykket. 

Gunnar Stålsett 
fer og rusmidler som alkohol, Den nye tid er en katastrofe for Leif Karlung 

et lite heldig valg 
Herr redaktør! Dessuten: Jeg har fulgt endel 

Landet vårt trenger et parti med i Stålsetts virksomhet på 
som vil ta vare på det beste i Ikirkesiden, og hva jeg har lest 
vårt norske bondesamfunns tra- og sett, er ikke meget oppmunt
disjoner og livsholdning. Aller rende. Når det f. eks. har vært 
helst hadde jeg selvfØlgelig sett tale om Verdenskirkerådet, har 
at det var et sunt og sant norsk jeg inntrykk av at han går sterkt 
parti som Nasjonal Samling, i retning av de krefter som ser 
men «av mangel på tobakk rØ- saken best tjent med å lefle med 
ker man også andre blader». de rØde. Han mangler evne til 
Blant disse andre blader har jeg' å gjennomskue de rØde intrige
hittil sett på Senterpartiet som makernes spill og ter seg Som 
det beste. Etter at Gunnar Stål- om verdenskommunismen ikke 
sett er blitt valgt til formann, skulle representere noen fare i 
er jeg likevel kommet sterkt i det hele tatt. 
tvil. Når Stålsett sitter ved roret, 

Kan Stålsett med noen rett har jeg liten lyst til å være pas
sies å være representativ for sasjer i båten. Og det kommer 
norsk bygdesyn og for vårt bon- jeg antagelig til å ta konsekven
desamfunn? Jeg mener nei - sen av ved valget i hØst. 
han føles som et fremmedele-
ment. Bonde, Ringsaker 

Er husleiereguleringen rettferdig? 
Herr redaktØr! gelen på boliger i de fleste byer 

Jeg er en ganske alminnelig har skrudd eiendomsprisene 
leieboer og skulle antagelig i voldsomt i været, slik at rente
den sammenheng være lykkelig, omkostningene for den som kjØ
slik dagens samfunn er innrettet. 'per et hus, blir urimelig store. 
Men det er noe ved det hele som Når det allikevel på et vis går, 
strider mot min sans for rettfer- da er det fordi rentene er fra
dighet. dragsberettiget i skattes ammen-

Min egen leilighet utgjør halv- heng, men det vil visst vår me
parten aven tomannsbolig, og get «sosiale» regjering nå gjøre 
husets eier har den andre halv- en forandring på. Det kan bare 
delen. Han tjener omtrent det føre til enda større økonomiske 
samme som jeg og har altså den vanskeligheter for landets hund
samme boligkomfort, men på retusener av huseiere. 
grunn av husleiereguleringen be- Det heter så vakkert at «in
taler han i virkeligheten to-tre gen skal tjene på at mennesker 
ganger så hØY husleie som jeg. må bo». Selv er jeg i matvare
Og da er det noe som ikke er bransjen, og jeg ville føle det 
riktig. som en stor urettferdighet om 

Såvidt jeg kan se er det kom- jeg ikke skulle få «tjene på at 
binasjonen av streng husleiere- mennesker må ha mat». Jeg an
gulering og en fullstendig for- tar at f. eks. våre bønder alle vil 
feilet boligpolitikk som har fØrt være enig med meg, selv om mat 
til disse urimelige forhold. Man- er et minst like fundamentalt 

behov som husrom. Og det er 
vel f. eks. klær også? 

Nei, jeg synes ikke det er ri
melig at min gode nabo skal be
tale en del av husleien for meg. 
En annen ting er at myndig
hetene burde fØre en politikk 
som gjorde boutgiftene lavere og 
rimeligere. Eiendomsprisene er 
vel det sentrale, og her prØver 
man å bringe dem ned med vold 
og makt og straffebestemmelser. 
Det nytter bare ikke. Det eneste 
som virkelig kan hjelpe, er å 
skaffe boliger nok, og det hen
ger igjen sammen med skikkelig 
tilgang på tomter og med satsing 
på mer rasjonelle byggemetoder 
og materialer. 

J eg er ingen fagmann på om
rådet, men jeg har en sterk fØlel
se av at her er det mye å gjøre. 
Og nå må det snart gjøres. 

Leieboer, LØrenskog 
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«Klassekampen» er engstelig over 
«Folk og Land»s gode faglige forbindelser 

Den 18. mai ofret «Klasse
kampen» betydelig plass til en 
omtale av «Folk og Land»s re
portasjer om de maoistiske ne
derlag i Oslo Kjemiske Arbei
derforening og andre steder. Ty
delig nok er kinerserfilialen eng
stelig over våre gode forbindel
ser i fagbevegelsen. 

«Klassekampen» kan bare be
krefte at «Folk og Land»s refe
rater er sanne fra begynnelse til 

slutt og 'er ikke istand til å be
nekte nederlagene. For at ikke 
de menige i kadrene skal miste 
motet, heter det derfor tilslutt: 

«Ein vakker dag vil gamal
nazistane finne mindre og mind
re å flire av både i denne og 
andre fagforeninger. Inntil da 
ser vi med interesse på dei klam
me omfamningane «Folk og 
Land» delar ut med rund hand.» 

Hvis «mindre og mindre å 

flire av» skal være ensbetydende 
med en maoistisk seier i fagbe
vegelsen, tror vi nok «Klasse
kampen» er for optimistisk. 
Tvert imot viser jo utviklingen 
at flere og flere hederlige norske 
arbeidere gjennomskuer infil
trantene, tar et godt tak i bukse
baken på dem og hiver dem ut 
av sine foreninger. 

I to år har jeg gått arbeidsløs 
O·· pa grunn av mine meninger 

Herr redaktØr! 
Gratulerer med 25-års jubi

leet! 
Femogtyve års kamp mot 

urett og fordømmelse har Folk 
og Land overlevd, og det vitner 
om innsatsvilje og om at det er 
behov for en avis som Folk og 
Land. 

Det å kunne lese sin egen avis, 
er for nasjonalsinnede mennes
ker en veldig støtte og inspira
sjon. 

Som Norges eneste nasjonale 
avis, fyller Folk og Land et stort 
tomrom i en tid hvor vi ellers 
oversvØmmes av mer eller mind-

Av Tor Petter Hadland 

re tvilsomme «demokratiske" 
skrifter. Felles for samtlige, det 
være seg aviser eller ukeblader, 
er at de synes å være sykelig 
opptatt av å trekke frem mer 
eller mindre tåredryppende his
torier fra krigen. Halvpornogra
fiske skrifter fremstiller hvite 
nasjonalister som djevelen selv 
og grøsser over «spøkelset fra 
fortiden», mens de på neste side 
gjør sitt beste for å bryte ned 
samfunnsmoralen ved hjelp av 
bisarre historier med tilhØrende 
bilder. ,. 

Dagsavisene fråtser i skan
dalehistorier og blottlegger ulyk
kelige skjebner, for så i neste 
øyeblikk å sette seg til moralske 
dommere over NS-medlemmer. 

Menneskerettighetserklærin
ger er også populært stoff. Det 
ene landet etter det andre, selv
følgelig helst da sterkt antikom
munistiske land som f. eks. Chile 
og Spania, blir beskyldt for å ha 
krenket disse, mens norske myn
digheter later til å fØle seg uten
for enhver kritikk. Jeg tillater 
meg derfor å sitere artikkel 23 
punkt I fra FNs menneskeret-

(Forts. side 6) 

En frontkjemper er ihvertfall ingen 
sikkerh'etsrisiko 

Herr redaktør! 

Apropos overvåking: En SV
mann har i VG gitt uttrykk for 
overvåkningssjokk etter at han 
ble forkastet som SØker til ar
beide på et NATO-anlegg -
til fordel for en frontkjemper. 

Dette minner meg om de en
gelske eliteavdelinger, Red De
vils, som under «frigjØringen» 
rykket inn på Grønnestølen sko
le i Bergen. Her trengte de hånd
plukkede tolker og kontorfolk. 

En rekke aktive NS-medlem
mer og frontkjempere fikk opp-

gaven, mens vaktene som skulle 
vokte disse, ble forbudt å bevege 
seg innenfor leirområdet. Som 
den engelske leirsjefen sa: «Vi 
er ihvertfall hundre prosent sikre 
på at det ikke finnes kommunis
ter blant dere». 

K., Bergen 

Side 5 

VI VIL HA OPPREISNINGI 
Herr redaktør! le ha påberopt seg å være enig 

«Anonym» skriver i februar- med NS. Nemlig de som direkte 
nummeret at vi tidligere NS-folk arbeidet for tyskerne. Det var 
og frontkjempere «sutrer». Det så mange av dem at tiltale måt
er tydelig å se at vedkommende te frafalles. Landssvikanordnin
ikke vet hva hun/han skrivergens paragraf 5 b. Men jeg går 
om. Vi sutrer ikke, men vi vil ut fra at «Anonym» er i en yng
ha oppreisning for den behand- ,re årsklasse og at han er opp
ling vi ble utsatt for i 1945. fostret i en atmosfære av hets, 

Både min sØnn og jeg var og da kan man vel ikke vente 
frontkjempere, og vi satt i kon- noen annen reaksjon. 
sentrasjonsleiren Ilebu i over et Så kommer det i marsnumme
år før vi fikk vår dom etter ret et innlegg fra Hans Prest
landssvikanordningen, som var bakkrno, Troms. «Folk og 
hØyst tvilsom. Denne ble laget Land» betegner han som «elen
i England av folk som måtte dig-rasistisk-løgnaktig og mo
finne syndebukker for hva som ralsk forkastelig». Til ham er det 
hendte i Norge under krigen. bare å si at hvis avisen hadde 
Dette var mennesker som forlot vært lØgnaktig, så hadde myn
Norge i en skjebnetime, og som dighetene stoppet den for lang 
under hele krigen hetset mot oss tid siden. Det er nok ikke tvir 
som så faren ved kommunismen, om at de vokter denne avisen 
og som nå ser hva fØlgen er med argusøyne, men det er vel 
blitt. . litt av et vågestykke å stoppe 

Det paradoksale er at sovjet- den. 
kommunismen som holdt seg Hva sutring angår, så vil jeg 
ved makten ved Amerikas hjelp, nevne et tilfelle fra Drammen. 
nå er blitt Amerikas argeste mot- Krigsinvalidene der maste på 
stander. Det er vel ingen som kommunen for å «få et sted å 
tror at det var Sovjet og Norge være, slik at ikke gutta ble stå
som vant krigen. Da er disse ende på gatehjørnene og henge 
mennesker bare å beklage. Bare med henda i bukselomma». 
det å samarbeide med Stalin, Det er ingen som skal få inn
som vel har vært verdens største bildt meg at det var 13 000 
morder, skulle tilsi at den trip- krigsinvalider her i Norge, for 
pelalliansen som Roosevelt og det ville tilsi at minst så mange 
Churchill inngikk med Stalin, mann deltok i krigen. Og alre 
hadde bare ett mål. NemIlg å som deltok, tilkommer vel ikke 
legge Tyskland i grus. Hvilket denne pensjonen? 
ble gjort tilgangs. Churchill var Jeg var selv ute på Østfronten 
en Tysklandshater av dimensjo- og ble såret en gang. Ble fra
ner, og han fikk også ved pro- dØmt mitt tidligere arbeide og 
vokasjoner dratt Amerika inn i måtte starte på nytt. I dag har 
krigen. jeg eget hus, og alle naboer er 

En ting kan vi vel slå fast, at gteie folk som vet hva jeg har 
dersom Tyskland hadde vunnet, gjort, men dette ser ikke ut til 
så hadde det straks blitt ihvert- å spille noen rolle. 
fall rundt 150000 flere som vil- (Forts. side 6) 

HOLMSET PENSJONAT & CAMPING 
Ligger v~d riksv. 17, midtveis mellom Steinkjer og Nam
sos. Værelser med adg. bad. Matservering. Camping
plass med hytter og sanitæranlegg. Gjester mottas hele 
året. Velkommen til kortere eller lengre besøk. Tlf. 

\... Namdalseid 906. Postadr.: 7823 Sjøåsen. 

MANEDENS 
«PERNILLE» : JEG SLAPP FRA DET MED LIVET I BEHOLD 

Var ikke innholdet i en gjen- noterte i sin notisbok: «Ertesuppe ,visste jeg ikke om· denne redsels
fortelling vi for tyve år siden ble er et ypperlig middel mot lunge
konfrontert med i det som den betennelse.» 
gang het folkeskolen, noe forkor- Kort tid etter ble han hentet til 
tet fØlgende: 'en skredder som også hadde symp-

En kvakksalver ble tilkalt til en torner på lungebetennelse. Her for
smed som hadde lungebetennelse. ordnet ha'n sitt nye middel og opp
Han undersØkte pasienten og for- lyste om at han ville komme til
ordnet et eller annet, hvorpå han bake tre dager senere. Da han 
lovet å komme tilbake tre dager kom tilbake var skredderen dØd, 
senere. Stor var hans glede da hvorpå kvakksalveren tilføyer i sitt 
smeden satt i sengen og spiste mid- siste notat: «Notabene: for smeder. 
dag, tydelig restituert, da han kom Skreddere dØr av det.» 
tilbake. «Det var det jeg visste,» For ikke mange måneder siden 
sa kvakksalveren, «at det var et hadde «Farmand» en anmeldelse 
godt middel jeg foreskrev.» «Det», aven bok, utkommet i Statene, 
svarte smeden, «smakte så avskye- forfattet aven polakk, som var 
lig at jeg lot være å ta det. Istedet den eneste som hadde klart å kom
ba jeg om en ordentlig porsjon me fra massakrene på de polske 
med ertesuppe.» offiserene i Katyn på nyåret i 

I Kvakksalveren forlot huset og 1940. Inntil jeg leste «Farmand» 

gjerning, utfØrt av russerne. Dette 
var ikke krigsforbrytelse. Hadde 
tyskerne utfØrt udåden hadde det 
Ivært det, men begått av russerne 
ikke. Undersøkelser jeg har fore
tatt viser at tyske anklagede under 
Nurnberg-prosessen henviste til 
Katyn, men dette ble avvist av 
domstolen. Skreddere dør av det. 

Altså er forutsetningen for en 
krigsforbrytelse at gjerningsman
nen, er tysk på samme måte som 
syttendemaitalere må ha et rent 
nasjonalt rulleblad. Med forferdel
se leser jeg i «Dagbladet» den 
16.5. at en kvinne i Molde, fordi 
hun var medlem av NS, ikke kan 
holde tale på nasjonaldagen. 
Skreddere bØr dØ av det. 

Ytterste venstre og Einar Ger-

hardsen kan ikke godta tyske Na
to-stridskrefter på norsk jord. 
Kanskje det skjuler seg krigsfor
brytere blant dem. For det er 
mange slike ute og går, en ameri
kansk film, som nylig rullet over 
lerretene i Norge beviser det. Ja, 
selv i serien om Colombo blir vi 
minnet om det. Sandelig var det 
ikke en forhenværende tysk Irigs
forbryter som var skurken i det 
som ble sendt i Fjernsynet den 
15.5. også. 

Den forhenværende SS-mann 
Muller, 21 år ved krigens slutt, be
gikk mord for at ikke opplysnin
gen om hans krigsforbryterske for
tid skulle bli kjent: 

Det er skremmende. HeF var jeg 
i Tyskland for ikke så lenge siden, 
traff hyggelige menensker, venn-

lige og forekommende var de' også, 
og så overså jeg fullstendig at i 
alle fall alle over femti år kunne 
være potensielle krigsforbrytere. 
Den koselige verten på Jagerkrug 
ved Schleswig kunne ha ombragt 
tusener på den mest bestialske må
te, for ikke å snakke om han i 
Sandkrug i Eckernforde. Han som 
til og med sa at jeg kunne sende 
pengene for oppholdet når jeg 
kom hjem fordi pengebeholdnin
gen begynte å skrumpe inn p. g. a. 
så mange billige tilbud på barne
klær jeg hadde falt for. 

En skummel uke ligger virkelig 
bak meg. Jeg må visst være gla for 
at jeg har kommet fra det med 
livet i behold. 

Pernille 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



Skie 8 FOLK og LAND JUNI 1977 

I to år har. trykk og etter sammenhen- prinsippet om den rent kollek- visst renslig over deres holdning - Eg sit med same inntryk-
gen forØvrig må regnes med tive regulering av menneskelige - de sloss med blanke våpen. ket. Nokre er det som har innsett 

(forts. /ril silJe 5) at boken også inneholder til- behov, og liberalismen, som står - - - at framferda deira under krigen 
diktet stoff i adskillig ut- for prinsippet om fri utfoldelse - Hvordan har de det i dag, ikkje var slik ho burde vere, men 

tighetserklæring: «Enhver har strekning. Anvendt på denne av egennytten, må det for felles- har de klart å tilpasse seg, gli dei fleste meiner framleis at de 
'rett til arbeid, til fritt valg av bestemte:! bok kan betegnel- skapets skyld finnes en lØsning inn igjen i samfunnet? gjorde det einaste rette. Dei ser 
yrke, til rettferdige og gode ar- sen ikke anses som annet enn bygget på sosialindividualismens Både og. De føler seg ikke enno på Sovjetsamveldet som eit 
'beidsforhold og til beskyttelse villedende, og dermed som eller individualsosialismens ska- 100 prosent godtatt, og er ikke trugsmål mot Noreg, og at kam-
mot arbeidsløshet.» en fremstilling i strid med pende ide, en løsning som mest selv ferdige med sin fortid. Selv pen saman med Hitler-styrkane 

Det er litt av hvert man kan markedslovens § 2. svarer til den harmoni av kul- om mange har vært flinke til å difor var til beste for landet vårt. 
diskutere med utgangspunkt i turelle og økonomiske krefter gjøre opp med seg selv og bygge - Fekk Du inntrykk at at det 
ovenstående. Jeg skal nøye meg Det sterke mindretall gav meg som den skjebnebestemte utvik- opp en ny tilværelse. Etter kri- finst ei sterk kontakt desse 
med å nevne at Georg Farre og altså medhold i min prinsipale ling streber etter.» gen var det helt nØdvendig for 'kampfellene imellom også i dag? 
undertegnede ble oppsagt fra en påstand. Det erklærte seg også dem med et samhold, for å over- - Ja. Men ein må då også 
kommunal bedrift og har hittil enig med meg i at et forbud leve rett og slett. De hadde det vere merksam på at i åra etter 
gått arbeidslØse i to år etter å mot anvendelsen av betegnelsenDagbl~det jævli, mange ble ribbet for alt krigen måtte dei halde denne 
,ha gjort rede for vårt politiske «dokumentarisk» i omtalen av og levet lenge i den ytterste nød. kontakten oppe, om dei i det 
syn på forespØrsel fra statsmo- «Jernkorset», ikke kan ses på (forts. /ril sUle 1) Pleuritt og tuberkulose var ikke heile skulle kunne fØre noko so-
nopolet NRK! La oss håpe at som en krenkelse av ytringsfri- ganger ut og inn på lasaretter. sjelden i frontkjemperfamilier de sialt samvær. Ingen andre ville 
<flere etterhvert får øynene opp heten - noe forlaget påsto. Jeg tror vi kan fastslå at ingen årene. De levet i en ghetto av tale med dei og langt mindre ha 
. for hykleriet. Tvert imot fant mindretallet at nordmenn noensinne har opp- meningsfeller. En god del har dei i huset. I selskap med mei-

Til slutt vil jeg ytre et håp om prinsippet i grunnlovens § 100 levd så harde kamper, med så ,ennå ikke kommet ut av den, ningsfeller vart dei derimot ak-
at Folk og Land og INO vil fort- ikke kan være til hinder for et store tap. sier Svein Blindheim. septerte. 
sette sitt arbeide til tross for så- forbud mot en slik omtale av 
vel Økonomiske som politiske denne boken i forlagets mar
hindringer, og at vi med tiden kedsføring av den. 

. kan få lese vår avis oftere enn Sammenfattende kan slås fast 
hver måned. at Markedsrådets nevnte vedtak 

Tor Petter Hadland innebærer en dom over boken 
«Jernkorset», som kan være en 
trøst for alle dem som er ram
met av bokens omtale og som Markedsrådet. • • 

(forts. /ril silJe 1) 

- Hvordan var de norske 
frontkjemperne? 

- De alt overveiende var 
idealister og de drog til fronten 
for å kjempe mot bolsjevikene 
- mot faren fra øst. Svært man
ge var unge - over halvparten 
faktisk mellom 18 og 20 år. 
Disse hadde selvsagt ikke noe 
gjennomtenkt ideologisk belegg 
for å melde seg, de kom så å si 
uten unntak fra, nazistiske hjem 
og miljØ. 

dette tilfelle er sammenstilt 
med betegnelsen, «thriller», 
og at uttrykket ikke kan ses 
lØsrevet fra den sammenheng 
det forØvrig er satt inn i. 

hverken kan regne med at på
talemyndighet vil gripe inn med 
offentlig straffesak, eller økono
misk og mentalt er istand til pri
vat straffesak mot forlag og for
fatter. Av de eldre hadde mange ar

Leiv Storhaug tium og høyskoleutdanrielse, 
uforholdsmessig mange var stu
denter vil jeg si. Størst kvote 

Men dermed skilte de fire lag kunne sivilingeniørene oppvise, 
med de fem i fØlgende: Herman. . . ellers var det mange filologer, 

(forts. /ra side J) jurister, leger, til og med teolo-
- Men dette kan likevel etter ger og prester. 

mindretallets mening ikke der og alt det fØrer med seg av - - -
anses tilstrekkelig til å beret- skader for menneskene. I kultu- - Hva slags miljØ kom de 
tige fremstillingen av boken' rens og det sunne næringslivs fra? 
som «dokumentarisk». I ut- interesse må imidlertid det ska- - I mitt utvalg kom de stort 
gangspunktet må forbruker- pende menneskes individualitet sett fra det jeg vil kalle en sosial 
ne vente at bruken av uttryk- aldri undertrykkes.» overklasse. At de var eventyrere, 
ket «dokumentarisk» betyr - - - berme og helst kriminelle er to-
at bokens innhold iallfall i «Ved sin anerkjennelse av den talt uriktig. 
det vesentlige er objektivt menneskelige individualitet og - - -
riktig. Det som særpreger dens verdi tar liberalismen ikke - Og det var altså bare idea-
«Jernkorset» og adskiller den hensyn til den naturgitte forskjell lister som meldte seg? 
fra annen såkalt dokumenta- mellom mennesker og hvilke - Mitt materiale må tolkes 
risk litteratur, er ikke først virkninger egoismens fare har på slik. De ville kjempe mot bolsje
og fremst at den i så stor ut- den enkelte. Fellesskapets inte- vismen, for et nyordnet Europa 
strekning består av udoku- ,resse trer helt i bakgrunnen. under tysk ledelse, der Norge 
mentert eller tildiktet stoff. Kommunismen derimot dreper skulle få en stor plass. 
men at den i omtalen av vir- den skapende, individuelle per- - - -
kelige personer er klart og sonlighet til fordel for fellesska- - Hvilket inntrykk gir disse 
direkte uriktig. Det dreier seg pet. Begge deler er grunnfalsk. De har intervjuet nå, 35 år etter 
he;· om bevisste usannheter, Hvis vi ser på disse. to retninger at de var frontkjempere? 
bl. a. om en del navngitte 'som ekstreme poler, kan sannhe- - Jeg må si at de virker åpne 
og identifiserbare personers 'ten bare finnes et sted midt mel- og ærlige. Det de sier må selv
angivelig kriminelle handlin- lom dem, altså i syntesen mel- sagt sees og vurderes i lys av at 
ger og livsskjebne, som etter lom de verdifulle synspunkter de har behov for å rettferdig
mindretallets mening ikke som finnes såvel i liberalismen gjøre seg, forståelig nok. Jeg har 
kan aksepteres under beteg- som i kommunismen. Til denne møtt dem som likemenn, det har 
nelsen dokumentarisk selv slutning kommer man også når ikke vært min oppgave å døm
om den brukes i litterær man anerkjenner menneskets me, likff lite som fl frikjenne eller 
sammenheng. Mindretallet oppgave såvel som individ som renvaske. Det som går igjen hos 
mener at når det gjelder om- «zoon politikon», altså som so- alle er at de mente, ja, de var 
talen av personer, må det sialt vesen. Som et enkelt vesen overbevist om at krigen her i 
som fremstilles som doku- trenger det utfoldelsesmulighe- Norge sluttet sommeren 1940. 
mentarisk være i det vesent- ter, altså eiendom og frihet. For Ergo meldte de seg frivillig og 
lige riktig og iallfall IKKE å gjennomfØre alle progressive hadde like mye lov til det som 
NOTORISK URIKTIG. landevininnger i teknikken tren- de som drog til England. 

Når det gjelder «lernkor- ger det derimot en næriligs- og - - -
set» er dette forhold så frem- ,arbeidsdeling som bare kan gjen- Et annet forhold som har opp-
tredende og vesentlig at det nomfØres innenfor kollektivet og tatt meg er det angiverstempel 
etter mindretallets syn ikke fellesskapet. FØlgelig må man ta mange frontkjempere fikk på 
er grunnlag i bokens innhold vare på begge disse grunnsetnin- <seg. I de aller fleste tilfelle uten 
for overhode å bruke beteg- ger.»· grunn. Og selv jeg er forbauset 
nelsen «dokumentarisk», - - - over hvor få av dem som har 
uansett om det etter sam- «Mellom sosialismen og kom- deltatt i tortur og grusomheter 
menstillingen med andre ut- munismen, som representerer mot landsmenn. Det var noe 

- Men lett var det vel ikkje 
Dag og Tid å sitje i England under krigen og 

akseptere at norske ungdommar 
(forts. fra side 1) og offisers-kollegar gjekk i Hitler 

og 19 år. Desse var toppen på si teneste? 
pyramiden, som elles spreidde - Nei og vi hadde då også 
seg ned til 15 år og oppover mot berre forakt til overs for desse 
30 og over det. folka. «Dritt», «berme» og «av-

- - - skum» var dei vanlegaste uttryk-
- Det vert gjerne sagt at tid- ka når landssvikarar skulle ka-

legare frontkjemparar ikkje er rakteriserast. 
angrande syndarar, men at dei - Men i dag har Du eit meir 
framleis står fast ved det synet balansert syn? 
som gjorde dei til landssvikarar. - Ja, fordi eg har oppdaga 
Kva er Ditt syn på desse påstan- at dei er som vi. Det som skilde 
dene etter å ha tala med mange oss under krigen var stort sett 
av dei? " miljøet vi er vaksne opp i. 

\.. 
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Vi vil ha •.• 
(forts. fra side 5) 

Mitt inntrykk er at det er en 
forholdsvis liten gruppe mennes
ker som holder igang denne het
sen mot oss. «Forlat dem, ti de 
vet ikke hva de gjør». 

Frontkjemper B. G., Buskerud 

Professor •.. 
(forts. fra side 3) 

Dette avslo jeg under henvis
ning til at okkupasjonsmakten 
kunne finne på å skyte studen
tene. Det kan vi, svarte dr. Ohm 
og tilføyet at hvis man ikke fikk 
listen fra meg, ville man skaffe 
seg den fra annet hold og sette 
meg øverst på listen. Jeg fast
holdt at jeg ikke ville medvirke 
og oppfordret dr. Ohm til å 
overlate til meg å takle student
streiken. Da kunne det hende 
denne ble avviklet uten bruk av 
slike drastiske midler. Dette ble 
overveiet, men dr. Ohm lot meg 
også forstå at man hadde meget 
kort tid på seg til å få slutt på 
streiken. 

Fra møtet på Terrassen gikk 
jeg rett til Universitetsplassen, 
hvor professor Frede Castberg 
befant seg sammen med en grup
pe studenter i en samtale som 
forstummet da jeg gikk bort til 
grupJ?en og gavet kort referat 
av møtet hos dr. Ohm sammen 

FOLK og LAND 

med anmodning om at de gav få stanset arrestasjonene straks 
signal til avblåsning av streiken. den fØrste arrestasjonsfølgen var 
- Og det gikk vel snaut et kvar- over og å få lØslatt så mange 
ter fØr studentene tok til å studenter at bare en mindre del 
strømme tilbake til lesesalene. av studentene ble sendt ut av 

Når professor Castberg opp- landet og ikke til Østfronten. 
gir at hans nevnte bok er byg- Som et biprodukt av denne ak
get på fortlØpende notater, er sjon fra NS-hold ble også uni
det egnet til å forbause at han versitetslærerne sluppet fri, deri
har «glemt» at det faktisk kom blandt professor Castberg slik 
så langt som til streik ved Uni- at denne kunne flykte til London 
versitetet og hvordan denne ble over Sverige. 
avviklet. Dr. Ohm var nemlig Når professor Castberg nev
langt fra ukjent for ham. Man ner i sin bok at dr. Ohm var ra
finner i boken et helt kapitel om sende over Castbergs flukt og 
hans samtaler med dr. Ohm og gjorde hva han kunne for å ska
opplysninger om at professor de ham, kan nevnes at dr. Ohm 
Castberg i 1942 og 1943 snak- var rasende på andre og - deri
ket fritt ut til dr. Ohm om Tysk- blandt undertegnede som han 
land og nasjonalsosialismen. For forlangte arrestert på grunn av 
egen regning vil jeg fØye til at innsats for løslatelse av studen
noe særlig lurt var dette neppe, tene. Imidlertid var det tyske 
hensett til at dr. Ohm tilhørte politi også velsignet med en mer 
Reinhardts avdeling IV (Gesta- sympatisk avdeling enn romer
po) i det tyske sikkerhetspoliti, tall IV, nemlig III som rappor
som brukte samtaler med pro- ter om stemning i okkupert om
fessor Castberg og andre gode råde egentlig hØrte under og som 
nordmenn til kartlegging av ok- var utrustet med norskvennlige 
kupasjonsterrenget til bruk i på- tjenestemenn som Herbert Noot 
kommende tilfelle. Avdelingen og Richard Dehn. Og det var 
var Terbovens organ for spaning denne avdeling som bak Terbo
og arrestasjoner. Dens rapporter vens rygg krysset hans planer 
til ham kan ha medvirket til at ved direkte kontakt over Berlin 
Terboven ved Aulabrannen be- - gjennom Himmler til Hitler 
stemte seg for skyting av hver - ved flere anledninger. Således 
tiende student og å sende resten ved studentarrestasjonene. Av 
til Østfronten for innsats der. Da størst betydning var imidlertid 
studentene og universitetslærer- «påskeopprøret» i 1945 - en 
ne ble arrestert 30. november begivenhet jeg vil kommentere 
1943, lykkedes det imidlertid i en senere artikkel. 
ved sterk innsats fra NS-folk å Leiv Storhaug 

Nå trenger • flere VI R., Stavanger 
60,-

«støtteannonser» ! 
A., Galldal 

Hjertelig takk til de 49 «støiteannonsørene» som denne gang 60,-
har gitt oss kr. 3 980,96! 

Nå begynner det å tære på våre reserver av «støtteannonser», 
I.,Vågsbygd og vi har ennå ikke fullt hus til augustnummeret, som er vårt 

neste. Kjenner vi imidlertid våre venner rett, vil det manglende SO,-
komme og mer til. 

Støtteannonser er bidrag på kr. 50,- eller mer. K., Kristiansand 

«STØTTEANNONSER» 
100,-

fra «Folk og Land»s venner. 
O., Araksbø 

Takk for følgende bidrag: 60,-

B., Dverberg J., Surnadal J., Skien 
60,- 80,- 60,-

E., Henningsvær H. G., Molde O., Skien 
60,- 60,- 60,-

P., Fauske O., Torvik O., Hjuksebø 
60,- SO,- 60,-

F., Herøyholmen H., Alesund O., Rjukan 
80,- 60,- 100,-

T., Namsos M., Langevåg G., Nore 
60,- 280,- SO,-

E., Sparbu A., Odda K., Amot 
60,- 60,- 60,-

M., Kvål J., Nå K., Stavn 
60,- 60,- 100,-

Side 7 

BESTILLINGSSEDDEL FOR 

MELSOM's BØKER 
Til Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO), 
postboks 924 - Sentrum. 
OSLO 1 

o Jeg forhåndsbestiller med dette ...... eks. av 
Odd Melsoms nye bok "NASJONAL SAMLING OG 
FAGORGANISASJONEN" til en pris av kr. 68,
pr. stk. (Kr. 80,- minus 1S %). 

O Jeg forhåndsbestiller med dette ...... eks. av 
Odd Melsoms nye bok «NASJONAL SAMLING OG 
FAGORGANISASJONEN» og et tilsvarende antall 
av hans tidligere bok «PA NASJONAL URIAS
POST" til en pris av kr. 120,- pr. sett (normalpris 
kr. 14S,-). 

O Jeg bestiller ...... eks. av Odd Melsoms bok «PA 
NASJONAL URIASPOST" til en pris av kr. 6S,
pr. stk. eller kr. 4S,- pr. stk. ved kjøp av 3 eks. 
eller mer. 

Beløpet kr. .......... vedlegges/er sendt til post-
girokonto S 1S 02 8g/over bankgiro.*) Jeg regner da 
med portofri tilsendelse. 

Navn: ......................................... . 

Postad resse: ................................... . 

Sett kryss ved den bestilling som passer. 
*) Stryk det som ikke passer. 

M., Lesja 1., Eidsberg 
1S0,- 110,-

T., Lesja T. L., Oslo 
260,- SO,-

K., Garmo D. H., Oslo 
60,- SO,-

K., Otta E. H., Oslo 
2S0,- SO,-

M., Hundorp S. S., Oslo 
60,- 60,-

T., Toten J. S., Oslo 
60,- S7,50 

E., Øvre Rendal R. M., Oslo 
l:lo,- 1S0,-

M., Atnbrua S., Oslo 
60,- 100,-

O., Eidsvoll Les sannheten i F og L! 
SO,- Jøssing SO,-

R., Asker Norge for nordmenn! 
60,- 100,-

J., Asker O., Uppsala 
SO,- 83,46 

K., Mysen «Folk og Land" 
60,- er i fremgang! 
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Da ((norske» motortorpedobåter 
senket hurtigruteskipet ((/rma» og 

drepte 68 nordmenn 
Ikke liberalisme, 

men sosial,individualisme 
Søndag 13. januar 1944 stev- MTB 627 åpnet ild med mas- epos», og det kan man godt for-

net motortorpedobåtene MTB kinkanoner mot det forreste ski- stå. Noen av mannskapet om-
627 og MTB 653 inn mot Hus- pet kl. 1837 og skjØt samtidig bord på motortorpedobåten 
tadvika. De kom fra England og to torpedoer mot det. MTB 653 gjenkjente straks hurtigruteskipet 
hadde norske besetninger om- skjØt mot det andre skipet, men og ropte beskjed om det. Noen 
bord. Båtene la seg under en avfyrte foreløpig irigen torpe- ,forskjell gjorde det ikke. Selv 

Når en innsender (se et annet sted på denne siden) me- stor berghammer i Haltvika og doer. etter torpederingen og mens de 
ner at Folk og Land er liberalistisk og går for langt i dekket seg med seil. Dagen var Hva var det for en helfedåd overlevende forsøkte å redde 
individualistisk retning, må det skyldes at han ikke er klar og kald. som ble utfØrt? Jo, det dreide seg, fortsatte beskytningen med 
helt klar over hva liberalisme er: Den enkeltes rett til fritt Utpå ettermiddagen bestemte seg om hurtigruteskipet «Irma» maskinkanoner. 
og uten begrensning å utbytte andre. Hva v i står for, sjefen for styrken det videre pro- med passasjerer, last og post og Beretningen om denne «helte
er noe ganske annet, nemlig individets rett til å virkelig- gra~: Etter kl. 1600 skulle de den ves~e lastebåten «Henry» dåden» er hentet fra Trygve 
gjøre sin egenart i et solidarisk fellesskap og innenfor en angnpe «ethvert passende mål med stem ombord., Begge ble Nordangers bok «Lang kyst», 
sosialt forsvarlig ramme. Det er dette som kalles sosial- som måtte vise seg». Og det senket. Med «lrrna» gikk 61 utkommet på eget forlag i 1975. 
individualisme, og som er det eneste mulige svar på den gjorde det ganske fort. RØyk ble nordmenn tilbunns og med Det skal sies til hans ros at han 
kollektivisme som vi i dag blir ført lenger og lenger inn i. observert bak Kvitholmen, og «Henry» 2. Det var noen få tys- <ikke gjør det minste forsøk på 

Når det gjelder sosialindividualismens prinsipielle inn- det var et nordgående skip. 8- kere på hver av skipene - 16 å tilslØre sannheten, men tvert 
llOld viser vi til de utdrag vi på side 3 bringer fra Herman terhvert ble det klart at det var av dem omkom. imot sier at det er «vanskelig å 
Har;is Aalls bok «Sozialindividualismus» fra 1940. Skulle to av dem, et ganske lite og et Disse to senkningene er lite skjØnne at hurtigruteskipet ikke 
noen hevde at dette ikke var Nasjonal Samlings og Quis- noe større. omtalt i etterkrigstidens «helte- kunne identifiseres i tide.» 
lings lære, så blir de motsagt av de følgende to Quisling-
sitater, som i k k e stammer fra 1931. 

Det første er hentet fra Fritt Folk for 29. januar 1938: 
«Vi har også brukt ordet «sosialindividualisme» på vår 

bevegelse. Vi har dermed villet fremheve at den slett ikke 
tilsikter en kollektiv undertrykkelse av individets rett, 

Er «Folk og Land» for individualistisk? 
~en tvertimot en samfunnsordning hvor frihet, forskjel- Herr redaktØr! Fellesskapstanken - familie
lighet og f~llesskap er. forenet 1?å .rette måteI?-'» • Efter redaksjonsskiftet i Folk fellesskapet, folkefellesskapet og 
. Og endehg uttalte Vldk~ QUIsling under sm forklarmg og Land hØsten 1975 har jeg - rasefellesskapet - var sentral i 
l retten 7. september 19.45. og mange med meg - dessverre Quislings lære, og bør ikke sky-

for oss nasjonale ved de kom
mende valg» . 

NF-er fra Telemark 

«Han (!lerman Hams Aall) holdt på ~ed _e!l ny.sam- kunnet spore en tendens til drei- ves under stolen i et ellers riktig 
funnordmng, som han kalte den SOSIale ~~Vldualisme, ning i liberalistisk retning hos nok angrep på kommunismens De elementer fra Nasjonal 
og som .han ment~ ~ar noe som v:,r atskillig bed_re enn den nye redaksjonen. sjelløse kollektivisme, som knu- Samlings program som innsen
de!! ~asJonale sos~alisme, og som Jeg også _fo,rsåVldt var Erik Rune Hansen var inne ser alt privat initiativ og alle deren nevner, er i og for seg kor
emg l: fo! ~et v!lr Igrunnen _ uttryk~ for vår Ide også, so_m på dette i sitt innlegg «Glemmer enkeltmenneskers åndelige såvel rekte. nok, men han glemmer 
satte 1!ld!Vldualiteten ~øy~, Ikke slik ~om den ~ys~~ nasJo- dere Quisling?» i aprilnummeret, som materielle streben. helt a nevne ~en grunnl~ggend~ 
nals~slalisme og den Italienske faSCIsme lot l~diVl~~t g~ som var en kritikk av redaksjo- Jeg påstår ikke at lederen ga og sam.m~nbzndende ldeologl 
!opp I fo_lket og s~aten, men b~tr:aktet målet å ligge ~ ~di- nen, ikke den jevne og trofaste uttrykk for noen gal mening, \Som QUlslmg var talsmann fc:r 
vldets, l pers~onlighetens utvikling, men _at den uVI~nlf NS-mann, slik redaktøren beha- men ved den overdrevne,vekt på ''leIt fra b?ken «Russland olf Vl». 
skulle skje gJennom samfunn og stat, gJennom arbeId l get å tolke det i sitt efterord. individualismen reaksjonen efter l 1930 tll.han sto for rette!" l 
samfunn og stat.» For undertegnede er det fris- min oppfatning gjør seg skyldig 1945. Se var leder pa denne slde. 

tende å ta for seg «mini-lederen» i, vil Folk og Land lett bli en Red. 
på siste side i samme nummer. avart av Farmand og Morgen-

NS-kvinne i Molde 
Her kommer nemlig den ovenfor bladet og NS-folk oppfattes som 
bemerkede tendens særlig tydelig misforståtte jøssinger. 
,frem. Nasjonal Samling så liberalis-

sjikanert vekk som 17. mai-taler 
«Samfunnet er et middel, ikke men som en artsfrende av mar

mer» (uthevelsen er min) er et xismen, og som sådan som en 
Quisling-sitat redaksjonen efter vel så stor fare for menneskenes 
min mening bruker til å fremme og nasjonenes selvstendighet. 

Som taler for dagen hadde 17. 
mai-komiteen i Molde valgt en 
kvinne som ifølge Arbeiderbla
det «har vært mye brukt i 'for
skjellige slags org~nisasjonsar
beide. Hun har vært en drivende 
kraft i. kulturarbeidet i den del 

NATIONELLA DIKTER 

En nyutgiven samling saljes for sv. 
kr. 25,- av Curt Eiberling, Box 8040, 
S-720 08 Vaste rås S. 

av Molde hvor hun bor. Hun har en fordekt liberalisme. Det er derfor viktig at også 
hatt en rekke tillitsverv ... » I stedet for å gå tilbake til Folk og Land inntar en klar 

Men så var det det, da, at hun 1931 og «Nordiske Folkereis- holdning mot begge disse inter
har vært medlem av NS, selv ning» burde redaksjonen heller nasjonalismens og materialis
om hun meldte seg ut i 1943. ta for seg Nasjonal Samlings mens ideologier og aktivt støtter 
En aksjon ble satt igang, selv- program av 1934. Der finner opp om det eneste virkelige al
fØlgelig, men i første omgang in- man nemlig fØlgende sluttsats, ternativ til disse: Den norske 
sisterte hun med komiteens sam- som også representerer en av ny-nasjonalismen som i lØpet av 
tykke på å gjennomføre oppdra- NS' hovedparoler: «Over alt må de siste to år har gjort seg sta
get. FØrst 15. mai lyktes det å gjelde at hensynet til hele landet dig mer gjeldende blant unge så
sjikanere henne vekk. ,går foran enkeltpersoners, par- vel som eldre nasjonalsinnede 

Det later til å være viktig for tiers og landsdelers særinteres- nordmenn. 
visse demokrater å få «frihets»- -ser. Egennytte gjennom folke- For å si det med Erik Rune 
dagen varig utstyrt med gåsøyne. nytte.» Hansen: «Det er bare ett parti 

Alexandra Kollontaj - bolsjevikrevolusjonens store sexprofet 
Alexandra Kollontaj: 
Revolusjon og kjærlighet. 
Pax 1977. 

Det er lite nytt under solen. 
Dagens sexprofeter har også si
ne forløpere, og en av dem var 
bolsjevikledereI). Alexandra Kol
lontaj. Hun både preket og prak
tiserte fri sex, og som sosialmi
nister i revolusjonens første år 

prøvet hun også å sette sine ide-frigjøringen» som en viktig del 
er ut i livet i form av meget ra- av klassekampen, og den er fort
dikale familie- og ekteskapslo- satt i dag et viktig middel for 
ver. Det må ha vært en stor venstreekstremister til å opplØse 
skuffelse for henne å se hvordan de ikke-kommunistiske samfunn 
Sovjetunionen senere likevel innenfra. I et etterord til den 
gikk i mer og mer konservativ samlingen av Kollontaj-artikler 
retning på dette område inntil som Pax Forlag nå har gitt ut, 
landet i dag har langt strengere sier da også Ellinor Kolstad 
regler enn mange vestlige land. tydelig og greit: «Den energi 

Alexandra Kollontaj så «sex- som kjærligheten representerte, 

måtte ikke fortsatt bindes til små 
isolerte grupper i samfunnet -
den borgerlige kjernefamilien -
men frigjØres for å tjene til å 
utvikle proletariatets kollektive 
solidaritet. » 

Og når denne boken utgis på 
Pax, er da hensikten også så 
åpenbart å medvirke til en ytter
ligere opplØsning av kjernefa
milien her tillands. H. 

ER DET EN KVINNE 

som vil stelle huset fQr en eldre 
herre? Nytt hus, pene omgivelser og 
sentralt. Bill. mrk. «128» til Folk og 
Lands ekspedisjon. 

UNG ELLER ELDRE DAME 

som er villig til å være til hygge og 
nytte, søkes til et hjem der hustruen 
er handikappet. Bra lønn. Eget væ
relse. Henv. Kjell Blich Schreiner, 
Høybråtveien 23 J, Oslo 10. 

FOLIulAND 
All post bes adressert til: 

Postboks 7157 - Homansbyen, 
Oslo 3. 

Kontoradresse: Enerhaugplassen 
4, Oslo 6. Tlf. (02) 190671. Kon
tortid: Tirsdag kl. 11-14 og ons
dag kl. 18-21. Redaktøren tref
fes 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. 

Bruk postgirokonto 5164504 
Løssalg kr. 3,-

Annonsepris: 
Kr. 0.70 pr. spalternm. + MVA 

UtgIver: AlS FOLK OG LAND 
Viking Boktrykkeri. 0.10 
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