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SOSIALINDIVIDUALISMEN 
EN NORSK FREMTIDSIDEOLOGI 

i Norge 
Sosialindividualismen bygger 

på den ubestridelige kjensgjer
ning at ikke to mennesker er 
like, og at også de forskjellige 

I forbindelse med omtalen av folk og folkegrupper har sin 
egenaft. Istedenfor å bygge på 

major Svein Blindheims bok det falske dogme om likhet, for-
om frontkjemperne, som kom- langer sosialindividualismen full 
mer til hØsten, har noen aviser respekt for såvel individets som 

, vært interessert i å bringe inter- folkets og folkegruppens sær
vjuer med frontkjempere. De trekk og spesielle egenskaper, 
har hatt lite hell med seg. Det og det gjelder alle folk og folke
skyldes ikke at frontkjemperne grupper. Egenart skal ha frihet 
skammer seg over sin jnnsats, til å utvikles, men denne frihet 
men derimot det beklagelige fak-

,. Det tilløp til ideologisk debatt som var å finne i vårt"\ 
juninummer, har vakt adskillig interesse. Mange, og 
særlig unge mennesker, har bedt oss om å gå nærmere 
inn på begrepet sosialindividualisme og hva det inne
bærer. Særlig ønskelig synes det å være å få en kort 
og klar sammenfatning av sosial individualismens vik-

\... tigste prinsipper. Det er de) vi her har prøvet oss på. ~ 

skal alltid være begrenset av hen
synet til andre - derfor beteg
nelsen sosialindividualisme. Intet 
individ og intet folk skal kunne 
utfolde og utvikle sin egenart 

på en måte som skader andre 
individer eller folk. 

På det individuelle plan til
streber sosialindividualismen et 
utdannelses- og oppfostrings-

system som er tilstrekkelig dif
ferensiert til at enhver får mulig
het til å utvikle sine egne anlegg 
og interesser. Istedenfor å tvinge 
ungdommen inn i en tvangstrøye 
av stivbent «enhets»-undervis
ning, vil sosialindividualismen 
tvert om dyrke personligheten og 
egenarten, dette også fordi det 
som en sum vil gi bedre kår for 
hele folket - både kulturelt og 
materielt - om flest mulig men
nesker finner sin rette og ønske-
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tum at de selv nå, en drøy 
mannsalder etter krigens slutt, 
risikerer å miste sitt surt erver
ved~ levebrød og utsetter seg for 
mange andre former for forfØl
gelse dersom de trer offentlig 
frem. 

Norsk presse er svært opptatt 
av politisk undertrykkelse i and
re land, men de ser ikke bjelken 
i eget øye. Titusener av mennes
ker har helt siden 1945 i realite
ten vært avskåret fra å gi uttrykk 
for sine meninger, ja, de kan 
ikke engang uten stor personlig 
risiko forsvare seg mot den st yrt-

Hvor mange Guler 
finnes det i Norge? 

Hva skal vi vel med 
en elite'? 

(Fcwts. side 6) 

En side av Gule-saken later 
til å være helt oversett av norsk 
massemedia: 

Det er en kjent sak at terror
organisasjonene i Midt-Østen 
driver utdannelse også av andre 
lands terrororganisasjoner, f.eks. 
Baader-Meinhof-banden i Vest-

Tyskland. Det er derfor naturlig 
å spØrre om den unge Gule er 
en enslig svale, eller om det fin
nes flere Guler i Norge. Hvor 
meget vet myndighetene om <in
dre venstreekstremististers reiser 
til Midt-Østen? Hvor sikker· ~r 

(Forts. side 6) 

ARILD HAMSUN SYNGER UT 

I en glimrende artikkel i Af
tenposten (18/7) tar Arild Ham
sun bladet fra munnen og går 
hardt til angrep på middelmå
digheter og utjamningsprofeter. 
Han sier bl. a. dette: 

«Likhetskravet i sin konse
kvens er ingenting mindre enn 
naturstridig. Vi ser det kanskje 
ikke så tydelig ennu, fordi en 
rekke bestemmelser i «ut jam-

(Forts. side 6) 

Dette. er den forferdelige Hirden 

I forbindelse med sitt intervju med major Svein Blindheim om hans front
kjemperbok, bragte Dag og Tid dette bilde og ga det underskriften «Divisjon 
Viking på geledd. Staute nordmenn i tyske uniformer». Det er svært unØyaktig 
journalistikk. Bildet er fra edsavleggelsen da Regiment Nordland ble opprettet, 

og de vordende frontkjempere bærer norske hirduniformer. Når man betrakter 
disse undermenneske-fysiognomier, må man da skjønne at det dreier seg om den 
forferdelige' Hirden, som alle «gode» nordmenn unisont har fordømt til evig 
fortapelse. (Foto: NTB) 
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Hvem svekker 
nå Norges 

stridsevne? 

Det er ikke sant at de'n hvite mann 
er skyld i den tredje verdens nød 

Av Trygve Engen I ~lIe vestlige land er det bygget opp en skyldfølelse som 
går ut på at det er den hvite mann som har ansvaret for 

,Herr :edaktØr! o den tredje verdens fattigdom. I virkeligheten forholder det 

bytning er gal. Vel kan Vestens 
land ha hatt inntekter som kom 
fra koloniene, men de kom fra 
virksomheter som de hvite selv 
satte igang, og som tilfØrte kolo
nilandene verdier som var langt 
større enn' hva som ble tatt ut. 

uten så gunstige at de nærmest 
må betraktes som gaver. 

I ~lt opprop fra Rana h~rreds- seg stikk motsatt. De fremskritt som tross alt er gjort, skyl
parti av N~P som stod l Rana -des nettopp kontakten med den vestlige sivilisasjon. Dette 
Blad 4/6 helter det m .. a. at det hevder den engelske professor T. Bau e r i en artikkel vi 

. forhold «at det skal bh .normalt har funnet i «Nation Europa. Monatsschrift im Dienst der 
med ves~tyske soldater 1 ~orge, europaischen Neuordnung», som igjen har hentet den fra 
vekker var sterkeste harmduren- det amerikanske tidsskriftet «Commentary». Bauer arbeider 
de protest». . ved The London School of Economics og har spesialisert 

Usant er det videre at de 
hvite har innfØrt rasediskrimine
ring i Afrika og Asia. Den histo
riske sannhet er at utstrakt rase
diskriminering har vært vanlig i 
begge disse verdensdeler i år,;. 
hundrer før den hvite mann 
kom. 

Det ser ut til at Rana NKP seg på den økonomiske utvikling i u-landene. 
må ha glØymt at Vest-Tyskland 

Også den påstand at Vestens 
land har etablert handelsbetin
gelser som skader den tredje ver-: 
den, er usann. Tvert om har de 
underutviklede land fått svært 
meget for sine penger gjennom 
flere tiår, og som helhet betrak
tet, er de i dag gunstigere stillet 
enn noen gang før. 

På ett område må det likevel 
innrømmes at Vesten har bidratt 
til vanskelighetene. Ved at man 
har bedret forholdene radikalt, 
er spedbarndødeligheten blitt 
sterkt redusert, og den gjennom
snittlige levealder går raskt i væ
ret. Slik blir det flere munner å 
mette. 

er Norges allierte i NATO, og 
at det er halv- og heilmarxistene Her er noen av Bauers argu-
i' DNA som har manøvrert vårtmenter: 
land inn i denne .militærallian- De mest fremskredne samfunn 
sen. _ i den tredje verden er nettopp 

Enig eller uenig i denne poli- de som har hatt den livligste og 
tikken, . så er Norges rettslege beste kontakt med de vestlige 
stilling i dag klår: Vi er alliert land. Det gjelder såvel i Asia 
bl. a. med Vest-Tyskland. Situa- som i Afrika og SØr-Amerika. 
sjouen er dermed ein heilt an- Om man ser på det sorte Afri
nanenn i 1940, då vi ingen alli- ka, så skyldes alle fremskritt av 
erte hadde. Dette krev og ei an- betydning den hvite mann, og 
na holdning av oss vanlege bor-
garac Var det ikkje t. d.- noko 

de kom nettopp i den utskjelte 
kolonitiden. Så viktige ting som 
rettssikkerhet, lov og orden, un
dervisning, sunnhetsvesen, vann
forsyning og kloakksystemer, 
transport på hjul (de sorte kjente 
ikke hjulet), veier, jernbaner, 
havner, bruk av vitenskap og 
teknikk osv. osv. - alt har sitt 
opphav i koloniherrene. 

,Påstanden om økonomisk ut-

Når Vesten blir bebreidet at 
u-landene i dag er sterkt forgjel
det, så glemmer man at gjelden 
er et nøyaktig speilbilde av de 
varer og verdier som disse lan
dene har fått .. I tillegg kommer 
u-hjelpsgaver, som også utgjør 
store verdier. Mange lån er dess-

På vår begrensede plass kan 
vi bare. gjengi Bauers oppfatnin
ger i stikkords form. I den origi
nale artikkel blir imidlertid hans 
argumenter grundig underbygget. 

som heitte å «svekke Norges 
eller noen med Norge alliert 
stats stridsevne»? Det kan ein 
gjera fnten i handling eller ord. 

Trygve Engen 
Franco gjorde det godt ved de spanske valg 

NRK og norsk presse fornek
ter seg ikke. Også når det gjaldt 
de spanske valg i juni ga de en 
fortolkning som var omtrent det 
motsatte av sannheten. Valgene 
var den endelige dom og et to
talt nederlag for Franco og alt 
hans vesen, fikk vi høre. Virke
ligheten var noe annerledes: 

Valgets seierherre var stats
minister Suarez, den tidligere mi
nister for falangistpartiet i Fran
cos regjering. Den allianse av 
partier han ledet, ble overlegent 
valgets seierherre. Et betydelig 
antall stemmer fikk også Folke
alliansen, som ledes av den tid
ligere Franco-minister Fragas. 

Det gikk riktignok slik at Suarez 
i forhold til de tidligere Gallup
resultater erobret svært mange 
stemmer fra Fragas (Irribane), 
men dette endrer ikke den 
kjennsgjerning at ca. 45% av 
det spanske folk ste'mte på par
tier med direkte tilknytning til 
Franco-regimet. 

Er det noen som tror at de 
kommunistiske diktaturpartier i 
f. eks. 0st-Tyskland, Tsjekkoslo
vakia eller Polen ville oppnådd 
et tilsvarende resultat om det 
lykkelige skulle skje at det ble 
frie valg der? 

Malawi - et 
afrikansk land 
som holder 

stand 
mot de røde 
Det er kommet nyheter fra et 

afrikansk land som vi ellers hØ
rer lite om, nemlig Malawi. Her 
har nå dr. Kamazu Banda, lan-

Uviljen mot kostbart internasjonalt samarbeide 

vokser i USA 
dets leder fått en del av de dertil 
innrettede nyhetsorganer til å 
'stemple ham som en ny Idi 
Amin. Det har lite med virke
ligheten å gjøre. 

Forholdet er at dr. Banda er 

Fra en leser som det siste 
år . har oppholdt seg i 
USA, har vi mottatt dette 
brev. 

en av de få klart antikommuniso: Selv omCarter-administrasjo
tiske herskere i Afrika, og han nen fortsatt er meget ung, er det 
tillater seg til og med det for- enkelte faktorer som tyder på at 
ferdelige å op,prettholde norma- den nye president vil føre en mer 
le diplomatiske forbindelser med restriktiv politikk overfor andre 
SØr-Afrika. På alle kanter er land. Carters men~eskerettig
imidlertid Malawi omgitt av land hets-kampanje kommer i stadig 
som er i hendene på de røde dårligere lys etter som presiden
elIer lØper deres ærender: Mo- ten synes å skifte holqninger og 
sambique, Tanzania og Zambia. syn fra dag til dag. I dagens si
Selv har Banda konsentrert seg tuasjon ligger Syd:'Korea i et av 
om å skape bedre forhold i sitt de mest spente områder i verden. 
lille land (ca. 100.000 kvadrat- Presidentens beslutning om å 
kilometer og 6 millioner innbyg- trekke tilbake de amerikanske 
gere) istedenfor å Øse penger ut styrker i landet har av mange 
på en sterk militærmakt. Så opp- amerikanske politikere og mili
lever han da også nå stadige tær-eksperter blitt karakterisert 
grensekrenkelser fra nabo lande- som et forsøk på å unngå for
ne og angrep av «ukjente fly». nyet konfrontasjon med kommu-

At han skulle hØste sympati nistene av samme slag som i 
og støtte fra «verdensopinionen» Indo-Chimi. Amerikanerne kun
i sin kamp mot røde angripere ne i Korea risikert å få et nytt 
og deres hjelpere, anser vi imid- Vietnam, noe som det tydeligvis 
lerti~ for usannsynlig. ikke er interesse for i den nye 

administrasjonen. USA. Etter at den amerikanske' katastrofal, og fØderale midler 
Det er imidlertid ikke bare i markedsandel har gått ned for må .stadig sprøytes inn i større 

det fjerne østen USA kutter ned nær sagt alle varer både i USA og større deler av samfunrislivet. 
på forsvaret. I USA kan en mer- og resten av verden, har både Dette har medfØrt at 1950- og 
ke en trend mot stadig sterkere fagforeningskrefter og industri 1960-årenes evne til å yte hjelp 
sentralisering av militære baser kommet med stadig sterkere krav til andre land er sterkt redusert 
og flyplasser. Da verneplikten om beskyttelse av det innen- om ikke nesten borte. Mange 
ble fjernet i 1971, betØd dette landske marked. amerikanere har idag samme ne
også en svekkelse av mannskåps- Etter at USA selv kom inn i gative holdning til NATO og 
styrken, og i dag er det tvil blant store Økonomiske problemer i kostbart internasjonalt samar
endel politikere om forsvarsbe- begynnelsen og midten av 1970- ,beide som deler av den norske 
redskapen kan opprettholdes årene, synes viljen til å opprett- befolkning har til u-hjelp. Den 
med . et. frivillig militær-vesen. holde militærstyrker i utlandet vanlige borger ser rett og slett 
Presidentens beslutning om fore- og gi hjelp til andre land å være ingen vits i å subsidiere andre 
lØpig å skrinlegge den videre ut- ,sviktende. Den økonomiSke til-.lands forsvar så lenge den in
vikling av bombeflyet B 1 kan . stand for mange lokalsamfunn nenlandske Økonomien ikke til
også tyde på at USA legger an er i dagens situasjon nærmest sier det. De omfattende anti-
på en forsiktig liuje i fremtiden. amerikanske demonstrasjoner 

Stadig nye forslag om hØY noen år tilbake har også hatt 
beskyttelsestoll på en rekke vare- Nå blir det enda store virkninger på opinionen, 
slag og restriksjoner mot uten- som har inntrykk av at de ikke 
landsk shipping egner også til å fi 1° ° Ai Ok får annet enn utakk for strevet. 
gi innrykk av sterkere Ønsker om a", tgere t J rt a Det er svært vanskelig å ge-
lukkede markeder. Kravene om neralisere når det gjelder ame-
hØyere tollsatser gjelder i fØrste «Etter at folket sigra i Viet- rikanske forhold. Selv om man-
rekke varer importert fra land i nam, er det Afrika som opp tek ge faktorer peker i retning av 
den tredje verden, men en slik meg mest.» sterkere· isolasjonisme, må en 
politikk kan meget godt også Finn Gustavsen være uhyre forsiktig med å trek-
skade vest-europeisk eksport til i Dag og Tid ,ke konklusjoner. T. 
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- FOLKogLAND--
UAVHENGIG AVIS 

Hvor sterkt sto Nasjonal Samling 
like før 9. april 1940? 

-
Ansv. redaktør: 

ROLF CHRISTIANSEN 
assistert aven redaksjonskomit6. 

lØ 

Marxistene må vekk 
Det er ikke lett for NS-folk å gå til valgurnen. Nesten 

uansett hva man stemmer på, gir man støtte til folk eller 
'grupper som har deltatt og fremdeles deltar i forfølgelsen 

Det har vært mye om å gjøre for visse histo
rikere å redusere Nasjonal Samling til bortimot 
ingenting i perioden 1937-40. Typisk er hva 
Hans Olaf Brevig skriver i boken «NS - fra 
parti til.sekt», nemlig at «bevegelsen ble redu
sert til et halvt tusen medlemmer». Vi er imid
lertid nå kommet over et dokument som viser 
at alene NS Kamporganisasjon pr. 8. april 1940 
hadde 675. medlemmer. NS Kamporganisasjon 
omfattet de fleste tillitsmenn og nl?en få spesielt 

fortjente medlemmer ellers. Det ble ikke fØrt 
noe sentralt kartotek over medlemsstokken for
Øvrig, men av grunner som vi nedenfor skal gjøre 
nærmere rede for, gir medlemstallet i NSKO 
grunnlaget for å anta at Nasjonal Samling umid
delbart før okkupasjonen hadde et sted mellom 
7500 og 10000 medlemmer. Og det er vel noe 
mer enn en politisk «sekt». 

Vi gjengir fØrst den interessante tabell vi er 
kommet over: 

av oss. Det er derfor forståelig at mange gjennom alle år Fylkesorganisasjon 
har avstått fra å bruke sin stemmerett. 

Etter grundig overveielse er vi likevel kommet til at vi FO . 1 Østfold 

KO-medl. pr. 8/4-40 
Menn Kvinner Sum 

Derav oppt. 
etter 1/7-37 

Utmeldt 
36-39 

Utmeldt 
40-41 

8 
i år viI appellere til våre venner og lesere: Tross alt, gå FO 2 og 3 Oslo og 
til urnen denne gang! Det finnes nemlig hensyn som er Akershus 

67 2 69 

så sterke at vi må overvinne vår motvilje. FO 4 Hedmark 
Vi har lite tilovers for de etablerte partier,uansett hva FO .5 Oppland 

de kaller seg, men av flere onder er noen verre enn de FO 6 Buskerud 
andre. Og ett er sikkert: For NS-folk har marxismen all- FO 7 Vestfold 
tid vært hovedfienden. Dette resonnement var også Quis- FO 8 Telemark 
lings da han ved valgene i 1933 og 1936 tilbød listeforbund FO 9 Aust-Agder 
med de ikke·sosialistiske partier og gjennomførte det i FO 10 Vest-Agder 
praksis i alle tilfeller der disse partier var villige til det. FO 11 Rogaland 

Marxistene representerer en ideologi som er fremmed FO 12 Bergen 
for norske tradisjoner og norsk livsstil, og de er ekstra FO 13 Hordaland 
farlige fordi de bruker enhver sjanse til å låse fast løsnin- FO 14 Sogn og Fjordane 
ger som skritt for skritt bringer oss inn i et samfunn, der FO 15 MØre og Romsd. 
s!aten bestemmer alt ~g det enkelte ~ndivid er .redusert FO 16 SØr-Trøndelag 
t~ ull!ælende nUll!mer. I rek~e~. FordI. folkememn.g~n de FO 17 Nord-TrØndelag 
SIste a~ har gått I antI-l~arxlstisk r~tmng, er d~t I ar en FO 18 Nordland 
reel! ~Janse for at marxIstene kan fJernes fra SIDe makt- FO 19 Troms 
PosIsJoner. .,. .. FO 20 Finnmark 

H v e m man skal stemme på, viI VI ikke blande oss Hele landet 
inn i. I mangel av et virkelig nasjonalt parti ved valget, 

202 
30 
38 
38 
23 
60 
17 
4 

44 
9 
2 
1 

12 
20 

1 
3 
8 

21 
600 

47 
2 
3 
2 
2 
8 
3 
1 
2 
1 

2 

75 

249 
32 
41 
40 
25 
68 
20 

5 
46 
10 
2 
1 

12 
22' 

1 
3 
8 

21 
675 

har NS-folk forskjellige meninger om hvor stemmen bør 
plasseres. Hovedsaken er: Bruk din stemmerett og stem 
marxisten~ ned! 

Ryktesmeden Almås 

Det har vært en del uklarheter skrevne partisplittelse rundt års
i kartoteket, men disse er ved skiftet 1936/37, bare medfØrte 
oppstillingen av tabellen alltid' et relativt beskjedent antall ut
tolket i bevegelsens disfavør, meldeIser av NSKO, og at disse 
hvilket vil si at medlemstallet utmeldelser stort sett begrenset 
pr. 8/4 1940 er et minimumstall, seg til Oslo-området. Samtidig 
mens alle utmeldelser er maksi- er det kommet til et ganske stort 
mumstall. antall medlemmer i NSKO etter 

Det er vel tvilsomt om det er riktig å ta Reformpartiets ex
formann Kristoffer Almås særlig alvorlig - han har jo nå utal
lige ganger bevist at hans vurderingsevne og sans for proporsjoner 
er svært mangelfullt utviklet. 

I en artikkel i «Dag og Tid» (22/7) er Almås igjen på krigs-
stien, .og som vanlig er det «nazistene» som fØrst og fremst skal 
unngjelde. En masse visvas blir satt på prent, bl. a. en påstand 
om at «nazistene» i hele den vestlige verden er med på å bygge 
opp kommunistiske organisasjoner for å bevise. at kommunist

Det er interessant å kunne splittelsen. 
konstatere at den meget om- Kvinnene er nokså svakt rep-

Vellykket frontkjempermøte 
faren eksisterer! En av hans pdstander er imidlertid så grov at Den årvisse samling av front- len fornyet skjerpelse av dette 
vi må ta den alvorlig, selv om den kommer fra en mann som kamerater ble iår en kraftig til- klima bare kan fØre til at sam
Almås. Han skriver nemlig: litserklæring til arrangementsko-holdet og kameratskapet styrkes, 

«Goebbels nazipropaganda var bygd opp på ei tese om miteen og en manifestasjon av et· sier seg selv. 
at «Berre ei lygn vart satt fram ofte nok, ville ho til slutt kameratskap som ikke kan bry-. Dette påpekte også stevnets 

97 
7 

21 
16 
6 

11 
12 
2 

14 
10 
2 

2 
8 

1 
1 

210 

. 10 

51 
1 

7 
1 
4 
1 

4 
1 

1 

81 

25 
2 

4 
4 
3 
1 

1 
1 

2 
1 

1 

53 

resentert, enda de gjorde seg 
sterkt gjeldende i bevegelsen som 
helhet, men det kan bunne i at 
de - bl. a. på grunn av navnet 
- har sett på NSKO som en 
mannsorganisasjon på linje med 
Rikshirden. 

At Quislings regjeringsinitiativ 
i 1940 fØrte til negative reaksjo
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En trofast 
kje 111 per 

er gått bort 
verta trudd». Dei gamle nazistane i Noreg arbeider - ogSQ tes,ned av rabulister av forskjel- hovedtaler. Han trakk også frem Sigurd Konrad $trømseng er 
i dag - ut fra at denne tesa er rett. Det ryktemakeriet vi' lige avskygninger. de hovedpunkter i menneskelig gått bort nærmere 80 år gammel. 
har fått mot kjente poliikarar, er ikkje noko som er kame I dagens samfunn represente- Isamkvem og samfunnsliv som Han var fØdt 19/6 1897 i Bardu. 
av seg sjølv.» , rer ikke frontkjemperne bare alle de frivillige alltid har bekjent seg Hans forfedre var fra Østerdalen 

Med uttrykket «dei gamle nazistane i Noreg» må vi tro at Isamfunm(grupper, men også alle til, men som det idag lØpes og var blant pionerene som dyr
Almås mener oss NS-folk. På vegne av disse NS-folk må vi derfor yrker, trosretninger og politiske storm mot, som 'Offervilje, ar-ket opp og bosatte seg i Måls
forlange qt han før vårt neste nummer går i trykken gir oss klar partier. Likevel er deres samhold beidsomhet, ridderlighet, troskap elvdalen. 
beskjed om h v i l k e NS-folk som har satt ut rykter om norske og kameratskap sterkt og levende log ærlighet. Hans tale var spek- Som ung mann kom han til 
politikere. Hvis han ikke er istand til det - og det er (Jet svært nettopp fordi det ble smidd i kri-ket med eksempler på hvordan Østlandet. Med sin sterke inte
liten grunn til å tro at han er - er det bare å slå fast at Almås gens nådeløse esse og herdet i verdier i dagens Norge ble stiltresse for heim og ætt, og sin 
selv er en ondsinnet og uansvarlig ryktesmed. 'efterkrigstidens harde klima. At på hodet på samme måte som varme kjensle for sitt folk og 

også historiske kjennsgjeminger sitt land, falt det for ham helt 

«Folk og Land» økte med 40% i 1976 
blir fordreid. Bans både alvor- selvfØlgelig å slqtte seg til Vid
lige og vittige tale ble belØnnet kun Quisling. Han meldte seg 
med sterkt bifall. inn i NS allerede i 1933. 

Tradisjonen tro ble' de falne Sigurd Strømseng sa aldri nei 
Generalforsamling i Folk og at abonnentene fikk et nummer 

Land AlS ble holdt 22. juni og mer enn lovet ved årets begyn
sto i fremgangens og optimis- neIse og at ca. 600 personer i 
mens tegn. Arsberetningen viste ledende stillinger av forskjellige 
bl. a. at betalte abonnement og slag nå får avisen gratis tilsendt, 
lØssalg Økte med ca. 40% i kunne regnskapet for i fjor gjø-
1976, og at også «støtteannon- res opp med et overskudd på 
ser» og andre bidrag viste en vel kr. 12.500,-. Beløpet er 
betydelig stigning. Til tross for for en stor del brukt til dekning 

av tidligere underskudd. Når et minnet og minneord for siste' års når en jobb skulle gjøres. Gjen
så godt resultat har vært mulig dØde kamerater lest opp, hvor- nom årene fikk han derfor man
i 1976, er det også fordi alt ar- efter trompetsoloen «Den gode ge tillitsverv. FØr krigen var han 
beide med ekspedering og redi- Kamerat» ble påhørt stående. forlikskommisær i Drammen og 
gering av avisen skjer uten godt- Efter hilsener til forsamlingen under okkupasjonen satt han 
gjØreIse av noe slag. ,fra inn- og utland, fortsatte det som personalleder i Buskerud og 

Styret, der Rolf Christiansen kameratslige samvær i høy stem- Vestfold. Han var også en av 
er formann, ble enstemmig gjen- ning utover kvelden og natten. stifterne av Målselv og Bardu 
,,5tlgt. Gr. W. (Forts. side 6) 
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Side 4 FOLK og LAND . AUGUST 1977 

Herr redaktør! at ansatte begår tillitsbrudd og de er «berettiget» til å stjele på 

Er vi blitt et folk av tyver? Mens vi venter; 
på et nasjonalt alternativ 

De fleste av oss har vel en forsyner seg av sin arbeidsgivers denne måten, er en av grunnene 
eller annen gang støtt på det lager. Så vanlig er dette og så de rødes ustanselige propaganda 
omfattende «undergrunnsmarke- alminnelig godkjent at jeg flere mot eiendomsretten. «Eiendom Herr redaktør! Hg nasjonalt alternativ, men en 
det», der det er mulig å få kjøpt ganger har opplevd at det i buss er tyveri», heter det jo, og da må ,taktisk borgerlig stemmegivning 
mange slags varer til svært guns- eller tog åpent og usjenert drøf- man vel ha rett til å stjele fra En tid tilbake hadde Folk og \Sikrer en minst mulig sosialis-
tige priser. Få er i tvil om hvor tes hvordan slike varer er skaf- en tyv? Land en artikkel der lesere ble tisk politikk frem til neste valg. 
disse varer stammer fra: Det er fet eller kan skaffes. Det hender Men tyveri er og forblir ty- oppfordret til å komme med råd På det tidspunkt er det å håpe 
regulært tyvegods. til og med at enkelte direkte veri, og med det omfang uheder- m.h.t. hØstens stortingsvalg. Da at det er mulig å ha bygget opp 

Dette tyvegodset er bare i skryter av slik virksomhet, og lighetene nå har fått, er den jeg leste responsene til de fleste et politisk parti med en sosial
sjeldnere tilfeller bragt tilveie det uten det minste tegn på dår- iferd med å bli en alvorlig brist innsendere, ble jeg meget skuf- individualistisk dreining og et 
ved vanlige innbrudd, men kom- Hg samvittighet. i vår folkekarakter.· fet. Både å la være å stemme og godt utbygd valgapparat. -
mer isteden ut på markedet ved Når folk ser ut til å mene at Liv, RiSØr å stemme på partier som ikke har For all del: KAST IKKE BORT 
______ ..,..-____________________________ noen som helst sjanser til å opp- EN VIKTIG STEMME I VART 

KULTUR 
må være forankret i tradisjon og kvalitet 

Herr redaktØr! Av Litteratus ser manifestere seg overalt i sam
funnet. 

I tiden etter andre verdens- Begrepet «ukultur» søkes be- Den påfallende sterke nivå-
krig har tenkende mennesker he- visst radert bort som ikke eksi- senkning vi har måttet være vitne 
le tiden måttet undre seg over sterende. Under begrepet «kul- til i tiden etter andre verdens
alle de aktiviteter som nu skulle tur» plasseres likt og ulikt - krig, når det gjelder kultur i tra
plasseres under rubrikken «kul- etter en prioritering som virker disjonelI betydning av kvalitets
tur» og gis offentlig pengestøtte vesensfremmed for norsk kultur- bestrebelser og kresen selvkri-
av «kulturmidlene». tradisjon. tikk, kan ha forundret mange 

På den annen side har man Kulturbegrepet, etter norsk og av oss. Mange har undredes på 
måttet undre seg over hvor sterkt europeisk mønster, har. alltid hvorfra tidens ledende mennes
det mer virkelige kulturbegrep: hatt en sterk forankring i tradi- ker hentet ideen til dette å la 
oppdragelse til en indre, per- sjon - og i et hØyest mulig kva- «ukultur» og hverdagslige trivia
sonlig kultur, er blitt forsømt. litetsnivå. Sett under denne syns- liteter og nødløsninger i en mid-

En slik indre, personlig tileg- vinkel - men bare da - kan lertidig tvangssituasjon - bli 
net kultur vil nØdvendigvis ma- man godta at hele vår tilværelse påhengt etiketten «kulturarbeid». 
nifestere seg såvel i det negative fra fødsel til grav, med alle de Selv hØrer jeg til dem som vil 
som i det positive: dette gjør jeg, tanker,' ord og handlinger livet god~a at mangt og meget usunt 
men det der vil jeg ikke. nedlate består av, skal være preget av må være kommet hit til oss fra 
meg til å befatte meg med. Rik- kulturbestrebelser. USA, som ,har så stort utvalg å 
tig nok kan inndelingen i. aksep- Hos den som i sin dypeste by på av ondt som av godt. Men 
table og uakseptable aktiviteter personlighet er preget av indre akkurat dette: å la begreper sei
til dels - men bare til dels - kultur, vil nemlig alle tanker, le under falsk flagg, må sann
være situasjonsbetinget. Der fin- 'ord og handlinger vitne om og synligvis være blåst hit til oss 
nes mangen en midlertidig nød- preges av denne indre kultur. med Østavinden. 
løsning som må aksepteres som Omvendt vil hos en ukultivert IfØlge den sovjetiske flyktning 
moralsk forsvarlig i et meget personlighet den hele totalitet av Bjelenko må dette være en van
sykt samfunn. Men tenkende ,atferd rØpe den rot atferden lig foreteelse i «det østlige 
mennesker må nødvendigvis fØle -springer ut fra. Eden». Eksempel: I straffekom
et sterkt ubehag ved å se disse Den materialistiske ide: å stil- paniene for ideologisk avvikende 
midlertidige nødlØsningene, som le de ytre og synlige aktiviteter flygere organiserte forvaltningen 
i et sunt.samfunn måtte plasseres i sentrum, hevde at personens regelmessig «kultur-utflukter» 
under rubril\;ken. «ukultur» eller indre ideverden er et produkt av med militære busser til hærens 
«kulturfiendtlige aktiviteter», de ytre handlinger, må nødven- bordeller. (Se: «NA» nr. 14, 9/4 
opphØyet til betegnelsen «kultur- digvis fremme nettopp det uhyr- d. å. s. 18-21). 
arbeid»; lige, forsøplete kulturbegrep vi Litteratus 

Sannheten skal stoppes for enhver pris, 
Herr redaktØr! Av Leif Karlung 

Eksempler på gro" diskrimi-
nering kan fastslås og bevises ger til sine. Ett av ti innlegg 
foretatt av dem som har mono- kommer på trykk dersom om
pol på ytringsfrihet, og som har stendighetene er særdeles gunsti
all makt og bemyndigelse til å 'stendighetene er særdeles gun
sensurere bort alt som angriper stige. Istedenfor blir sidene 
skatteflåing og umoralske effek- ,fylt til trengsel med glorete 
ter. De store skatter skaffer pres- reklame, pop-stoff, sport og 
sen pen statsstøtte og hØye lØn-' ,alt mulig annet som hjerne
ninger. De umoralske effekter vasker Ola Nordmann og 
skaffer avisene større salg og ,avleder hans oppmerksomhet fra 
enda større inntekter. Det sam- dagliglivets tredemØlle og be
me går igjen i NRK· og dens 'svær. Det skal viskes ut mellom 
medarbeiderstab. Derfor er altkvinnelår og perversiteter, mel
som omgir oss av medianytt og lom bingo-dille og pop-djevler, 
underholdning befengt med en mellom Nordvik, Nordli og Hau
spesiell politisk propaganda styrt ,gestad. 
av DNA og LO. Når det gjelder NRK, er en-

En hvilken som helst nord- kelte politikere og partier be
mann kan skrive til pressen og gunstiget på samme måte som 
derved gjøre mine bitre erfarin- Strindberg og ishockey. De går 

Igjen like sikkert som værmel
ding og nyheter, som ni-timer og 
spørrekonkurranser, og alle vet 
inderlig godt hvordan Willoch 
og Steen ser ut på skjermen. 
Men hva skjer dersom f. eks. 
Norges demokratiske parti sen
der ut en pressemelding? Det er 
som et slag i luften. Ingen ser 
det på trykk, ingen, ser det på 
skjermen og ingen hØrer om det 
over eteren. Ring rundt og spØr 
om hvem som har ansvaret for 
dette. Ingen svarer. Skriv brev 
og ingen svarer. Vi skal ties 
ihjel - for ingen må vite at det 
finnes et parti som kjemper for 
landets grunnlov, for den enkelte 
borger og skattebetaler. Ganske 
enkelt fordi sannheten skal stop
pes for enhver pris. 

Leif Karlung 

nå mandater i Stortinget,... er me- KANSKJE MEST KRITISKE 
get uheldig eftet mitt syn. Pr. STORTINGSVALG! 
idag finnes det ikke noe skikke- Ung leser, Vestfold 

Integrering 
er ingen spøk - for noen 

Herr redaktØr! 

Inderen Sunil Loona ved Sko
lepsykologisk kontor i Oslo har 
de fremmedspråklige elevene 
som sitt arbeidsfelt. I et intervju 
med Aftenposten (30/6) gir han 
uttrykk for at erfaringene med 
integreringen hittil er meget dår
lige: 

«Det viser seg at det er 
nesten umulig å lære de 
fremmedsproglige elevene 
norsk, slik at de kan bruke 
sproget på et abstrakt nivå. 
Sprog er ikke bare gram
matikk. Kommunikasjon 
krever felles bakgrunn, ikke 
bare felles sprog. '" Men 
de fremmedsproglige eleve
ne lever i et sosialt miljØ, 
hvor de er isolert fra det 
norske samfunn. De taler 
ett sprog hjemme og lever 
i en annen kultur. Den en
este kontakt de oppnår med 
det norske samfunn, er sko
len, og her foregår all læ
ring i et vakuum. Det man 
ikke opplever i sitt daglige 
liv, kan man heller ikke 
lære.» 

«Alle underSØkelser og' 
all statistikk viser at det er 
flere psykiske problemer 
blant annengenerasjons inn
vandrere. Dette henger 
sammen med den generelle 
sosiale situasjon. De har 
mistet forankring i en trygg, 
kulturell bakgrunn, som 
foreldrene hadde, uten å ha 
fått en ny i erstatning. De 
vil få en såkalt marginal 
identitet, hverken fØle ti/
hØrlighet med den ene eller 
den annen kultur.» 

Nettopp! Å ha sin forankring 
i en trygg kulturell bakgrunn er 
noe ethvert menneske trenge,; -
det er simpelthen en menneske
rettighet. Derfor er det en lett
kjøpt og falsk humanisme å til
late innvandring av mennesker 
fra vesensforskjellige kulturer. 
Det vil i svært mange tilfeller 
si å fØre dem rett inn i en usik
ker og ulykkelig tilværelse. Og 
om slik innvandring får et til
strekkelig omfang, kan det også 
fØre til at vertsfolkets kultur 
blir brutt ned og går i oppløs
ning, slik at nye millioner mis
ter sin trygge forankring. 

La oss nå få en seriøs debatt 
_ Loonas norske kollega Erik om disse ting - og det uten at 

Paus er meget bekymret for det straks skrikes opp om «rase
hvordan det skal gå med disse hat» og diskriminering. 
barn: Peder, Eidsvoll 

AKP(m-ll oppkaller barn 
etter B,aader-Meinhof 

Herr redaktør! 

En innsender i en Østfold-avis 
påstår at AKP(m-l) har Baader
Meinhof-banden som sitt forbil
de og oppkaller sine barn etter 
disse terroristene. -

I et illsint svar dagen etter fra 
Ulriche (4 år) blir innsenderen 

gjort tydelig oppmerksom på at 
AKP(m-l) har hvem de vil som 
forbilder, og at han bare ikke 
må bry seg. 

Hvor mange av AKP(m-l)
barna som heter Ulriche, vet 
jeg ikke, men det må være til
latt å grøsse over slike foreldre. 

Korrespondent, Østfold 
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Vi kjempet FOR noe! Forskere kommer frem til et 
Av Andreas Nilsson mer nyansert syn på Niirnbergprosessen 

Herr redaktør! Vi som var ute - dvs. de 
Svein Blindheim har i pressa jeg kjenner fra Regimentet og 

fortalt at han vil utgi ei bok, Wiking - hadde og har lite til 
«Nordmenn under Hitlers fane». overs for propagandafrasen som 
I lederen for juni mener redak .. «i kamp mot bolsjevismen», og
tøren at tittelen bør endres til så når den nå gjentas av redak
«Nordmenn i k<;tmp mot bolsje- tøren i Folk og Land. . 
vismen». Vi var ingen negativ MOT-

Også jeg stusset over tittelen, STANDSbevegelse. Vi var PO
men ved ettertanke finner jeg SITIVE, vi var FOR. Vi kjem
den helt riktig og meget god. pet FOR en ide. FOR NORGE. 

Blindheim har full rett til å FØrst og fremst i felles kamp 
si <<under Hitlers fane». Vi avla sammmen med ungdom fra man
faneeden til Adolf Hitler som ge nasjoner FOR EUROPA. 
sjef for forsvaret - ikke som Men da hverken Churchill, 
partisjef og rikskansler. Vi må Willy Brandt eller formann Mao 
ikke bli så hårsåre at vi blir for- ennå hadde kommet så langt i 
nærmet om andre bruker deime sin utvikling, måtte det nødven-
sannhet. digvis skje «under Hitlers fane». 

Blindheims bok skal markeds- Er bokas innhold like sann-
fØres og navnet «Hitler» selger ferdig som tittelen, vil mange 
fortsatt meget godt. Jo flere som ,fordommer bli revet ned. Vi 
kjØper «Hitler», jo flere blir det imØteser boka med spenning. 
som leser det Blindheim har å (Om den ikke blir stoppet!) 
si. Vi håper på at det blir mange. Andreas Nilsson 

Minneord om en motstander 
som ble en venn 

Av Arnold Lockerlsen 

Herr redaktØr! 
Uavhengig av hverandre har 

den tyske Hitlerforsker Werner 
Maser og amerikaneren Bradley 
F. Smith offentliggjort dokumen
ter som gir et adskillig mere 
nyansert syn på spørsmålene i 
denne saken (Spiegel Nr. 11 av 
7/3 1977). 

For at de anklagede ikke skul
le kunne unnskylde seg med at 
de hadde handlet etter foresattes 
ordre, ble både den amerikans
ke og den britiske militærstraffe
lov allerede fØr krigen var slutt, 
endret slik at allierte soldater 
personlig var ansvarlige for 
eventuelle brudd på folkeretten 
og ikke kunne skylde på ordre 
fra høyere hold. Dette ble ifØlge 
Maser utelukkende gjort med 
henblikk på den forestående 
krigsforbryterprosess og for å 
frata de anklagede muligheten 
av å henvise til at de handlet 
etter ordre og ellers-stod i sam
me stilling som soldater i andre 
armeer inntil da. Som begrun
nelse oppgir Maser at både ame
rikaner og briter opphevet nevn
te militære lovendringer straks 
prosessen var over og gikk til-

'bake til de opprimielige para
grafer. 

Dommerne kom ofte opp i det 
Odd Sigmund Vorkinn fra te, som viser mot, men mest for rene kaos av misforståelser og 

Tromsø. Han var en av våre ær- hans storsinn og vennskap mot rivalisering. Jeg nevner her noen 
lige motstandere. Odd reiste som meg, en tidligere motstander, - eksempler: 
mange andre til Sverige i 1941 og det gjennom mange år mens Den amerikanske hovedankla
da han ikke likte seg her. Men vi var sammen her i TromsØ. ger Jackson ville ha en repre
han ble ikke i Sverige og spiste Og jeg minnes ham som en av sentant for den tyske rustnings
«smørgosser» som så mange an- de storsinnete tidligere motstan-industri på anklagebenken -
dre, men jumpet over «dammen» dere, som har besøkt og besøker nærmere bestemt Gustav Krupp. 

som Fritzsche ville ikke n:;tziste- Skulle DØnitz dØmmes ville det 
ne kunne begått slike forbrytel- bety et slag i ansiktet på anglo/ 
ser». Fritzsche ble imidlertid fri- ,amerikansk rettsoppfatning. Den 
funnet fordi de andre dommerne ,amerikanske dommer Biddle var 
mente Fritzsche var en «ube- innstillet på full frifinnelse av 
tydelig person som ikke Hitler DØnitz, og han la til «at tyskerne 
ville spandert 5 minutter på». hadde ført en adskillig renere 
Han ble også frifunnet. Til his- sjøkrig enn amerikanerne» (Kfr. 
torien hører at Fritzsches nær-ellers intervju med krigsseiler 
meste overordnede Rikspresse- siste vinter i norsk fjernsyn, som 
sjef Otto Dietrich ikke satt på bekreftet at tyske u-båtkapteiner 
anklagebenken. viste så meget hensyn som det 

Særlig vanskelig for retten var under forholdene var mulig ved 
det å karakterisere den tyske in- senkning av handelsfartøy.). 
vasjon i Norge, som aggresjon. ' Biddle fikk motbØr hos de 
Både engelskmennene og tys- andre dommerne i sitt syn. Etter 
kerne hadde planene klare for å langvarig kjØpslåing kom man 
besette Norge. Tyskerne kom fram til et komprornis om doms
altså fØrst. Den russiske dom- avsigelse. DØnitz ble dØmt som 
mer Nikitschenko mente at den ansvarlig for den tyske u-båt
tyske okkupasjon ut fra rent krig. 
militærstrategiske synspunkter Såvidt eksempler fra verdens 
var berettiget. Både de ameri- største krigsforbryterprosess. Det 
kanske og engelske dommere er selvsagt oppmuntrende at man 
fikk imidlertid gjennomført at nå er kommet bort fra den svart/ 
dommen lød på uprovosert ag- hvitt framstilling man hittil er 
gresjon, og admiral Raeder som blitt foret med og kan se tingene 
hadde vært med på planleggin- i et mer realistisk lys. Dette 
gen fikk ·livsvarig.Churchill - burde også slå gjennom i vårt 
som planla den engelske inva- land. For å si med p'rofessor 
sjonen- fikk som kjent Nobels Skodvin i et radioforedr.ag for 
litteraturpris. noen.år tilbake (30 år etter kam-

Anklagen mot storadmiral pen mot bolsjevismen): De 
Karl DØnitz lød bl. a. på «krigs- 10000 nordmenn som meldte 
forbrytelser».' Den amerikanske seg til tysk krigstjeneste utgjØr 
marine ekspert James H. Rowe en del av Norgeshistorien, som 
hadde lagt frem for retten et 30 ennå ikke er blitt skrevet, men 
siders referat der han konklu- som fØr eller siden må skrives. 
derte med at den amerikanske Svein Blindheims beb'udede 
marine hadde ført sin u-båtkrig bok om dette kapitel imØteses 
på en måte som utallige ganger med stor spenning. 
fØrte til brudd på folkeretten. Bastian 

og hamnet i Shetlandsgjengen mitt hjem. Denne var imidlertid av helse- ( 
som marinesoldat og telegrafist:. Odd Sigmund Vorkinn døde messige grunner ikke i stand til 
Han var flere ganger bortom den 15. mai d.å. Han sovnet å føres frem i retten, og Jack
Nordsjøen på raid langs norske- inn etter en kreftsykdom i spise- son foreslo da at sØnnen Alfred 
kysten, inntil han i 1944 hamnet røret. Men hans mot stanget skulle anklages. Den britiske ho-
i Varangerfjorden. Der var han denne lumske sykdom i minst vedanklager Sir Har~ley Shaw-
en tid i russisk fan.genskap fØr 5 måneder lenger enn legene cross svarte koldt «at man be
han kom tilbake og ble satt inn hadde ventet, og han bar sine fant seg i en retts al og ikke på 
på Finnmarkkysten, hvor han store smerter uten å kny eller fotballstadion der man kunne 
var så langt vest som i TromsØy- minne omgivelsene om det. sette inn reserver ved forfall». 
sundet. Han var den fØrste alli- 'La oss rope et langt hurra Den russiske dommer nedla 
erte soldat som landet på damp- mot denne bortgangne kriger, og påstand om ti års fengsel for 
skipskaia i TromsØ - fØr den dekorere ham, med bjØrkelauv. Hans Fritzsche - sjefen for 
tyske kapitulasjon. Fred med ditt minne, Odd! Propagandaministeriets Radio-

Jeg dekorerer ham for alt det- Arnold Lockertsen avdeling «fordi uten mennesker 

ARKITEKT 
(Tidl. frontkjemper) trenger oppdrag/arbeid. Te.gning, 
byggeledelse. Alle typer bygg. Stor erfaring - bedre 
arbeid - greie priser. (Engasjement for firma også av 
interesse.) 

Har De byggeplaner, nå eller senere, skriv til bill. 
mrk. «Smått og stort 129», Folk og Lands ekspedisjon. 

MANEDENS 
«PERNILLE» : VALGFLESK LUTRET I TUNGETALE 

Det var sØndag den 17. juli at 
fire politikere bega seg til Sarons 
dal invitert av yppersteprest Aril 
Edvardsen. Platou fra HØyre, Kjell 
Bondevik fra Kr. F., StåIset fra 
Sp. og Reiulf Steen fra AP. 

Med andakt i ansiktene lyttet 
de til bØnnene og salmesangen, 
selv herr Steen danderte sitt an
sikt i bortimot troende folder. 

. Hvor mange stemmer var å fis
ke, tro, dersom den politiske tun
getale ble riktig tydet. Trang er 
veien som fører til Stortinget, og 
bare 155 slipper inn dit til stor
tingsrepresentantgasje, komitegodt-

gjørelse, subsidiert mat og drikkegssalen, synes det ikke å herske 
i Stortingsrestauraten og den hØye tvil om. Her må sankes kristne 
pensjon når det tilstrekkelige an- stemmer, avholdsstemmer, ny~ 
tall år er avsittet. norskstemmer, hØykirkelige og sek-

Riktignok stiller ikke Platou til teriske stemmer, idretts stemmer, 
gjenvalg, så hva han tenkte på skal maskuline og feminine stemmer, 
det ikke gjettes på. Men hellig- alderdoms- og ungdomsstemmer, 
gjØreIsen bruste over forsamligen, ensliges og giftes stemmer, spare
politikerne innbefattet. res og Ødelands stemmer, all lan-

Da jeg leste referatet 'og så bil- dets divergerende stemmer skal 
dene i «Verdens Gang», gikk det løfte kandidatene inn til fire års 
en iling av glede gjennem meg salighet i den sal som fra samrnes 
over at ingen kvinne deltok i det talerstol betegnes som «Denne 
religiØst-politiske skuespill. Sal». At lykksalighet har element 

Hensikten helliger midlet og at «sal» i seg kom ikke minst til syne 
alt tas i bruk for et sete i Stortin- under seanse i Sarons dal den 17. 

juni i år. 
Jeg er klar over at ingen poli

tiker fra de ovenevnte partier ville 
ha kommet til et møte avholdt av 
de forhenværende, de forfulgte og 
slike som føler samhØrighet med 
dem. Det hele er riktignok hypo
tettsk, et slikt møte ville ikke 
tjene noe hensikt og dessuten sik
kert i demokratiets hellige navn 
blitt forbudt. Og våre stemmer er 
ikke som Sarons dals stemmer og 
ingen synes å våge å fri til dem. 
Det kunne rØpe forståelse for de 
fortsatt forfulgte og det ville være 
skjebnesvangert for en karriere 

med sikte mot den brede dØr som 
,fØrer til forgjettelsen på toppen 
av LØvebakken. 

Men ikke alle partier· var med 
på tungetaleridyllen hos forret
ningstalentet til Edvardsen. Kjen
diser blir enda mere sådanne ved 
å bekjenne at de vil stemme på 
AP. En ikke-kjendis bekjenner 
her at ingen av dem, som fikk 
meg til å føle meg kvalm på deres 
vegne i Sarons dal, skal hjelpes 
av samme over terskelen til Stor- . 
tingssalen. -

Pernille 
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Side 6 

Hvor mange ..• 
(forts. fra siåe 1) 

de på at det ikke trenes opp flere 
.nordmenn som en dag det måtte 
passe, ville være fullt utdannet 
til å sette igang gerilja- og ter
rorvirksomhet her i landet? 

Det er ikke uten grunn at 
venstreekstremistene i Norge -
godt assistert av velmenende nai
vister som Per Borten - lØper 
storm mot overvåkningspolitiet 
og den militære etterretningstje
neste. Når det er så mye om å 
gjøre å klippe klørne av disse 
hØyst nØdvendige organisasjoner, 
må det vel være fordi man -
dvs. venstreekstremistene - har 
noe meget alvorlig å skjule? 

En trofast •.• 
(forts. fra side 3) 

bygdelag og en av initiativtaker
ne til reisningen av et minnes
merke over' innvandrerne til 
Målselv. I Institutt for Samtids
historie og INO var han med fra 
starten og utfØrte til det siste et 
stort og oppofrende arbeide for 
sannhet og rett. Det blir meget 
:vanskelig å finne en som kan 
erstatte ham i vårt arbeide. 

Hans mange venner og medar
,beidere står stille i sorg over 
,hans hurtige bortgatig, men min
net om en god venn og en tro
fast kamerat vil vi bevare. 

Noen provo
serende tanker 

(Forts. fra side 8) 

K.H. 

. , . 
virksomhet. At vi forsterker vår 
farefulle situasjon ved å aksep
tere skyldfØlelse for U-landenes 
skjebne eller jødefolkets delvise 
'Utryddelse får vi la ligge i denne 
forbindelse. 

Aspektene er i det hele tatt 
mange ved det spørsmål - eller 
spøkelse - Erik Rune Hansen 
maner frem. Det har heller ikke 
vært meningen med dette korte 
innlegg å gi noen uttØmmende 
fremstilling aven anstundende 
katastrofesituasjon eller det 'nas
jonales fortsatte verdi eller be
ståen. Tvert om har hensikten 
vært å stimulere til en smule de
batt om verdispØrsmål. At Han
sen tror vi/jeg kan ha glemt 
Quisling er i denne forbindelse 
rØrende. Selv har jeg for tredve 
år siden stått der Hansen stod, 
en råkald' oktoberformiddag, og 
med vemod tenkte jeg da på en 
mann som ble drept av nasjona
lisme: en egentlig apolitisk idea
list som ville det gode, men som 
,ble myrdet av mugen. Og mugen 
,har vi om oss fremdeles. Den 
yngler til og med godt, sprer 
kultur- og sivilisasjonshat om
kring seg - og bekrefter dermed 
igjen det virkelig evige faktum: 
Intet folk er kulturskapende eller 
'grensesprengende. Bare indivi
der. Og det er i beste fall lenge 
siden Norge var overbefolket av 
individer som tenkte på stort mer 
enn stabbur og farve-tv. IT 

FOLK og LAND AUGUST 1977 

Politisk .•. 
(forts. fra side 1) 

funnet, og «avmytologiseringen» . tall KO-medlemmer. Brukes denne faktor på lands
av våre få levende og døde be- Vi vet f. eks. at det i begyn- basis, kommer man frem til et 
rØmtheter er et tidens tegn nelsen av 1940 var ca. 250 beta- tall på Ca. 8500. 
(Roald Amundsen), er det ikke lende medlemmer i Trondheim Ellers må det selvfølgelig kon-

sjø av beskyldninger som nesten til å unngå at vårt. intellektuelle og nærmeste omegn. I tillegg stateres at de forskjellige fylkes
daglig er å finne i· vår presse. fotfolk mer og mer kommer til var det i SØr-TrØndelag en rela- ledelser har vært varierende ak
De blir riktignok ikke kastet i å prege landskapet. Det middel- tivt sterk gruppe i Orkdal og tive når det gjelder å få sine til
fengsel nå lenger, men det er da mådige opphØyes til norm, og mindre grupper og enkeltmed- litsmenn opptatt i NSKO. Ber
også alldeles unØdvendig siden mens vi koser oss med et banalt lemmer ellers i fylket. Et samlet gen og Hordaland registrerte f. 
det pnnes så mange an?re må- kjendiseri, sørges det 'samtidig medlemstall på 300 er det minste eks. overhodet ingen fØr etter 
ter a undertrykke dem pa. Fryk- for å gi svak grobunn til opp- man må regne med, dvs. 14-15 1/7 1937. Dette kan imidlertid 
te~. for leve~rødet o~ for at fa- 'blomstring av ent<re og elite. Hva ganger så mange som det var ha sammenheng med at de to 
mIlten skal lIde, er tmg som ef- skal vi med en elite?» KO-medlemmer. Om man bru- hØyeste lederne der - Vedeler 
fektivt bringer de fleste til taus- ker denne faktor på hele landet, og Stinessen - tilslutt fulgte ut-
het. At noen få modige og spe- ~ ................. ~ ..................... _ ...... - ...... -. kommer man frem til et med- bryterne. Merkeligere er det når 
sielt robuste NS-folk likevel av lemstall på ca. 10.000. Nordland - med oberst Konrad 
'og til våger å stikke hodet fram, Hvor sterkt Et annet eksempel: I boken Sundlo som fylkesfØrer - bare 
er all ære verd, men endrer ikke «Fra ide til dom» nevnes det at registrerte tre KO-medlemmer. 
det uhyggelige faktum at det fo- (forts. fra side 3) NS-laget i Elverum like før 9. Særlig dette siste tallet viser klart 
regår en daglig og metodisk'po- ner blant noen NS-folk, har map. april hadde et reelt medlemstall at selv femten vil være en alt 
litisk undertrykkelse i Norge. selvfølgelig vært klar over, men på 50. Vi vet at NSKO hadde for lav faktor for å beregne 
................................................... _ ... _. omfanget av utmeldelser har 4 medlemmer i Elverum, noe medlemstallet i en del fylkesor-

Hva skal vi ..• 
,ihvertfall i den mest aktive kjer- som gir et forholdstall på 12,5. ganisasjoner. ne altså ikke utgjort mer enn ________________________ _ 

,knappe 8%. (forts. fra siåe 1) 
Når vi ovenfor har hevdet at 

ningspolitikken» enten er på det med basis i NSKO's med
trappene (karakter- og eksa- lemstall så noenlunde lar seg 
mensfri skole), eller ikke har gjøre å regne ut Nasjonal Sam
fått tid til å virke alle sammen. lings totale antall medlemmer, er 
Dessuten sløves vi sakte, men det fordi vi vet noe om dette 
sikkert gjennom subsidier og all- medlemstall i enkelte distrikter 
slags offentlig omsorg. Men vi og kart sette det i relasjon til an
skimter jo konturene av det for-
jettede land med fellesskap og 
felleslønn og felleskjønn, med KAN NOEN SKAFFE MEG ADRESSE 
du for De og Valle for fru Valle. 
- Og hvorfor skal forbryterne 
holdes utenfor fellesskapet og 
innenfor murene, Valle? Hysj, 
hysj, vent til efter valget! 

til G, W, Miiller og Herbert Noot? 
Jeg trenger opplysninger fra dem i 
forbindelse med et historisk arbeide 
jeg holder på med, Billett merket 
«131» til Folk og Lands ekspedisjon, 

Forlengelse av likhet i sosia
listisk regi - fra det positive 
likhet i muligheter til det nega
tive lavt tak over mulighetene 
- vil resultere i nivåsenkning, 
sosialt og kulturelt. Siden kon
,kurransen ønskes fjernet fra sko
len og efterhvert fra hele sam-

HITLERBYSTE 

og andre tyske krigsminner kjøpes 
til undervisningsformål. Betryggende 
oppbevaring for fremtiden garante
res, Billett merket «132» til Folk og 
Lands ekspedisjon, 

r 
Minneskriftet 

EVENTYRET OM GILLE 
foreligger nå, Bestilling kan sendes til postgirokonto nr. 34541 62 
Arne Stornes, 8000 Bodø. Pris kr, 10,- pr. stk, fritt tilsendt. 7 eks. 
for kr, 50,-, 15 for kr. 100,- dersom noen ønsker minneskriftet 
som en hilsen til venner eller kjenfe, ' 

Denne annonse er innrykket og betalt aven GilieSensympatisør.,J 

Warendsbladets Forlag 
Erbjuder Folk og Lands lasare litteratur med universella sanningar 
om manniskolivet, sjalen och den Eviga Karleken. Psychosophy 
(Sjalslaran) Sv. kr. 15,-. Warendsbladet 1961 SV.kr. 25,-. Priserna 
exkl. porto (Ca. 30%). Postgiro 5821 73 - 1. Adress: 34036 Moheda, 
Sverige. 

ANNONSE 

SOSIALINDIVIDUALISTISK 
SAMFUNN 
innbyr til brevkurset 

ccSOSIALINDIVIDUALISMEN - EN NORSK FRAMTIDS-
IDEOLOGI» 

Er du interessert, send oss da noen ord, så skal du bli 
tilsendt opplysninger og kursmateriell. Vi gir deg også 
opplysninger om hva vi står for. 
Vennligst skriv til: ' 

Sosial-Individualistisk Samfunn> 
postboks 1806, 
5011 Nordnes, Bergen. 

QUISLING-SAKEN 

Stenografisk referat av Quislingsaken utgitt av Grøndahl & Søn i samarbeid 
med Fabritius i 1946 (650 sider) ønskes kjøpt. Billett merket «130» til 
Folk og Lands ekspedisjon. 

FINNES DET EN JURIST SOM VIL 
HJELPE OSS 

Å BERGE VÅR EIENDOM? 
Da vi er eigere aven tomt i Os sentrum ved Oselven og samtidig har andel i 

felleseige til liks med hovedbruket vi har kjøpt tomten av, er vi utsatt for !"lange 
merkverdige, tildels groteske tildragelser. Fri rettshjelp har vært forsøkt og tre 
forskjellige advokater, men de vil ikke ha noe med saken å gjøre. Det står penge
sterke og utspekulerte folk bak. Vi er maktesløse overfor den «skjulte» terror som 
blir begått hver dag mot oss. Far er syk og tildels sengeliggende, så det blir meg 
det meste faller på. 

Finnes det noen med juridisk innsikt som er villig til å hjelpe oss? Jeg har ikke 
så meget å rutte med, men med litt tid kan jeg få betalt i månedlige avdrag. Dette 
er den ene~te mulighet jeg kan se til å få hjelp, Skriv til Bjørg Bugge, postboks 156, 
5201 Os. 

ANNONSE 

Støtt Opp, om 
Anti~kommunistisk Parti! 
Vi har tidligere i Folk og Land gitt uttrykk for ønsket om å starte en 

anti-kommunistisk organisasjon som vi har kalt ANTI-KOMMUNISTISK 
PARTI. 

For et år siden skrev vi at vi ønsket folk til å oversette bøker fra 
engelsk. Dette har vi nu fått, og vi har derfor satt oss som mål å kunne 
utgi ihvertfall ett hefte om kommunisme i år. Vi har også planer om å 
starte et tidsskrift. Vi er imidlertid a.vhengig av å skaffe oss medlemmer 
for å skaffe penger til å realisere vårt mål, nemlig å kunne utgi en rekke 
bøker om kommunismen. 

Vi er av den oppfatning at mange av Folk og Lands lesere, da særlig 
de som under krigen var aktivt med på å bekjempe kommunismen, skulle 
være interessert i å støtte oss i vårt arbeide. Medlemsskap koster for 
1977 kr. 50,-, for skoleungdom og pensjonister kr. 25,-. Bruk talongen 
nedenfor. Vi beklager at medlef)1savgiften må settes så høyt, men det 
er tvingende nødvendig fordi det er svært dyrt å trykke bøker og hefter 
her i Norge, . .' 

Vi håper også mange vil sende oss brev, enten med artikler til maga
sinet vi har tenkt å utgi, eller for å gi uttrykk for hvilke bøker vi bør 
få oversatt. Hvis noen kommer med slike ønsker om bøker, må vi enten 
ha forlagets navn eller få boken tilsendt. Den vil i tilfelle bli sendt tilbake 
til eieren straks boken er vurdert eller eventuelt oversatt. Vi er også 
takknemlig for forslag til navn på magasinet. Beste navneforslag vil ev. 
bli premiert. 

, Til Anti-kommunistisk Parti, Postboks 163, 4401 Flekkefjord. 

Jeg melder meg med dette som medlem av Anti-kommunistisk 

Parti og sender kr. ......... som medlemskontingent for 1977. 

Jeg sender kr .......... som bidrag til partiets arbeide. 

Beløpet er sendt over bankgiro/postgiro/pr. postanvisning/vedlegges i 
kontanter. (Stryk det som ikke passer.) 

Navn: 

Postad resse: 
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AUGUST 1977 FOLK og LAND Side 7 

Sosialindividua- ter ethvert folk må bygge-- sin sialt forsvarlig ramme. Den av- ( 
tilværelse på. yiser også liberalismens og kom-

lismen •.• På det internasjonale plan av- munismens livsfjerne internasjo
viser sosialindividualismen den nalisme og ønsker isteden et 
kaotiske internasjonalisrue som samvirk~ mellom nasjoner som 
f. eks. i dag lammer De forente dyrker sm egen og har dyp res-

de plass i livet Den som fØler nasjoner. Isteden må man bygge pek! forandr~s egen:m. Såvel 
seg tilfreds og lykkelig på denne på en form for regionalisme, nasj?nal som mternas!onal har
måten, vil også være tilbøyelig slik at nasjoner med felles inte- mOnI kan bare opp~as ved at 
til å akseptere og respektere de resser og bakgrunn finner sam- ~~ .ser det faktum ~ øynene at 
sosiale begrensninger og forplik- men i et naturlig og harmonisk ,m~IVldu.elleog nasjonale for
telser som fellesskapet krever. samarbeide, og at en universiell ,skjeller Ikke lar seg.ufrydde, men 
letsosialindividualistisk folke- balanse oppnås ved at regione- Itvert o~ må danne grunnlaget 
fellesskap skal alle være sikret nes interesser avveies mot hver- Ifor alt VI foretar oss. 
levelige kår, men samtidig skal andre. For vår del hØrer vi fØrst Det som her er skildret, var 
enhver i størst mulig grad få og fremst til i en nordisk og den tankegang som Nasjonal 
nyte fruktene av eget arbeide og europeisk kulturkrets. Selv om Samling bygget på, og betegnel
iherdig innsats.. det i dag ligger en rekke prak- sen «sosialindividualisme» gikk 

Pa o det . le pl vI'1 so- tiske og 'ideologiske vanskelig- stadig igjen i Vidkun Quislings 
nasJona an h··· o d l ·kt· f f k T'lh sialindividualismen styrke fØlel- e!er lvel~n, rna et o angsl 1ge ~r at~ers ap. l e~gerne av 

,sen av fellesskap og solidarisk II!al v~re a beskytte ovar ege~art! dIsse Ideer ~ar den s~ste manns; 
forpliktelse. Vi har alle i vå~ va~ slkker~et og v~r fremtId. l alde: hatt hten .muhghet for .a 
fQlk en felles bakgrunn i arV et nærmere samarbeId med dlS- arbeId: for de tm~ de tror pa, 
og tradisjoner, og det miljØ som s.e besl~ktede folk.. 1?et. ?etyr me~ na ser de! ut ~11 at gode tmg 
,er skapt av dette, gir oss ryggstø l~kevel lkk~ at soslahndlVldua- er Iferd med a skje. Ung~ J?e~
og evne' til å møte dagliglivets hsmen aVVIser ansv~ret for de n~ske~ har oppdaget soslalmdl
vanskeligheter. Hvis de normer problemer som angar alle ver: vldua~lsmens undertrykte lære 
og det livsmØnster vårt folk byg- dens folk, .men den hevder at V! og. skjønner at den er de? ~n~ste 
ger . sin tilværelse på, blir brutt ~er effektIvt. kan være. med pa vel ut av dagens. kollektlV~stIske 
ned ved uansvarlig agitasjon el- a o løse den;t l samarbeIde rped tvangstrøye og hkhetsmanl. 
ler ved. å tillate en betydelig inn- vare nordIske og europeIske . ,For dem som vil sette seg 
blanding av fremmede og vesens- brØdre. . . grundigere ,inn i sosialindividua-

. forskjellige kulturer, vil det fØre Som enhver etter dette vil se, lismen og dens norske bakgrunn, 
til usikkerhet, rotløshet og frust- ,er sosialindividualismen ideen i anbefaler vi å tafatt på brev
rasjon hos det enkelte individ. ,midten. Den avviser såvel libe- kurset «Sosialindividualismen -
Stolthet over bakgrunn og egen- ralismens hensynslØse egoisme en norsk framtidsideologi», som 
,art er en verdifull fØlelse som som kommunismens undertryk- de unge idealister i Sosialindivi
legger grunnlaget for fellesskap kelse av individet, og setter in-dualistisk Samfunn i Bergen står 
og det solidariske adrerdsmØns- dividuell utfoldelse inn i en so- bak. Se annonsen på side 6. 

s tor I Opps utning om P., Høyan~er " 

«støtteannonsene» 100,-

Vår appell i forrige nummer om flere «støtteannonser» ga meget - G., Turøy 
gode resultater. Ikke bare har vi «fullt hus» til dette og neste 

. 
105,-

nummer, men er kommet mer enn halvveis til det samme også 
for oktobernummeret. B., Stavanger Denne gang sier vi hjertelig 'takk for 49 «støtteannonser» på 
tilsammen kr. 4 525,-. 100,-

«Støtteannonser» er bidrag på kr. 50,- eller mer som skal 
erstatte de vanlige forretnings annonser som et blad som vårt har O., Sandnes 
vanskelig for å få. 160,-

«STØTTEANNONSER» 
fra «Folk og Land»s venner. A., Arendal 

Takk for følgende bidrag: 60-'. 

D., Vassdalsvik S., Oppdal B., Porsgrunn 
75,- 100,- 60,-

B., Buøy O., Kvanne J., Bø i T. 
60,- 120,- 60,-

G., Klingsundet O., Sunndalsøra S., Sandefjord 
100,- 100,- . 50,-

O., Namdalseid A., Hjørungavåg S., Drammen 
50,- 50,-, SO,-

H., Leksvik y D.,·Torvlk -
K., Drammen 

60,- 75,- 50,-

J., Husbysjøen M., Langevåg n., Røyken 
·60, ........ 350,- 60,-' 

M., Kvål' A., Vadheim R., Olum 
, - 200,- 300,- 100,-

BESTILLINGSSEDDEL FOR 

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

o Jeg forhåndsbestiller med dette ...... eks. av 
Odd Melsorils nye bok «NASJONAL SAMLING OG 
FAGORGANISASJONEN» til en pris av kr. 68,
pr. stk. (Kr. 80,- minus 15 %) .. 

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. 145,-). 

O Jeg bestiller ...... ' eks. av Odd Meisoms bok «pA 
NASJONAL URIASPOST» til en pris av kr. 65,
pr. stk. eller kr. 45,- pr. stk. ved kjøp av 3 ek.s. 
eller mer. 

Beløpet .kr. .......... vedlegges/er sendt til post-
girokonto 51? 02 89/over bankgiro.*) Jeg regner da 
med portofri tilsendelse. 

Navn: ......................... .' ............... . 

Postadresse: ................................... . 

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

passer. 

~--------------~------~------

O., Lena M., Sarpsborg 
50,- 50,-

O.,Røn P., Sarpsborg 
60,- , 60,-

E., Skrautvål A. S. H., Oslo 
100,- 160,-

,. 

A., Gausdal H. J., Oslo 
50;- 50,-

T., Heradsbygd L. R. H., Oslo 
60,- 150,-

J., Våler i S. R.S., Oslo 
60,- 150,-

O., Våler I S. R. J. F., Oslo 
50,- 50,-

, 

A., Billingstad J. V., Oslo 
50,- 100,-

K., Stabekk B.L. og T. H., Oslo 

~ 
60,- 150,-

H., Askim 'M. N., Oslo 
6b,- 50,-' 

J., Mysen , R. H., Oslo 
50,- 50,-

H., Varteig ~Folk og Land» 
200,- er i fremgang! 
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YTRINGSFRIHET, 
men bare for «riktige» meninger 

Etteretningsstorm 
i et vannglass 

Herr redaktØr! diskriminerende uttalelser. Han ytringsfrihet og meningsfrihet -
'Vil få en alvorlig advarsel gjen- men det har de i Russland også 

Så er da lektor-Hoaassaken nom Nordland Fylkesskolestyre - til og med ert flunkende ny 
bragt til avslutning - foreløbig. for sitt syn på den germanske en på trappene som skal finne 
Departementet finner - etter rase og minoritetsgruppers stil- formuleringer til å fortolke bort 
opplysninger i Aftenposten 14/6 ling. Hvis han i fremtiden hevder hele Helsingforsavtalen - og 
d. å. ikke grunn til å si ham opp synspunkter som man kan si ska- bringe alle besværlige Hoaaser i 
fra hans stilling. . der hans tjeneste som lektor eller kasjotten. Etter det som er blitt 

Hva i allverden er det oppsiktsvekkende i at Norge -
midt under den aller kaldeste krigen da Sovjet voldtok 
flere naboland - prøvet å skaffe seg opplysninger om 
hva herrene i Kreml hadde fore? Det ville vært en større 
sensasjon om de militære myndigheter hadde forsømt seg 
og i k k e utført en så selvfølgelig oppgave. At man med 
dette arbeide skulle skade Finland, er vanskelig å forstå 
så lenge virksomheten foregikk uten de finske myndig
heters samtykke. 

Uansett ·om man liker lektor han kommer med utilbØrlige ut- det forelØbige resultat i Hoaas
Hoaas eller ikke - om man er talelser i undervisningen vil saken synes det som dissidente
enig i hans synsmåter eller ikke ispørsmålet om avskjed bli tatt ne i Russland vanskelig vil kun
- dette er alt sammen ikke es- opp på ny - etter hva Af ten- ne påberope ·seg Norge som et 
sentielt. Det essentielle er at det posten kan meddele. mønstereksempel på et land hvor 
her er meninger som dømmes _. Om det ikke er anledning til menings- og ytringsfrihet rår. 
at det her er uttalelser som dan- å si opp lærere på det grunnlag Våre prektige demokrater synes 
ner grunnlaget for frihetsstraff som foreligger i denne sak, er nå å fortolke vårt demokrati dit
- betinget eller ubetinget. det på tide å forandre lovverket, hen at: du har din fulle frihet 

At SV og Ny Tid prøver å gjøre sensasjoner ut av slike 
ting, er forståefig nok når man kjenner innstillingen der 
i gården. Norsk forsvar skal brytes ned, samtidig som 
den langvarige og stadig mer intense sovjetiske spionasje 
i Norge skal unnskyldes og bagatelliseres. Usedvanlig 
dumt og upsykologisk er det imidlertid når den øvrige 
presse og NRK hjelper SV ved å blåse saken opp til pro
porsjoner som har lite med realitetene å gjøre. Blant men
nesker med lite grunnlag for selv å bedømme saken, ska
per man da et inntrykk av at norsk etterretningstjeneste 
virkelig har foretatt seg noe galt og klanderverdig. Det er 

I henhold til Aftenposten fin- sier formannen i Norsk Lektor- til å mene hva du vil ... så lenge 
ner dt:partementet hans syns- lag Oddmund Harr og forman- du mener det samme seim jeg. 
punkter på den germanske rase nen i Nordland Fylkesskolestyre, Dette prinsippet låter kjent. Det 
og minoritetsgruppers stilling rektor Tormod Olsen. har vært ·praktisert i Folkedemo-
utilbørlig og støtende. Lektor Selvfølgelig har vi en utmerket kratiene allerede i årtier. 
Hoaas er dømt til straff for rase- Grunnlov, som taler om både Tomtegubben 

jo alså det motsatte som er tilfelle. -

Noen provoserende tanker 
om norskdom og andre ting 

En ungdom 
setter spørsmålstegn ved 

den offisielle 
okkupasjonshistorie 

Herr redaktØr! Og om vi idag foretar en posi-
Det er et forholdsvis retorisk sjonsbestemmelse, ser vi at res

spørsmål Erik Rune Hansen stil- tene av vår europeiske kultur 
- i F. & L. for april - og på stadig holder seg flytende på ar

av de upresiserte «evi- ven fra Athen. Europeisk orga
ge sannheter» kunne det være nisasjon og sivilisasjon har fort
artig å stille både verden og satt sitt romerske preg. Hva er 
Hansen på "hodet, og spørre om så den norske egenart - og hva 
hvorfor nasjonalismen IKKE har den preget? . 
skulle stagnere og dø med Quis- Vår frihet? Flertallet av fed-
lings generasjon. rene på Eidsvoll var menn uten 

Tenker vi oss femti år tilbake, hva vi vil kalle norsk rot. Vår 
I et tidligere nummer hadde vi utviklingen i vår tid og det var Europa fortsatt et levende bondekultur? Felleseuropeisk 

en omtale av et lite hefte som er derfor jeg sender dere et midtpunkt i en forholdsvis hvit arvegods fra bl. a. India, forval-
heter «Fra 9. april til, 10. juni. En eksemplar av min oppgave. verclen; Kampene foregikk - tet og gjenskapt av menn som 
særoppgave om krigen i Norge Etter min mening må det væ- dvs. de kamper som angikk oss bondesamfunnet oftest stod av-
1940». Forfatteren heter Trond re både nyttig og interessant - innenfor vårt eget kontinents visen de og fremmede overfor. 
Vernegg, og han er en ganske ung å ta dette emnet opp til disku- sfære. Og kampen gjaldt grenser Det som gjør norsk kultur 
mann som i de siste par år har sjon. Det er også ideelt å dis- og nasjonaliteter - en fØlge av «anderledes» er fØrst og fremst 
vist sin interesse for emnet ved å kutere i historietimene.. Versailles-traktatens uhyrlige at den er en mistenksom bonde-
gi ut nevnte hefte. I tillegg til sær- Noen vil kanskje hevde at bestemmelser - men Europa i kultur, uten en virkelig grunn-
oppgaven har han også skrevet krigen 1940-1945 intet har sum var fortsatt i stand til å by leggende humanitet. I de Øvrige 
noen artikler om annen verdens- med oss unge a gjøre. Faktum resten av verden stangen. europeiske land har de også hatt 
krig i dagspressen. Da heftet kom er imidlertid det motsatte. En Idag er alt dette forandret. såvel bØnder som natur, men de 
ut, ble det sammen med et kort må ikke glemme at store deler Det som på Quislings Russlands- har også hatt byer og handel. 
introduksjonsbrev sendt til alle lan- av vår samtidshistQrie er bygd tid hadde vært mulig, å skape Byluft gjør fri, sa man i det gam-
det gymnas. «Foik og Land» har / nettopp på hva som hendte motstand på nasjonal grunn - le Europa - og handel bryter 

engelsk eller tysk - er forlengst ned grenser, skaper kOntakt. nu fått tak i et eksemplar av bre- den gang. 
t ... d f d Dersom dere kunne skrl've en forgangen epoke: Idag kan Dette har vi hatt lite av i Norge, ve , og VI gjengIr enne opp or - . 

ringen til debatt: noen ord om hvordan dere ser motstand mot sovjetimperialis- dvs. for lite: Norge er, sa en 
"Vedlagt dette brev fØlger o d tt '11' t kk me, negerkontinentets volds- professor for noen år siden, det " pa e e, VI e Jeg være a -

en liten trykksak om hva som nemlig.» strøm og asiatiske verd.ensherre- eneste land i Europa hvor mis-
dØmmer bare skje på globalt, unneisen er sterkere enn kjønns

foregikk i Norge på forsom-
meren 1940. Heftet er bygd Selvfølgelig kan vi ikke under- ellecrettere sagt felles-europeisk driften. Morsomt? Eller egnet til 

grunnlag. For å sette problemet eftertanke? 
over en sterkt omarbeidet sær- skrive alle de konklusjoner Vern- på spissen, kan vi ikke reddes Det er idag et forholdsvis uve-
oppgave fra ungdomsskolen. egg er kommet til, men vi synes-

Jeg tok fatt på oppgaven i alle fall det er meget oppmunt- ved å danse folkedans, men ved sentlig spørsmål om norsk kul
å finne sammen med våre euro- tur kan overleve, rett og slett 

uten noen som helst spesielle rende at unge mennesker nå helt peiske brødre på overnasjonal fordi en stor del av vårt folk 
forutsetninger, og arbeidet ut uhildet begynner å granske en pe-
fra det mål at den skulle bli riode i vår historie, der seierherre- basis. forlengst er blitt kultur- og 
mest mulig objektiv. Når jeg nes og makthavernes versjon hittil 
etterhvert kom frem til resul- har fått stå nesten uimots~gt.· 
tater som ikke helt stemmer «Folk og Land» anbefaler de av 
overens med det vi har lært sine lesere som ennu ikke har skaf

Vellykket vårmøte i Salten 
på skolen, skyldes det at jeg fet seg heftet, å gå til innkjØp av Kameratlaget Gulbrand Lunde han marsj.erte med sin far under 
blant kildene fant momenter den lille trykksaken. På forespØrsel i Salten arrangerte sitt meget vel- Olavsmerket. Oppleseren var en ni 
som i hØyeste grad forbauset har vi fått opplyst at private kan lykkede vårmøte på en vennligsin- års jente i bunad, og mellom hvert 
meg. få heftet tilsendt mot å innbetale net øy, dit man tok seg ut i en båt- ,vers ble det spilt på fiolin. Ser-

Jeg synes det er viktig at vi kr. 12,- på postgirokonto nr. kortesje. Et hØydepunkt var opp- -veringen var rømlJlegrøt med eple
unge undersØker og diskuterer 3768785, Trond Vernegg, 3200 - av diktet «Flaggborg», saft, og så ble det leik og dans 
saker som har tilknytning til Sandefjord. der forfatteren minnes den gang ut over kvelden. Ref. 

egentlig identitetslØs. Vi må inn
se at hva. vi har, det er en del 
aven europeisk felleskultur -
om enn tidvis prydet med nasjo
nale lakkfarver. 

Quisling - nettopp Quisling 
- var inne på noe av dette i 
sine siste politiske visjoner: Eu
ropa måtte finne sammen, enn
dog med en videreutviklet rus-, 
sisk sosialstat, for å kunne skape 
et virkelig motstandsgrunnlag 
mot de Jarer som ville møte oss 
fra både den annen og den tredje 
verden. . 

Idag er vi {orlengst kommet 
i faresonen, og vi forsterker den 
hver dag ved å yte blind og be
tingelseslØs U-hjelp. Selvsagt må 
intet gis til nasjoner som ikke 
forSØker å drive aktiv, restriktiv 
befolkningspolitikk eller som -
slik tilfellet øyensynlig er i da
gens «frie» og «sosialistiske» 
Etiopia - bruker utviklingshjelp 
til militærformål og terroristisk 
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