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FØRST MA STAT OG KOMMUNE 
KUTTE VEKK SITT LUKSUSFORBRUK 

Moskva vil ha 
nærkontakt 

med LO 
Arbeidsløshet truer titusener 

av nordmenn, og vi er de første 
til å mene at vi alle må stå soli
dariske og kutte ned på vårt for
bruk dersom vi kan spare våre 
landsmenn for en slik ulykke. 
Det er bare det at hovedgrunnen 
til den omkostningsstigning som 
gjør det vanskelig å selge våre 
varer i utlandet, er stat og kom
muners luksusforbruk som be
tales med våre penger. 

Det snakkes i ett sett om 
hvor flott vi alle lever. Sann
heten er en annen. De aller fleste 

nordmenn lever nøkternt, og 
mange, f. eks. barnefamiliene, 
har vanskelig for å greie seg. 
Vel ser våre lØnninger store ut 
på papiret, men hva hjelper det 
når myndighetene gjennom di
rekteskatt og avgifter tar adskil
lig mer enn vi selv får beholde? 
Det snakkes om lovforbud mot 
lØnnnsglidning, men da må man 
fØrst se på hva lønnsglidning of
test er. Det som skjer, er at 
lønnstagerne lir fortvilet når de 
ser hvor lite politikerne levner, 
og at de derfor må gå kraftig 

Kjesater-arkivets 
fantasihistorier ble brukt 

mot NS-folk under 
«re ttS))-oppgjøre t 

AVSLØRENDE VITNEPROV I BRYHN-SAKEN 

Vårt blad har gått sterkt ut 
mot de tusener av falske ankla
ger som ble rettet mot NS-folk 
ved «rettsoppgjøret», og som re
sulterte i strenge straffer. 

I Bryhn-saken som har vært 
oppe for Gulating lagmannsrett 
har vi fått rett i våre påstander 
Det ble under denne fastslått 
at det såkalte Kjesæterarkiv var 
absolutt upålitelig, etter at nor
ske flyktninger i Sverige hadde 
vist «en utrolig evne til å servere 

oppdiktede historier om NS-folk 
og andre nordmenn». 

Arkivets hovedoppgave var å 
skaffe frem opplysninger om na
zister og angivere i Norge, og 
disse ble senere overlevert den 
norske motstandsbevegelse. Sje
fen for det norske rettskonto"ret 
i Stockholm under krigen, Olav 
Svendsen, uttalte som vitne at 
arkivet i 1945 ble gitt den nor
ske påtalemyndighet til hjelp for 
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på sin arbeidsgiver for å skaffe 
seg penger til det nødvendigste. 
Om stat og kommuner kuttet ut 
sitt luksusforbruk og bragte skat
ter og avgifter ned på et aksep
tabelt nivå, ville produksjonsli
vets lØnnsomkostninger skjæres 
ned samtidig som folk fikk mer 
å rutte med. 

Hva slags luktusforbruk er 
det snakk om? Jo, det er utbeta
linger til formål som ikke tjener 
noen hensikt og som bare be
laster dem som gjør nyttig arbei
de. Her er noen få eksempler: 

Rydd opp i undervisningssek
toren! Rundt omkring på våre 
universiteter og høyskoler, særlig 
der samfunnsfag kommer inn 
i bildet, sitter massevis av såkalte 
«forskere» som ikke bedriver 
stort annet enn venstre dreid 
politikk. De fortjener ikke sin 
lØnn og burde finne på noe 
annet. På de samme anstalter 
går noen tusen «studenter» som 
legger beslag på studieplasser 
og -lån, men som isteden bruker 
tiden til å bane veien for ver-
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FRYKTER MAOISTENES 

INNFLYTELSE 

Kilder som står øst-tysk fag
bevegelse nær opplyser til Folk 
og Land at fagorganisasjoner i 
kommunistiske land har gått inn 
for en aksjon som tar sikte på en 
«politisk nærkontakt» med nor
diske faggrupper. I fØlge kilde
ne frykter Moskva-kommunis
tene at infiltrasjonen fra de 
marxist-leninistiske utbrvtere 
(maoistene) skal resultere (her-
redømme over nordiske lands 

Afrikansk 
dobbeltterrorist 

fagbevegelser, med den fØlge 
dette vil få for den politiske ut
vikling i disse land. 

Som et ledd i den «politiske 
nærkontakt» har DDR's lands
organisasjon (FDGB) invitert 
flere norske faggrupper til besøk 
i Øst-Tyskland. I fØlge innby
delsene som Folk og Land har 
fått se, omfatter besøkene sam
taler med kommunistiske tillits
menn på arbeidsplassene, omvis
ning i en av de tidligere konsen

på Oslo-besøk 
Oslo er et yndet reisemål fnr 

sorte terroristledere, og det er 
ikke underlig. Ved siden av at 
de blir behandlet med stor gjest
vennlighet, deles det svært ofte 
også ut fete sjekker med rund 
hånd. 

I dagene 21.-22. februar var 
det SWAPO-lederen Sam Nujo
ma med fire ledsagere som hed
ret vår hovedstad med et besøk. 
Han stammer fra SØrvest-Afrika 
- som noen nå insisterer på å 
kalle Namibia - og er på et 
vis en slags dobbeltterrorist. Han 
har nemlig greid å få sperret 

inne rundt tusen av sine egne trasjonsleirer og forelesningel' 
tilhengere. Det har han selvføl- om DDR's fagbevegelse og dens 
gelig ikke maktet i Sørvest-Afri- virkemåte. 
ka, hvor hans innflytelse er mi- Allerede i høst reiste norske 
nimal, men derimot hos vennen LO-grupper på slike besØk og 
og superdemokraten Nyerere i den siste forlot Øst-Tyskland 
Tanzania. Grunnen til fengslin- 25. teruar. 
gen var at disse tusen er mis- Medlemmene i de forskjellige 
fornØyd med Nujomas venstre- faggrupper betaler selv halv
ekstremistiske politikk og Øns- parten av omkostningene ved 
ker nytt valg på leder av organi- besøk i Øst-Tyskland. FDGB be
sasjonen. For en slik forbrytel- taler det resterende. Når LO
se må man selvfølgelig finne seg pampene reiser på slike besØk 
i å sitte inne noen år. ,betales reise og opphold fullt ut 

SeriØse observatører regner av LO, slik at tillitsmennene 
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Nei til en «likestillingslov» Fredsprisen til 
Vidkun 

Quisling? som hindrer kvinnen i å være kvinne 
Herr redaktØr! 

Hvis alt det en leser om den 
foreslåtte «likestillingslov» er 
riktig, ser det for meg ut som om 
den er direkte kvinnefiendtlig. 

Det syn som later til å være 
lagt til gnmn for loven, er at 
kvinnen på dØd og liv skal være 
lik mannen. Det fremgår bl.a. ty
delig av hva Tove May Olsbu 
ved kontoret for Fri Rettshjelp 
i Oslo sier til Nationen 20. feb
ruar. Hun hevder at loven går 
inn for «likestilling på mannens 
premisser» og tilfØyer: 

«Det er merkelig at lovfor
slaget ikke sier et eneste ord om 
verken heimearbeidende kvinner 
eller bondekvinner. Vi bØr ikke 
vedta en lov som setter opp den 
nåværende typen på utearbei-

den de menn som idealmønster. 
Mannens nåværende rolle må 
ikke, aksepteres som det eneste 
saliggjørende for kvinnen.» 

Det hun med milde ord egent
lig sier her, er at kvinnens funk
sjon i hjemmet fullstendig neg
lisjeres, og det er vel heller in
gen tvil om at lovens kvinne
syn er meget ensidig og stam
mer fra det sterkt frustrerte og 
tilsvarende hØyrøstede mindre
tall av kvinner som aven eller 
annen grunn har motvilje mot 
å ta på seg de oppgaver naturen 
har lagt på dem. 

Det forferdelige ved dette 
kvinnesyn 'er at det reduserer 
kvinnens oppgave til ren bio
logi: I det Øyeblikk barnet er 
fØdt, skal hennes spesielle rolle 

ifØlge de kretser være opphØrt. 
De fleste av oss kvinner vet 
selvfølgelig at dette er tøv. Uan
sett hvordan staten presser oss 
eller hvor sterkt det propagan
deres for det motsatte: Vår opp
,c;ave er såvel å bære frem og 
føde barnet som å være hoved
ansvarlig for dets oppdragelse 
i de egentlige barneår. A hevde 
noe annet, er å kjempe mot en 
naturlov. 

Man kan spØrre hvorfor man 
har ansett den nye lov nØdven
dig, og jeg tror svaret er greit: 
Man vet at det syn den represen
terer, ikke deles av flertallet av 
de norske menn' og kvinner, og 
derfor må disse holdninger tvin
ges ogjennom med straffebe
stemmelser. 

Loven har lite med likeverd 
mellom mann og kvinne å gjøre, 
noe som vil si at mannens og 
kvinnenns forskjellige funksjoner 
aktes og verdsettes like hØyt. 
Isteden prØver den å tvinge 
igjennom at mann og kvinne skal 
være like. A danne kvinnen i 
mannens bilde, å hindre henne 
i å være kvinne, i å oppfylle sin 
naturgitte misjon, er kvinnedis
kriminerende i en grad som opp
rØrer meg. Alle de tåpelige be
stemmelser i loven som skal 
tvinge oss til å se bort fra de 
forskjeller vi er skapt med, vil 
ihvertfall jeg nekte å akseptere 
og være med på. 

Marie, Hokksund 

«Det norske folk bØr gi Vid
kun Quisling fredsprisen post 
mortem for hans fredsinnsats un
der den tyske okkupasjon.» 

Det er sosialistiske aviser i 
Nord-Irland som skriver dette i 
forbindelse med sterke beskyld
ninger mot Betty Williams og 
Mairead Corrigan for landssvik. 
De to fredsprisvinnerne ankla
ges for at de går inn for mord 
og tortur på medlemmer av 
IRA, mens de støtter britiske 
«terrorgrupper» . 

En avis skriver at «det var 
ventet at Betty Williams og Mai
read Corrigan fikk fredsprisen. 
De faller naturlig inn i rekkene 
av proimperialister som har fått 
denne pris i de senere år.» 
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Er det viktig for England og USA 
å hindre en fredelig løsning i Rhodesia? 
Forhandlingene mellom Ian og hellig at de vil fortsette å 

Smiths regjering og de mode- mYl'de og brenne og se etter at en 
rate sorte ledere i Rhodesia har regjering med sort flertall har 
gjort store fremskritt de siste fått herredømmet over det hele. 
måneder, og når dette leses, kan Enhver form for folkeavstern
en avtale allerede være under- ning setter de seg imot, av den 
skrevet. At de sorte forhandlere, enkle grunn at de vet de vil 
Muzorewa, Chirau og Sithole tape. Her er det altså ikke «be
tilsammen representerer det frieIse», men noen hensynslØse 
overveldende flertall av den sor- og egoistiske lederes maktbegjær 
te befolkning, er det få som vå- det dreier seg om. 
ger å benekte. At Andrew Young støtter opp 

Sett på denne bakgrunn er det om folk som Nkomo og Muga
mer enn påfallende at USA's be, er jo egentlig ikke overras
Young og Storhritanninas Owen kende. Han erklærte selv i 1970 
fortsetter å heie frem de to ter- at hans mål var å ødelegge de 
roristhØvdingene Nkomo og Mu- hvites samfunn på verdensbasis. 
gabe og insisterer på at det er At pressident Carter lar en mann 
disse som representerer Rhode- som Young ture frem på denne 
si as sorte innvånere, Nkomo og måten, er en av mange ting som 
Mugabe på sin side sverger dyrt frå en til å lure på hva slags 

interesser den amerikanske pre
sident er ute etter å tjene. 

Kanskje er det mer håp om 
at fornuften skal seire hos Owen 
og den britiske regjering. Her 
er det tross alt «bare» prestisje 
det gjelder. Wilson og hans La
bour-regjering erklærte for rundt 
elleve år siden at Ian Smith var 
en opprØrer som bare ville kun
ne holde seg ved makten noen 
få måneder. Vi har den tiltro til 
britene, selv til en Labour-regje
ring, at de til slutt lar realitete
ne telle og akseptere virkelig
heten. Så får den sorte rasisten 
y oung drive sin understøttelse 
av alle slags sorte - og oftest 
samtidig røde - terrororganisa
sjoner helt ue på eget og Carters 
ansvar. Peik 

Aktiv illegal presse 
Il 

Polen I 
Den illegale presse i Polen 

styrker stadig sin stilling, til tross 
for at alle stensilmaskiner teo
retisk er registrert hos og over
våkes av politiet. 

Blant de yngste illegale aviser 
er: 

BRATNIAK, utgitt av Kra
kow-studentenes solidaritetsko-

mite. Arbeider for «en fri og 
uavhengig polsk republikk.» 

ROBOTNIK, utgitt av Komi
teen for sosialt selvforsvar. Hev
der arbeidernes rettigheter over
for regimet. 

OPINIA, utgitt av bevegelsen 
til forsvar for menneske- og bor-

gerrettigheter. Har bl. a. vært 
aktiv i fmbindelse med Beograd
konferansen om Helsinki-avtalen 
og menneskerettighetene. 

PULS, et tidsskrift som of
fentliggjØr litterære arbeider som 
sensurmyndighetene har avvist. 

Kilde: Danizdat, København. 

Avslørende om KGB og norsk presse 
Bernt I Eidsvig: 
101 dager hos KGB. 
Gyldendal 1977. 

Det må være meget lenge si
den en så lavmælt politisk bok 
er kommet ut i Norge som den 
Bernt Eidsvig nå har skrevet, 
og det er antagelig nettopp der
for den virker så sterkt. I me
get nøkterne ordelag forteller 
han om oppholdet i KGB-fengs
let, der han som utlending ble 
behandlet «pent», men hvor li-

kevel ane slags knep og uhums
ke midler ble tatt i bruk for å 
få ham til å uttrykke hva sov
jetmyndighetene ville han skulle 
si. At det delvi:s lyktes, bl. a. i 
forbindelse med et TV -intervju, 
skyldes at han slik ble ført bak 
lyset, men også at han var redd 
for den russiske kontaktmann 
han egentlig skulle oppsØkt. 

Vi husker norsk presses feige 
unnsigeise og tildels· utskjelling 
av Eidsvig mens han satt fengs
let i Moskva. I boken får vi hØre 

hvordan disse norske presseutta
lelser av KGB ble forsØkt brukt 
til å bryte ned hans mentale 
motstand. Hva vi også får hØre 
nærmere om, er hvordan norsk 
presse trakk sine skråsikre kon
klusjoner på basis av hØyst man
gelfulle og tildels feilaktige opp
lysninger. Med denne blanding 
av diletantisk politisk nyhetsfor
midling og en stadig tydeligere 
servilitet overfor Sovjetunionen 
er jo noe vi etterhvert begynner 
å bli vant til. H. 

Klart nei til innvandring 
fra Englands konservative 

Innvandringen av farvede til 
de britiske øyer er nå blitt et så 
stort problem at selv de kon
servatives leder, Margaret T at
cher, har funnet det riktig å si 
klart ifra. Hittil har de etablerte 
partier og pressen forSØkt å for
tie hele problemet. Det som har 
forårsaket forandringen, er tem
melig sikkert det faktum at par
tiet National Front har hatt en 
·opppsiktsvekkende fremgang ved 
en del lokale valg på grunn av 

sin motstand mot farvet inn- ikke vil at folk skal gripe til 
vandring. ekstreme virkemidler - og det 

Fru Tatcher understreket at vil ihvertfall ikke jeg - så må 
briter flest er redde for å bli vi diskutere problemet, og vi 
oversvømmet av mennesker fra må vise at vi er rede til å gå 
en fremmed kultur». Hvis alt løs på det.» Når hun snakker 
fortsetter som nå, vil det være om innvandrere, er det folk fra 
fire milliloner farvede i Stor- Pakistan og sorte fra Vest
britannia ved århundreskiftet, India hun i første rekke mener. 
og «det er skrekkelig mye... Fru Tatchers åpne tale har 
Folk vil reagere på det, og de allerede skaffet de konservative 
vil være meget fiendtligsinnet en sterk oppgang på gallupen. 
overfor innvandrerne. Hvis vi 
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Sovjetunionen, 
systemet og folket 

Av Leif Karlung 

Herr redaktør! 
I Folk og Land nr. 1/78 tar 

Vera Grønlund Sovjetsystemet i 
forsvar. Så langt jeg kan skue 
inn i historien og ut over vårt 
nuværende verdensbilde, må jeg 
oppgi tanken om å fatte forståel
se for hennes påstander. De er 
nærmest som grepet ut av luften. 

J eg vet ikke en krig som ikke 
er startet av sosialister og kom
munister. Det eneste unntak må 
da være stridighetene om Israels 
bestående. Ellers fortoner ver
denskartet seg ganske rødt, og 
blodbad og vold, terror og for
følgelse har fulgt frittenkende 
mennesker som svarte· skygger. 
Aldri fØr i historien har det vært 
så store flyktningskarer som i vår 
tid. De flykter ikke uten grunn. 

Man må se på alle slags sosia
lister stort sett med samme øy
ne. De er med i SØskenflokken 
til Sovjetsamveldet. De ledes av 
de edlleste motiver i all sin pro
paganda, men ender alltid som 
herskere. Parolen er alltid: -
TIL KAMP MOT KAPITALIS
MEN! Men det tins bare en 
form for kapitalisme og det er 
nettopp der kapitalyn samles 
i størst mulig opplag. Den kapi
talisme Vera GrØnlund taler så 
stygt om, den eksisterer ikke 
annet enn i sosialistenes frodige 
fantasi. 

Ismer er ideologi. Det frie 
private næringsliv er ingen isme 
og helller ingen ideologi. Vi kan 
unnvære alle former for ismer, 
men næringslivet er vi alle av
hengig av. Nær:ingslivet har aldri 
fØrt krig, men politikerne har 

brukt næringslivet og en kan 
spØrre seg om hvor alle opprØ
rerne har fått våpen fra, som 
de har brukt for å drepe, Øde
legge og tilintetgjøre folk og 
samfunn med. Her må sovjet
systemet ta sin del av skylden 
eftersom de har spredt utover 
den ganske verden sin propagan
da i snart 60 år. Det har ikke 
manglet på delaktighet heller, en 
aktiv sådan og en kan ikke kom
me utenom det faktum at det 
var USSR som skapte NATO. 

Det russiske folk er derimot 
vennlige og gjestfrie, og er i lik
het med folk ellers i verden, opp
alet i den propaganda systemet 
driver. Det vet ikke stort annet 
sålenge informasjonene om de
mokrati, frihet og rett uteblir. 
Vi har nok av eksempler i vårt 
eget land. Hvem er det som dri
ver syk propaganda i Norge om 
det ikke kun er venstrekreftene? 
Vi andre er mer opptatt av sam
funnsnødvendigheter for å holde 
hjulene i gang, tross streiker, 
uro, gå sakte aksjoner, større og 
fler krav, skatter, avgifter og of
fentlige inngrep. Fordelingene 
er heller ikek rettferdige. Ta par
tistØtten og valgordningen som 
to av tusen eksempler. Nei, san
nelig er det på hØY tid at folk 
gjennomskuer råttenskapen og 
tar avstand fra de efterligninger 
de henter fra Sovjet der kapita
listsystemet har sin hØyborg. 

Takk og hilsen 
Norges Demokratiske Parti 

Leit Karlung, 
politisk sekretær 

Dumhetens 
diktatur 

Av Ola Furuselh 

Herr redaktØr! 
I en klasse, en krets eller en 

barneflokk er det som regel en 
relativt klok, de andre middel
mådige eller dumme. I lange 
tider var vi underlagt danske
futer, men så skulle det komme 
folkestyre. 

Hadde det enda blitt slik at 
folk innen hver skolekrets hadde 
fått velge blant de mennesker de 
kjente, så kunne det ha blitt 
noenlunde rettferdig, men istedet 
fikk vi partier. 

Først kom hØyre, og de som 
ikke var enige, startet venstre. 
Hadde det enda vært bare to 
partier, men mange så en gull
grube i partiene og startet flere. 

Det kom teorier om politik
ken, blant andre den tyske jØden, 
Karl Marx, og likeså en som het 
Engels og slik ble kommunismen 
til. Små partier med liten innfly
telse. 

Da er det en kar lukter lunta 

og starter Det norske Arbeider
parti. Det hadde kommunismen 
som ideal, og fikk flere og flere 
stemmer. 

Uten å ense noe åndelig inn
hold ressonerte de fleste slik: 
«J eg er da arbeider, og da blir 
det nok riktig å stemme på Ar
beiderpartiet.» Og så nærmer 
det seg at dette partiet "kal 
overta regjeringsmakten. 

Chr. Hornsrud het Arbeider
partiets fØrstestatsminister, men 
hans regjering fikk jkke lang 
levetid. Borgerskapet hadde 
skrekk for det som hendte i 
Russland og så steg Bondepar
tiet opp og overtok makten for 
en tid. 

Det hadde en forsvarsminister 
som hadde levd mange år i Russ
land og således kjente kommu
nismens frukter, og han het Vid
kun Quisling. Han forsto at det 
var krefter som arbeidet for det 
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-FOLKogLAND-....... 
UAVHENGIG AVIS 

Ansv. redaktør: 
ROLF CHRISTIANSEN 

assistert aven redaksjonskomite. 

QUISLINGS HAp VAR 
FRED OG VENNSKAP MELLOM 

ENGLAND OG TYSKLAND 
Fredenis NS 

Annet sted på denne side gjengir vi en artikkel som sto 
i NS-avisen «Fritt Folk» i 1938, og som klart viser hvilken 
utenrikspolitisk holdning Quisling og NS sto for. Den var 

Den målbeviste etterkrigspropaganda mot 
Quisling og Nasjonal Samling har greid å skape 
det inntrykk at vi i tredveårene var ivrig opp
tat av å legge forholdene tilrette for en tysk 
okkupasjon av Norge. Vi som var med i NS 
allerede dengang, vet selvfØlgelig at slike på
stander er rent og ondsinnet tøv. 

En annen ting vi vet, er at Quisling var 
sterkt opptatt av forholdet mellom Storbritannia 
og Tyskland, fordi han mente det bare ville 
til ulykke for vårt land om disse våre to store 
frendefolk tørnet sammen. Typisk for hans 
og vår oppfatning er nedenstående lederartik
kel, som vi har hentet fra «Fritt Folk» for 6. 

en heit annen enn hva folk flest i dag innbiller seg. 
. august 1938. Den er nesten nifst forutseende: 

Nasjonal Samlings 12-årige tilværelse falt i to tydelig «Fred mellom Tyskland og 
avgrensede avsnitt: Først syv års kamp for prinsipielle England er et livsspørsmål for 
holdninger og for en nyvurdering av norsk politikk, og så vårt land. Det som frem for alt 
fem års intens innsats, der alt var underordnet det mål å må søkes hindret er at Tysk
bringe Norge frelst og fritt gjennom verdenskrigens inferno. land og England står mot hin
Den siste periode er det skrevet ganske mye om, den første annen i en ny krig. Det ville 
er derimot forsvunnet nesten helt ut av bildet. for oss være skjebnesvangert, 

Vi tror det er viktig at det blir skapt et helhetsbilde, en ja Ødeleggende. Derfor må det 
sammenheng i det hele. Slik folk nå oppfatter fredens NS, være vår oppgave å yde alt som 
så var vi en samling av rabiate galninger som hadde diktatur står i vår makt til å skape fred 
og okkupasjonen som sitt mål. I virkeligheten var NS og forsoning mellom disse to 
et seriøst parti som gikk inn for fornyelse av folkestyret; store folk der liksom oss er av 
for samarbeide mellom landsmenn, for en realistisk uten-' nordisk ætt og innstilling. Selv 
rikspolitikk og for en såvel mental som materiell opprustning. om vi ikke makter så meget, og 

Også disse fak[a er det var plikt å legge frem for nye, inte- heller ikke kan blande oss i 
resserte og fordomsfrie generasjoner. Vårt problem i denne andre staters indre forhold, så 
sammenheng er imidlertid det, at mens vi har en forholds- må det for det første være en 
vis fyldig materiale fra okkupasjonens tid, er det svært ulikt for oss med alle rettsrnes
sparsomt med NS-aviser, brosjyrer og andre trykksaker fra sige midler å motarbeide dem 
tidsrommet 1933-40. Vil vi ha tak i noe, må vi nå alltid til som ønsker å yppe splid mellom 

disse våre frendefolk, ovenikjø
pet på et som regel ureelt og 
falskt grunnlag. Vi vet hvilke 
makterss interesser disse bestre
belser i virkeligheten tjener. 
Det er verdens bolsjevismens. 

A arbeide for fred og for
soning mellom Tyskland og 
England burde være et mål for 
norsk utenrikspolitikk uten hen
syn til partiinteresser. I den grad 
er det selvlysende at Norges in
teresser krever det. Det er den 
eneste måte hvorpå vi kan und
gå krig og kaos, at der er fred 
og forståelse mellem disse våre 
store naboer i syd og vest, som 
vi også står i det største han
delssamkvem med. 

For omkring 40 år siden var 

det som nu en anledning til et 
ærlig forSØk på å skape varig 
forståelse mellem de store nor
diske folk. Anledningen ble for
sømt eller avvist, og den kata
strofe som fulgte av den for
sØmmelse, trakk hele verden 
med seg. 

Den som nu våger å drive 
den samme katastrofepolitikk må 
gjøre det med åpne Øine. Men 
alle som forstår sin tid og vil 
det gode, må reise sig til sterk 
og positiv motaksjon.» 

Lederartikkelen er ikke sig
nert, men vi tar neppe mye feil 
når vi gjetter på at den er skre~ 
vet av Vidkun Quisling. 

Universitetsbiblioteket, og det er nokså tungvint og tid kre- ~:: 
wnd~~berde~rvkel~ere~~~ielte~r~a.--------------------------------------

har av denslags stoff i sine gjemmer og så sende tingene 
til oss. På forhånd hjertelig takk! 

Frontkjemperen fikk 
szn skrivemaskin 

En arbeidsufør frontkjemper 
spurte i en annonse i januarnum
meret om noen kunne overlate 
ham en brukt skrivemaskin, og 
det har han nå fått. Giveren av 
den forØvrig meget gode mas-

kinen foretrakk imidlertid å 
være anonym, og frontkjempe
ren ønsker derfor på denne måte 
å si sin hjertelige takk for ga
ven. 

Takk for innlegg! 
Det kommer stadig flere inn

legg fra våre lesere, og det er vi 
meget glad for. Hva som ikke er 
fullt så lystelig, er at vi har langt 
mindre plass til disposisjon enn 
vi trenger. Derfor kan vi være 
nØdt til å korte ganske radikalt 
ned på mange innlegg eller det 
kan hende at vi må skyve dem 
til neste nummer. Det aller be-

klageligste er imidlertid at noen 
innlegg overhodet ikke kommer 
inn, men det er lite å gjøre ved. 
Det finnes rett og slett ikke plass 
til dem alle. Vi ber derfor leser
ne om overbærenhet, og la det 
nå slett ikke være årsaken til at 
noen av dere slutter å skrive til 
oss. 

KAST IKKE VERDI-PAPIRER! 
Hvert år blir store mengder historisk materiale kastet og 

går tapt for alltid. Vær med på å sikre en mer objektiv 
historie-forskning og send, eventuelt testamenter, bøker, 
artikler" aviser, m. v. til 

KRIGSUTBRUDDET STOPPET 
LQ.VEN OM FOSTERDRAP 

MEN NA SKAL KARL EVANGS LIVSØNSKE OPPFYLLES 

Militærnekteren og seksual- strasjoner, foredrag og hardt 
profeten, den tidligere helse- presseskyts gikk partiet til en 
direktør Karl Evang, har all innbitt kamp mot Evangs be
grunn til å glede seg. strebeiser for å få innfØrt loven. 

Et av hans hØyeste mål før Det var liten hjelp å hente fra 
krigen var å få Ødelagt det nor- annet hold, når unntas presten 
ske forsvar. Han gjorde en god Sverre Nordborg som ærlig og 
jobb. Resultatet så vi 9. april oppriktig betegnet Dr. Evang 
1940. Som belØnninng ble han som en farlig forbryter. 
utnevnt til oberstlØytnant i Ny- Det norske arbeiderparti har 
gaardsvolds arme. måttet vente lenge på et nytt 

Det han likevel er best kjent utspill i denne deres hjertesak. 
for var hans bestebeIser på å få Nå er det kommet. Trinn for 
innført loven om fosterddrap. I trinn har det forberedt fremstø
denne sak fikk han full støtte tet, fra fØlelsesladde aksjoner fra 
av Arbeiderpartiet og kommu- Kvinnefront til opprettelse av 
nistene som fremhevet at «pro- kontorer for seksualhjelp. Et 
blemer i seksuallivet utelukken- ledd i planene var også forsøket 
de kunne overvinnes gjennom på inngrepet mot prestenes un-
et marxistisk samfunn». dervisning i riktig livsfØrsel. 

Også i dette spørsmålet gikk Arbeiderpartiet har satset alt 
organiserte studenterklikker i på fosterdrapslovens gjennom
spissen. Den 9. mars 1940 ved- fØring, slik den praktiseres i 
tok Studentersamfunnet i Trond- kommunistiske land. Side ved 
heim en resolusjon for abortus side med søskenflokken i SV 
provocatus etter forslag fra lege og de to kommunistiske partier 
Tove Mohr. Styret i Trondheim går de nå mot målet. 
sendte resultatet til Studenter- Om et flertall av Norges be
samfunnet i Oslo og ba om til- folktning idag har samme syn på 
slutning, men krigsutbruddet 9. fosterddrapsloven som NS hadde 
april samme år satte en stopper før krigen, har det ikke vært satt 
for kommuniststudentenes muld- igang en samlet aksjon mot dette 
varparbeide. uhyrlige utspill. 

Nasjonal Samling kjempet fØr FØrskolelærere og lekledere i 

har ikke latt hØre fra seg, selv 
om disse burde være forkjemper
ne i kampen for barnets liv. 

Hvor står våre skoleorgani
sasjoner som ettter krigen har 
latt seg berØmme for okkupa
sjonstidens lærerstreik og hero
iske innsats mot ungdomstje
nesten? 

Vil prester og bisper i protest 
forlate sine embeter hvis Arbei
derpartiet truer loven igjennom? 
Slik kan vi fortsette å spørre. 

Allerede i begynnelsen av 
tredve-årene sa Gulbrand Lun
de: «Når det i NS-programmet 
står: Familien og hjemmet ver
nes, vyrdnaden for kvinnens 
virke i hjemmet og for mors
kallet hØynes, så er ikke dette 
bare en gold programpost. Det 
er et angstskrik fra det norske 
folkesamfunn i den hØyeste nød. 

Vi er iAen hØyeste nød. 

GI DETTE 
NUMMER VIDERE 

INO, postboks 924, Sentrum, Oslo 1. 
krigen nærmest alene mot fos- barnehavene som har god tre

__________________________ terdrapsloven. Gjennom demon- ning i streik og demonstrasjoner 

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

~----------------
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Side 4 FOLK og LAND 

Kjølv Egeland tviholder på 
den falske «likhet» i skolen 

Herr redaktØr! 

All sunn fornuft skulle tilsi 
at dette burde være skolens mål: 
A gi ethvert ungt menneske den 
utdannelse som best svarer såvel 
til dets evner som dets vilje til 
å lære. Men så vel er det ikke 
i vår norske skole, her er opp
gaven en helt annen. 

En ung pike i 8. klasse skri
ver et bekymret brev til avisen 
«Vårt Land» og forteller hvor 
lite interesserte elever lærer for
di lærerne oftest er opptatt med 
giddesløse og likeglade elever 
som knapt gidder å åpne bo
ken. Hun ber om å få kursplan
systemet tilbake, der det fant 
sted en oppdeling etter læreevne 
og -vilje. «Det er helt idiotisk å 

prØve å jevne ut forskjellen det 
er mellom to elever», sier hun, 
og «det er nemlig forskjell alle
rede fra fØdselen av». Hun vet 
nok ikke hva det er farlig å si 
i dette land. 

Avisen har bedt kirke- og un
dervisningsministeren, Kjølv 
Egeland, om å kommentere bre
vet, og det gjør han bl. a. ved 
å si at den unge piken har «en 
ytterst arrogant tone». Han slår 
grundig fast at kursplandelingen 
definitiVit er koblet ut, og holder 
fast på at målet er «at ulikt 
utrustet barn skal undervises i 
den samme skole». Derimot er 
han tvunget til å innrømme at 
«hvordan problemene skal lØ
ses, gjenstår det ennå å finne 
ut». Det siste er ihvertfall så 

sant som det er sagt. 
Saken er i all enkelthet den 

hat falske og naturstridige mar
xistiske «likhets»-idealer har 
bragt oss inn i en skolesituasjon 
der ingen får den undervisning 
de har krav på. Læreren vil ikke 
kunne ofre tid nok hverken på 
de uvillige og uinteresserte eller 
på de begavede og de interesserte 
som gjerne vil ha mest mulig ut 
av skolen. Slik forholdene nå 
er, tvinges det igjennom en «lik
het» som er både skolen og vårt 
folk uverdig. At det også vil 
straffe seg i form av nedsatt 
kunnskapsnivå i det norske folk 
i fremtiden, er jeg for min del 
overbevist om. 

Ung lærer 

MARS '1978 

Når skolesjefen 
dagdrømmer 

Av Litteratus 

Herr redaktør! 

«Mitt inntrykk er at den ster
ke framgangen (?!) i store yrker 
som industri, jordbruk og fiske, 
virker sterkt på yrkesutdannin
gen til disse yrkene. Se bare på 
jordbruksskolene: Nå har de så 
mange elever de kan skaffe plass 
til. Men for noen år siden var 
det krise.» 

(Helge Sivertsen 
- i Bergens Arbeiderblad 

13. februar 1978.) 

Det er jo bra at ungdommen 
igjen søker til jordbruksskolene, 
enda så dårlige vilkår AP's jord
bruks- og skattepolitikk hittil 
har gitt dette yrke. Jeg vil gjette 
på at de ungdommer som likevel 

-------------------------------------- velger å satse på jordbruksutdan-

på å skaffe seg lærer-stillinger 
på jordbruksskolene. Noen er 
der vel som tross alt vil forsøke 
seg som utøvende gardbrukere. 
Verdens matvaresituasjon skulle 
tilsi bedre vilkår i fremticlen 
også for norsk jordbruk. Helge 
Sivertsens firkantede konklusjo
ner ut fra påstanden om stor 
fremgang i de viktige yrker, er 
så livsfjern som bare mulig. Men 
la oss håpe at de, får rett, de 
ungdommer som mener at det 
kan ikke vare så lenge nu fØr
enn verdens matvaresituasjon 
fremtvinger mer realistisk opp
vurdering av norsk jordbruk -
og at AP's jOl1dbrukspolitikk i 
etterkrigstiden får sin rettferdige 
dødsdom, sammen med den in
dustri- og fiskeri-politikk som 
har vært fØrt de senere år. 

Mot dødsstraff 
på papiret og i hverdagen 

Herr redaktØr! Av Andreas Nilsson sekontor. Den er gjengitt i en 
rekke AP-aviser. 

Artikkelen har vekt, den er 
ærlig, kanskje for ærlig. Det vi 

nelse, for en stor del tar sikte Litteratus 

Streiker koster oss 
svære beløp 

Av Per Dahlen 
«Skjebnen ville at jeg ble 

trukket ut som lagrettsmedlem i 
en landssviksak hvor' en av de 
tiltalte måtte dØmmes til dØden 
hvis loven skulle følges. Jeg kom 
i den samvittighetskonflikt at jeg 
selvsagt var forpliktet til å følge 
loven hvis jeg deltok i retten, 
på den annen side følte jeg meg 

le leve eller dø. Jeg nektet derfor 
å delta som domsmann, og lag
mannen var så velvillig at han 
fØrte meg over til en vanlig lag
mannsrett. » 

merker oss, er at «tiltalte måtte Herr redaktør! stille seg det spørsmål om vi har 
NAF og LO for syns skyld -
eller om de er uten makt og 
myndighet overfor sine medlem
mer. 

'ikke på noen måte kompetent til 
å avgjøre om et me!1neskeskul-

Det ovenstående er hentet fra 
en artikkel med tittelen «Døds
straff - en barbarisk straff», 
skrevet av Olav Brunvad, tidli
gere leder av Arbeidernes Pres-

dØmmes til dØden om loven skul- Jeg har offisiell dokumenta
le fØlges», og det ville ikke sjon for at det i året 1976 gikk 
Brunvad være med på. I et tapt 137.650 dagsverk ved 35 
«sivilisert rettssamfunn», som lovlige og ulovlige streiker. 
Brunvand henviser til på et annet, Enhver kan regne seg til hvil
sted i artikkden, er deLslik at ke enorme summer dette har 

(Forts. side 6) kostet produksjonslivet. Man må 

Burde det ikke snart bli klart 
for noen hver at «streik og lock
out forbys»? Per Dahlen 

KJERNEFAMILIEN - HAR DEN NOEN FREMTID 
Herr redaktØr! bort fra hjemmet, og samfunnet Av Bitten C. Lunde 

Dette er et spørsmål man overtar ansvaret for barna i 
uvilkårlig stiller seg, når man i daghjemsinstitusjoner, og det er Overskriften lyder: «Rart at 
dag er vitne til arbeiderparti- neppe noen hemmelighet hvil- ikke enda flere husmØdre be
regjeringens familiefiendtlige po- ken politisk oppfatning mange gynner å jobbe igjen. Kanskje de 
litikk. av barnehave-«onklene» og ikke tør?» Og inne i annonsen 

Som et eksempel kan nevnes -«tantene» har. heter det bl. a.: «Det er viktig 
lovforslaget som går ut på at Det er ikke hermed sagt at å føle at man virkelig er til 
alle gifte fedre skriftlig skal kvinnen skal nektes å ta arbeide nytte.» (understrekninger av 
vedkjenne seg farskapet til hus- utenfor hjemmet, men hun skal meg). 
tmens barn ved fØdselen. Det ikke tvinges til det! Refleksjonene gjør seg selv. 
skal altså ikke være en selvfØlge Fra Kristelig Folkeparti og La oss med en gang slå fast 
lenger at ektemannen er far til Senterpartiets side har det vært at husmoryrket er en jobb, og 
sin kones barn. fremmet enkelte forslag for å at husmoren så absolutt er til 

Hvor er alle likestillingsfor- bedre husmorens situasjon, men nytte. Hun er også en meget 
kjemperne her? For dette er vel dette har ikke fØrt frem, og op- viktig person i kjernefamilien, og 
en alvorlig mistillitserklæring til posisjonen ellers er taus. Det det er rundt kjernefamilien vårt 
den gifte kvinne? Men det spil- er også verd å merke seg, at samfunn er bygget opp. Ingen 
ler kanskje ingen rolle sålenge en ingen av de etablerte partier fØ- kan vel uttrykke dette klarere 
slik lov bidrar til å undergrave rer 'en politikk som viser at de enn dr. Gulbrand Lunde: «Fa
og svekke ekteskapet og familien er i stand til å kombinere so- milien er den beste sosiale 
som en trygg samlivsform for sial tankiegang og nasjonalfØ- skole. Den lærer menneskene å 
foreldre og barn? lelse - noe som er meget viktig tenkie og fØle sosialt. Familien 

Husmorens stilling, som er for å fØre landet trygt fremover verner om folkets overleverin
meget sentral i kjernefamilien, og sikre folkets interesser. ger. Den bevarer tradisjonene. 
gjøres også utrygg. En annonse fra et herværende Den er kj-ernen i ethvert ordnet 

Regjeringen fØrer en økono- vikarbyrå kan forørivg brukes til samfunn. Hvor familielivet er 
misk politikk, som gjør det umu- å illustrere de etablerte partiers, urokket, tier kan marxistene in
lig for de fleste familier å la og dermed samfunnets syn, på tet utrette. 
kvinnen ha sin arbeidsplass i husmoæn og det arbeidet hun (Fra et kampskrift mot den 
hjemmet. Hun tvinges derimot utfØrer. åndelige og moralske oppløs-

ningsprosess i vårt folk. Utgitt kesmessig likestilling mellom 
av NS 1934). mann og kvinne. 

Men familieØdeleggende frem- Barnetrygd gjennomfØres og 
støt er ikke nye toner fra Det folketrygd for gamle og ufØre», 
Norske Arbeiderparti. I et pro- så levner det knapt noen tvil 
pagandaskrift for kvinner utgitt om hvilket av disse partier som 
av Arbeiderpartiet i 1934 heter Ønsket en familievennlig og sam
det bl. a.: «For å frigjØre hus- funnsoppbyggende politikk, og 
mødrene selv har man tenkt på det er også åpenbart at det kun 
mange lØsninger, fra felleskjøk- var Nasjonal Samling som rep
kener og felles barnekrybber, resenterte den sanne respekten 
fra helt nye former for familie- for Ikvinnen, husmoryrket og 
livet til innfØreIse av barnetrygd kjernefamilien. 
som har vært drØftet hos oss i Kanskje noe til eftertanke for 
det siste.» dagens unge kvinner og menn. 

Det er vanskelig å se at dette Det er vi som skal fØre landet 
skiller seg nevneverdig fra den videre i en vanskelig tid, hvor 
rendyrkede marxisme. Legg mer- den moralske og kulturelle opp
ke til formuleringen «helt nye løsningsp.rosess er kommet for
former for familielivet». Hva an- uroligende langt, og hvor be
net kunne disse «nye former» grep er som orden, rettferd og 
bestå i, enn opplØsning av kjer- fred kun er blitt tomme ord. 
nefamilien og innfØring av kol- Alt taler for at vi ikke bør 
lektivet? fØlge de etablerte partiers snev-

Sammenligner man så dette, re, klassepolitiske linjer, men ta 
med punkt 20 i Nasjonal Sam- opp arven, etter det eneste nors
lings prinsipp-program, som ly- ke parti, som har klart å fØre 
der: «Familien og hjemmet ver- en konstruktiv nasjonal politikk, 
nes. Vyrdnaden for kvinnens vir- på tvers av kunstige klasseskil
ke i hjemmet og for morskallet ler og snevre partiinteresser. 
høynes. Politisk, ættslig og yr- Bitten C. Lunde 
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MARS 1978 FOLK og LAND Side 5 

Elisabeth Schweigaard 
·Selmer bør lese hva 

hun selv skrev 

NS-folks «taushet» 
Herr redaktØr! Av Trygve Engen 

I desembernummeret av «FDlk 
'Og Land» fDrtel Olav 0vreseth Det kunne berre samanliknast 
om sitt første møte med pDlitik- med ein sint 'Okse -, like uimDt
ken. I mDtsetning til så mange takeleg fDr vettig argumenta
andre, 'Opptrer 0vreseth under sjDn, 'Og like hardhuda mDt slag 
fullt namn. Til 'Og med den per- 'Og spark. J au, den gDngen kunde 
SDn SDm har sett 0vreseths be- det vera gDde grunnar til å teie 
retning på papiret, kallar seg i staden fDr å tale. Men etterpå? 
berre fDr «Venn». Etter at vi hadde SDna dei straf-

Enn 'Om vi alle hadde gj'Ort SDm 
denne trønderbDnden? Enn 'Om 
vi hadde vist mDtmennene vå
re at vi såg på «landssvik»
dDmane som våre adelsbrev? 
«Dagbladet» 'Og kDnsorter vilde 
fDrstått 'Og akseptert at vi var 
fDlk SDm meinte nDkD med vårt 
medlemsskap i NS. Det vilde 
kanskje 'Også gått 'Opp fDr dem 
at nasjonalsosialisme (i Quis
lings, 'Og vår, meining med 'Or
det,) var nDkD heilt anna enn 
jØdehat 'Og tDrtur, slik SDm inter
nasjDnalistene fDrtel? At nasjD
nalsDsialisme, det var sam
kjensle mell'Om frendar, det var 
å innordne eigenbaten under fel
lesbaten, det var å ,skape 'Orden 
'Og rettferd, dei uDmgjengelege 
vilkår fDr fred mellDm f'Olke
feller. 

for ti år siden 

Herr redaktør! 
Det var med f'Orferdelse jeg 

leste (F 'Og L nr. 1/78) 'Om Eli
sabeth Schweigaard Selmers VD
turn SDm fØrstevDterende i saken 
mDt sjømannen s'Om kjempet fDr 
gDdkjennelse av pensjDnsgivende 

fartstid fØr krigen. Hennes av- 0vreseth seier han er «skuf- fene vi var dØmte til? 
visning av dette fDrdi mannen fet» 'Over NS-fDlks «taushet». «OppfØr dykk slik at heile 
var dømt fDr «landssvik» i hine Ja, det er fleire SDm er det! Og det nDrske fDlk må bli glad i 
hårde dager, virker iskald 'Og ikkje bere «skuffet», til sine dykk.» - «Arbeid fDr Guds 
hjertelØs. Jeg tillater meg derfDr tider kan ein kjenne seg både rike.» Det var Quislings helsing 
å minne henne Dm hennens egen heit 'Og harm 'Over kryperiet. til 'Oss alle frå dødsseIla. (Sit. 
appell Dm menneskerettigheter, Tenk berre på alle dei an'Onyme etter desembernummeret, s. 3.) 
gjengitt bl. a. i AftenpDsten 22. innlegga i dette velsigna bladet, PersDnleg har det fDrundra meg 
DktDber 1968. Der sier hun SDm vi av 25 års vane ennDkal- litt at han ikkje brukte uttryk-
dette: lar vårt. ket «respektere» saman med, 

«Kanskje mer enn nDen sinne Under kjettarprosessene kun- eller i staden fDr «bli glad i». 
kaller situasjDnen på aktivt ar- de det vera mangt SDm tala fDr Den SDm skal «arbeide fDr Guds 
beide fDr frihet, likhet 'Og bror- å gå litt varsamt fram. Ein rike,» (d. e.: sanning 'Og rett), 
skap,. 'Og .mD~ ~lle. fDrmer fDr fangekamerat på Nyrud, front- kan ikkje rekne med å bli elska, 
usakhg dlsknmmermg Dverf'Or kjempar, sa det 'Omlag slik: «Når ja, ikkje ein gDng likt, i fØrste 
det enkelte menneske, hva enten du møter ein sint okse, så kan omgang. Det SDm det heile står 
d~tte skyl?es .rase,. hudfarye, du ikkje berre skjene 'Og slå, 'Og fell med, er Dm han kan 
kjØnt;t, nasj'Onahtet ~ller ~tt;tlsk då blir han verre. Du er nøydd 'Opparbeide seg respekt. Det 
Dppnnne~s.e, ener han~ relIgIØse til å prØve å godsnakke med menneskje SDm er respektert, 
eller pDlI.tiske Dppfatmng». han.» (Dersom du les dette, blir etterkvart 'Også likt. 
Me~ sl~ke vakre. tan~er er selv- A. M., så kjenner du sikkert dine Om ein kjent trønderbDnde 

følgel~g Ikke al.ltld lIk~ lett ~ 'Ord igjen.) er det fortald at han sette ut-
p~akttsere, særhg da l~ke pa Desse 'Orda fortelein god del, skrifta av «landssvik»-dDmen i 
hjemmebane, .der det er sa man- både Dm situasjDnen den gDn- glas 'Og ramme 'Og hengte hD på 
ge slags. fobIer 'Og fDrdDmmer gen, 'Og Dm dei tiltalte sitt syn veggen mellDm diplDm 'Og me
ute 'Og gar. på det pDlitiske inkvisisjonstri- daljer han hadde fått fDr fram i-

Journalist, Oslo bunalet vi hadde framfor 'Oss: frå gardsdrift 'Og dyrkingsarbeid. 

Og enn Dm alle SDm ein hadde 
stØdd 'Opp 'Om den pDlitiske kam
pen SDm «FDlk 'Og Land» gjen
nDm eit kvart sekel har fØrt? 
Enn Dm vi alt fDr 20-25 år 
sidan, medan vi endå var mange, 
hadde gått saman i ein norsk 
front mDt internasjonalismen i 
det <<nDrske» HØyre 'Og det 
«nDrske» A-parti? Trur de ver
keleg ikkje at vi vilde vunne 'Oss 
langt større respekt mellDm folk 
flest enn vi har i dag? I staden 
'Opplever vi at «garnalnazister», 

(Forts. side 6) 

Denne gaing ble 
NS-folk frifun,net 

Grenseoppgang for hva som 
ikke skal forfelles 

Herr redaktØr! landet. 
Fra lagmannsretten i Bergen I gratulasjDnsintervjuet i TV 

leser vi aviser. fDrteller AsbjØrn Bryhn at han 
Asbjørn Bryhn fDrteller at i 1945 nesten ikke tenkte på 

han var med i produksjDnen av annet enn å få i gang straffe
de prDvisDriske anDrdninger. saker. 
Han lette etter krigsfDrbrytere i Ved dDmmen i Bergen ble 
tyske leire i )945. Da det etter- NS-fDlk frifunnet fDr å ha hatt 
hvert ble vimskeligere å få til n'Oe med Asbjørn Bryhn å gjøre. 
dØdsdDmmer, ble fDrbryterne Jeg gratulerer. 
buntet sammen 'Og sendt ut av «Kaktus» 

«FDlk 'Og Land» 'Omtalte i 
januarnummeret lederen av 
Danmarks Sosiallistiske FDlke
parti, Gert Pedersen, SDm under 
'OkkupasjDnen var medlem av 
DNSAP, men SDm nu har vært 
'Opptatt av å fDrfØlge gamle 
kampfeller. 

dette så interessant? FDrdi affæ
ren DverhDdet ikke har interes
sert nDrsk presse. Men hvis en 
ledende dansk liberal eller kDn
servativ pDlitiker, f'Or ikke å 
snakke om en glistrupianer, had
de hatt en slik fortid ville 'Over
skriftene vært impDnerende fra 

«MDrgenbladet» 
meldingen skriver: 

SDm gjenga Dagbladet til NybrDtt i Larvik. 
«HV'OrfDr er Vi trenger kanskje 'Også en 

grense'OPpgang når det gjelder 
hva SDm ikke skal fDrtelles.» 

Det er ellers å tilfØye at Gert 
Pedersen nå har innrØmmet sin 
nasj'OnalsDsialistiske fDrtid 'Og 
inngått fDrlik med Erik Haaest, 
s'Om hadde fremsatt beskyldnin
gene, 'Og som Pedersen hadde 
stevnet fDr retten. 

MANEDENS 
«PERNILLE»: OM A KOMME TIL SKJELLSORD OG ALDER 

Vårt språk er ikke fattig på 
skjellsDrd, men rikhDldigheten gjør 
vel at de fleste tar det med ro 
når den ene eller andre slynges 
ut mDt dem. Bare ett blir for hårdt 
selv fDr fDrhenværende pDlitimest
re i «klassepurkens» tidsalder, det 
råeste 'Og fDrferdeligste av alle, 
skjellsordet «nazist». Det kan in
gen la sitte på seg, det fDrlanger 
rettssak og mDrtifisering. Tjuv, 
kjeltring, banditt, diverse sDrter 
sekker 'Og legemsdeler går upåaktet 
hen, men kall ingen nazist, Med 
dette 'Ordet tas bunnlDkket av VD
kabularet, 'Og grensen fDr all an
stendighet DverfDr et medmen
neske 'Overskrides. 

Dette gjelder naturligvis ikke fDr 
alle de SDm fikk etiketten nazist 
alias landssviker påsydd etter 

1945, da, såvidt jeg fDrstår NDrge 
igjen ble en rettsstat, men pariaer 
har alltid stått i en særklasse, rik
tignDk manglende kastemerke i 
India, men påhengt her til lands. 
At fhv. pDlitimester Bryhn ikke 
vil bli slått i hartkDrn med den
slags er fDrståelig, men så fikk han 
da 'Også tilkjent tyvetusen kroner 
fDr tDrt 'Og svie. Beskattet blir det 
riktignDk en del mindre. 

JDhn Lyng dØde i midten av 
januar. I nekrolDgen ble fDrtalt at 
han hadde vært 'Offentlig anklager 
i Trøndelag etter krigen. NDen 
måtte jD 'Også ta den jDbben. Min 
far fDrteller fDrresten Dm herr 
Dorenfeldt, nå riksadvDkat, den
gang fDrhØrsdDmmer, at han gjDr
de unna en fengslingskjennelse fDr 
en landssviker på rundt et halvt 

minutt, 'Og at vittige sjeler SDm 
StD i kø 'Og ventet på tur fDr fDr
lengelse av fengslingskjennelsen 
snakket om at de skulle inn å få 
påfyll. En skal til 'Og med ha 
bragt med seg en bØtte da han 
tredje eller fjerde gang sto i slik 
kØ, nDen SDm ikke falt i fDrhØrs
dDmmerens smak. Mange synes å 
ha bragt det langt via negativ 
befatning med landssvikDppgjØret. 

Men tilbake til JDhn Lyng. Alle 
nekrDIDger bringer rDsende ord 
Dm hans innsats mDt landssviker
ne, 'Og internasjDnalt ry ble vunnet 
i rettssaken mot en viss Rinnan. 
GjennDm en artikkel i «Hjemmet» 
fra en tid tilbake Dm hva dennes 
sØnn har vært utsatt fDr av for
fØlgelse på grunn av faren, hadde 
jeg en viss peiling på hva navnet 

StD fDr. Men Rinnan var da ikke bås SDm Kaas. Den vei han valgte 
landssviker i dette fDrferdelige var den mDtsatte av deres. Vil en 
ords virkelige betydning. Han var rettssak mDt «Verdens Gang» fDr 
bare et 'Ondt redskap fDr det tyske fusk i kortene føre fram? Jeg trDr 
pDliti og kDntraspiDnasjen i NDrge. ikke det uten at den ble fØrt fDr 
Kan landssvikere nå gå til retts- et fDrum av mennesker av min 
sak fDr å ha blitt stillet i klasse eller yngre årskull. 
med denne nederdrektige fDrre- Men er det nØdvendig - eller 
der? er det derfDr nettDpp nØdvendig 

LØrdag den 18.2. bringer så å fØre avspDrete mennesker SDm 
«Verdens Gang» et tDsiders Dpp- Rinnan 'Og Knutinge Kaas inn i 
slag om en fDrhenværende nDrd- bildet fDr å forvirre begrepene et
mann ved navn Knutinge Kaas, ter hvert SDm grepet rundt halsen 
SDm under krigen ble tysk stats- på landssvikerne lØsner? Eller be
borger, SDm anga landsmenn i gynner virkelig nDen å føle en 
fleng 'Og etter krigen sine Dpp- skyldkjensle vDkse 'Opp i seg? Hvis 
dragsgivere. Også i forbindelse så er, får en overse drØvtyggingen 
med denne bringes 'Ordet landssvi- på Rinnansaken og Knutinge Kaas' 
ker inn i teksten. Jeg har spurt meritter, 'Og betrakte det SDm de 
nDen «fDrhenværende». De betak- siste krampetrekninger fØr erkjen
ker seg fDr å bli anbragt i samme nelsens time. Pernille 
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M d d ff med å finne en løsning som kan Mens Trygve Engen for to- Tyskerne gapte over for mye, 
ot ø sstra ... tilfredsstille alle folkeslag i tre år siden var en av de meget ble lurt hit og dit og fikk kong 

raler. Så tok han de fleste med
beilere om makten i sine Mosk
vaprosesser. (forts. fra side 4) Sørvest-Afrika og man er meget få som skrev i vår avis under Vinter over seg i Russland. 

nær en lØsning, oppnådd ved fullt navn, er det nå faktisk en Ved Stalingrad snudde krigslyk
retten fØrst avgjør om tiltalte er interne forhandlinger. Det som stab på 50-60 kvinner og menn ken, og til slutt satt den s,iste 
skyldig eller ikke - tiltalte kan stopper utviklingen, er at FN som gjør det. Med andre ord: tyske sjefen, admirai DØnitz, 
jo bli frifunnet - og så bestem- og stormaktene insisterer på at Det er fremgang å spore. igjen med en liten strime av 
mes straf~en. Vi bør takke Brun- SWAPO skal være part i en På den annen side: Man kan Tyskland ved Flensburg. 

Den som har vært en. tid i 
USA vet at det de kaller demo
krati, er blØff. Folkedemokratiet 
er vel ik~e stort likere, og vi kan 
vel heller kalle begge former for 
Dumhetens diktatur. vand for hans ufrivillige inn- løsning og at o S~ APO ikke vil n?k stille opp den ideale ford- Kapitulasjon. Som et skue

rØmmeIse av at retssamfunnet an~et enn pa s~ne helt egn~ Tl~g, men mennesk~rs forhold er brød satte de igang en slags 
her var krenket. betmgeIser. De gar bl. a. ut pa na en gang forskJellIge. Noen rettssak i Niirnberg og en god 

Men det var jo noen som had- at SW APO's egne terrorister kan tre frem uten at det koster del generaler ble he~gt. 

I Polen skjØt russerne de fleste 
polske offiserer i Katynskogen, 
og siden ga de tyskerne skylden. 
Og enda er de fleste av den tro 
at tyskerne har all skyld, og slik 
stemmer det med det gamle Vae 
Vietis! Ve de overvundne! 

de mot til å være med i en lag- skal erstatte det nåværende sØr- dem annet enn et skjelllsord i Her i landet fikk 'nå kommu
rett også. afrikanske ordensvern, evnt. ny og ne. For andre kan det nistene anledning til å døds-

SenhØstes 1946 hadde Agder sammen me.d noen F~-tropper, gå om både levebrød og !amilie.. dømme ham som hadde avslØrt 
Lagmannsrett ting i Brunvands o~ at yalg Ikke skal fmne ste~ Flere av de medarbeIdere VI dem som beta:lte agenter for et 
egen by, Kristiansand. Arbeider- ~a t~ ar for at SW:~PO ~k.al fa setter mest pris på, lever under annet land. 
foreningens store sal var hver tId tIl a «befeste sm POSISJon», forhold som gjør at det ville I USA og Vest-Europa heter 
dag fylt til siste plass. 6. desem- ~om d~t ~eter. H~a det betyr, er være vanvidd av dem å tre of- det demokrati, i øst heter det 
ber 1946 ble saken tatt opp til mgen ,1 tvIl om nar kravet.k?m- fentlig frem som forkjempere folkedemokrati. I USA skjøt de 
dom. Folket ventet. Etter nåen mer .fra venstreekstremIstIske for vår sak. Vi finner det i denne fØrst John F. Kennedy, siden 
dager kom kjennelsen: tt;,rronster. SWAPO har dessuten sammenheng helt galt å stille tok de Robert. . 

Lagretten fant tiltalte skyldig. ~att en god skole hos kubanerne umulige krav som bare ville Stalin likviderte alle selvei
De tre jurister stemte for 1 Angola. føre til at vi mistet dem. Bare ende bønder, alle selvstendige 

Ibsen så det også, i diktet til 
tusenårsfesten: «Går til sin gjer
ning de norske menn, viljelØst, 
vimrende, vet ei hvorhen. -

Kan kunn om en ting de 
enes, den, at hver storhet skal 
styrtes og stenes! 

dØdsstraff. Vårt norske utenriksdeparte- våre motstandere kan være tjent industrifolk og en god del gene-
De fire legdommere stemte ment bØr ellers tenke nærmere med det. 

Ola Furuseth 

for livsvarig. over hva det vel kan komme av 
Ifølge referat i Fædrelands- at deres hjertevenner Nkomo, 

Red. 

vennen var det forvirring blant Mugabe, Nujom~ ?g andre av .###-#---, .... --------
publikum. Folkets egne domme- samme slag er sa hvende redde 
re på Agder hadde sagt NEI til ~or. alt hva som har med valg Dumhetens. 
dØdsstraff. - a gjøre. 

Olav Brunvand hadde ikke Idet dette skrives, er det frem- (forts. fra side 2) 
det samme mot som sine bys- deles ukjent hvor stor sjekk dob
barn, dengang. beltterroristen fikk med seg på 

Andreas Nilsson hjemveien. 
samme her, det var tillØp til små 
revolusjoner, ved Menstad, ved 
Julussa og en fløtekonflikt. 

Afrikansk •.. 
(forts. fra side 1) 

med at SW APO maksimalt rep
resenterer 7-8 % av befolknin
gen i SØrvest-Afrika og rekrut
teres fra bare ett av de mange 
folkeslagene der, nemlig ovam
boene. Likevel insisterer både 
FN og den norske regjering på 
at det er SWAPO som er «fol
kets sanne representant». Men 
sannheten er nok tvert imot at 
det store flertall frykter og hater 
SWAPO som pesten. 

Det har lenge vært arbeidet 

SKAL VI BYTTE? 

Jeg har ca. 1QOO tyske PK-fotos fra 
situasjoner på de forskjellige front
avsnitt, 300 eks. av «Alarm.. (norsk 
tekst) og flere bøker av Gøring, Dr. 
Dietrich og von Pa pen. 

Er Interessert i NS-bøker, brosjy
rer, aviser og tidsskrifter fra før, 
under og etter krigen. 

Bill. mrk. «bytte», 
- Folk og Land -

HØY PRIS 

NS.folks .•• 
(forts. fra side 5) 

Forsvarsministeren avverget 
revolusjonen, og en dag holdt 
han en tordentale i stortinget: 
«Han hadde beviser for at de to 
kommunistpartier, Arbeiderpar
tiet og det rene kommunistpar

«nynazister», «sosialindividua- tiet, mottok penger fra Moskva 
listen>, «frie folkevalde», «anti- for å gjøre revolusjon i Norge. 
kommunister», m. fl. driv eit Forferdelse! Men en undersø
slag politisk gerilja, oftast utan kelseskommisjon ble nedsatt, og 
noko klår målsetting, utan or- denne måtte gi forsvarsministe
ganisert samarbeid, utan fast fø- ren rett. Men fra de revolusjo·
rarskap, gjerne i kamp mot nære freste hatet frem, og de 
hvarandre innbyrdes. Fleire av dømte straks forsvarsministeren 
gruppene gir ut eigne blad og til dØden. Og ventet på en an
trykksaker, medan «Folk og ledning. 
Land» må haldast oppe ved gra- Imens drev de hets i sine avi
tisarbeid og «støtteannonser». ser, de hadde en tegneserie av 
Og alle synest vera dødsens red- en de kalte for «Usling» med 
de for å bli stempla som «na- en viss likhet med den fritt-
zister». talende forhenværende forsvars

Men forstår de då ikkje at minister. 
dette er ein merkelapp som vil Efter mange påttykk startet 
bli klistra på kven som helst han et nytt parti, Nasjonal Sam
som berre vågar å gi uttrykk for ling i 1933. Men partiet fikk 
eit politisk syn, som ikkje fell ikke noen representant på tinget, 
saman med det liberal-marxistis- hverken i -33 eller -36, og kassa 
ke høyre-venstre-skjema? Berre ble tom. Så kom krigen høsten 
på ein måte kan ein unngå det: 1939. Venstrepartiene hadde 
Ved å jatte med! Om ein då vel nektet å bevilge til noe forsvar, 
å jatte med proletarkommunis- og nå sto de nærmest- tomhendt 
men eller direktØrkommunismen, og så på at krigen nærmet seg. 
spelar inga rolle, berre ein er Den 3. s~pt~mber 1939 e~
«demokratisk» nok. Men kva er k~ærte de? JØdIske forsvarsmI
vel demokrati i våre dagar? m~teren 10 E:ngland Tyskland 

Jeg betaler høy pris for kommunis- Kommunistiske tyrannier over kng. ?g na gjaldt det for ~ng
fenes bok med fortegnelse over alt i verda kallar seg også de.- ~and a lokke ut den ty.ske flaten. 
norske «landssvikere». Den kom i D t d tIk f N 
1944 og ble spredt illegalt. mokratiske. - Det var vårt eige . e orpe er e rna ms lp ra .. ar-

Jeg er også interessert i den ille- såkalla demokrati, som i si tid ".Ik <?g bordet o «Altmark» l Jøs
gale liste over norske agenter i tysk sette i verk dei styggaste justis- smgf~orden. S.a sa doe at de la 
abwehr under krigen. mord i vår historie. Og i dag, ut mmnesper~mger pa tre steder, 

Bill. ror:' ~:'Ca~~i~ 32 år etter? «Hugs «tilfellet og dermed fIkk de lokket tys-
Hoaas!» Har ikkje ordet demo- kerne ut. o 

_____________ krati fått ei nokså tung belast- No~dmenn ble tatt pa senga 
ning? 9. apnl og ?e sc:m hadde ansva-

KRIGSMINNER 

Tyske militæreffekter, merker, bei
te, hjelm, flagg osv. samt bøker eller 
skriv fra denne tid ønskes kjøpt. 
Billett merket «146" til Folk og Lands 
ekspedisjon. 

N' . bl' Il ret rømte l hUl og hast. For-
. el,. VI . Ør ,,:er (Cn. teIe e. er svarsministeren som en gang så 

~rypt l skjul, VI h~r mg en ~mg hvor det bar hen, tok på seg an
a o s Jemmast over. Det gjeld svaret og dannet en slags regje
bal~et «gamle» og «nye» nasjo- ring. Han ble avsatt av tyskerne, 
na IS er. f'kk k . . men l omme Igjen samme 

Trygve Engen høst. 

ANNONSE 

SOSIALINDIVIDUALISTISK 
SAMFUNN 

innbyr til brevkurset 

«SOSIALINDIVIDUALISMEN - 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. 

Hva vet du om 
'Nasjonal Samling? 

KJØP OG STUDER PARTIETS EGNE SKRIFTER! 

1. Om at bebodde verdener finnes utenom 
jorden (og betydningen derav for vår livs
anskuelse), av Vidkun Quisling. (Hans 
første bok.) ........................ Kr. 15.00 

2. Redegjørelse for Nordiske Folkereisnings 
retningslinjer, av Vidkun Quisling .... Kr. 15.00 

3. Tale på Førertinget 25. september 1942 
av Vidkun Quisling. (Om organiseringen 
av det Nye Norge.) ................ Kr. 15.00 

4. Vidkun Quisling i tekst og bilder. (Sær-
trykk fra Ideologisk månedshefte for 
Hirden.) ......................... . 

5. Den gamle norske hilsen «Heil og Sæl» 
6. NS-sanghefte ..................... . 
7. Oppfordring til Nasjonal Samling -

av Vidkun Quisling ................. . 
8. Nasjonal Samlings program ......... . 
9. Quisling har sagt (1930-34) ......... . 

Kr. 20.00 
Kr. 15.00 
Kr. 10.00 

Kr. 5,00 
Kr. 10,00 
Kr. 25,00 

Sendes portofritt ved forskuddsbetaling. 
Ved oppkrav kommer porto og oppkravsgebyr i tillegg. 

Utgitt av 

THULE-SELSKAPET 
FOR STUDIER AV NORRØN KULTUR OG POLITIKK 

Postboks 45, Slemdal, Oslo 3 

~-----------------~---------------'/ 
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Kjesater ..• 
(Jorts. fr" sitle 1) 

rettsoppgjøret, men han mente 
nu at det måtte settes et stort 
spørsmålstegn ved de mange 
opplysninger. 

«Folk og Land» har vært i 
kontakt med en heimefrontmann 
som under okkupasjonen flyktet 
til Sverige. Han forteller: 

«Allerede ved ankomsten til 
leiren ble jeg forhØrt om forhol
dene på mitt hjemsted. Av for
hØrslederen fikk jeg forståelsen 
av at jeg ville oppnå særfordeler 
hvis jeg kunne fortelle enkelt
heter om navngitte nordmenns 
unasjonale forhold. Jeg forstår 
derfor godt at enkelte flyktnin
ger overgikk hverandre i fanta
sihistorier. 

Da jeg i 1943 kom til en leir 
for utdannelse av politisoldater 
var det bare 60 kursdeltakere 
der, men i 1945 kom det plutse
lig en sverm av flyktninger dit, 
som hadde funnet det nødvendig 
med Sverigeflukt. Jeg tør påstå 
at disse etternØlerne var de verste 
plageåndene i tvangsarbeidslei
rene senere, og de brøt fullsten
dig ordre som var gitt om human 
fremferd. 

Jeg er forøvrig enig med Lon
donregjcringens finansminister, 
Paul Hartmann, når han i sin 
bok, «Bak fronten», skriver at 

det are var et fåtall nordmenn 
som nØdvendigvis måtte flykte 
til Sverige. Den overveiende del 
var kommet dit for å bli bedre 
forsørget enn i hjemlandet. Da 
de ble innkalt til politikursene 
unndra de fleste seg, og det var 
nesten umulig å få folk som var 
villige til innsats i England. 

Som heimefrantmann, fØr min 
flukt til Sverige, vet jeg bestemt 
at vi fikk opplysninger fra Kje
sæter-arkivet om personer som 
det skulle aksjoneres mot. Ved 
nærmere undersøkelser viste det 
seg at vedkommende motstande
re i lengere tid hadde oppholdt 
seg foran Leningrad, og langt 
fra kunne hatt noe å gjøre med 
beskyldninger som kom fra Kje
sæterarkivet. » 

FOLK og LAND 

det nok fremdeles. ( 
Rydd opp i parti- og presse

støtten! At de etablerte partier 
bevilger svære summer til seg 
selv både direkte og som presse
støtte, ser svært mange på som 
rent maktmisbruk. At f. eks. en 
avis med 60.-70.000 abon
nenter (Arbeiderbladet) må ha 
8 millioner i statsstøtte og dess
uten statsannonser for store pen
ger, tyder ellers på en direkte 
udugelighet som de fleste ikke 
er villig til å betale for. _ 

Rydd opp i u-hjelpen! Som 
et minimum må vi forlange at 
våre politikere slutter å Øse ut 
hundrevis av millioner til alle 
slags terrarevegelser og til volds
regimer i Vietnam, Cuba, Mo
cambique, Angola og andre. 

Rydd opp i sosialstatenl De 
___________ fleste vet av egen erfaring at det 

Først må stat. , . 
(!Mfs. fr- liM 1) 

rundt om i sosialetaten finnes 
massevis av underlige stillinger 
som er tilliten nytte for dem som 
trenger hjelp, men som er godt 
betalt kamuflasje for forskjel

densrevolusjonen. Sett dem på lige røde aktiviteter. Svært lite 
dør og forlang at de finner på går tapt om de kuttes ut. 
noe produktivt! Staten gir store Bare det som her er nevnt, 
bidrag til de merkverdigste for- ville fØre til besparelser på mil
mer for «studievirksomhet» fra liardnivå. Et stort antall andre 
ubehjelpelige politiske kanne- offentlige utgiftsposter bør og 
stØperier til metodisk undergrav- kan uten skade for noen gå sam
ning av samfunnet. Stopp med me vei. Derfor bør Kleppe og 
det. Politisk interesserte mennes- hans forundsfeller se til å feie 
ker har i adskillig verre tider for egen dØr før de ber vanlig 
greid å skaffe seg kunnskaper folk stramme livremmen inn. 
uten statsbidrag, og de greier H. 

«Støtteannonsene» G., Alesund 

o 

jevnt • 2S0,-

gar Inn 
H.H., Bergen 

Denne gang sier vi hjertelig takk for 49 nye «støtteannonser» 60,-
som ga oss tilsammen kr. 4.290,- til avisens drift. Fremdeles 
er det mange bidrag vi ikke har kvittert for, men det vil komme N., Eidsvåg 
i de nærmeste nummer. 

«Støtteannonser» er bidrag på kr. 50,- eller mer som skal 60,-

erstatte vanlige reklameannonser. Dem har et blad som vårt 
vanskelig for å få .. S., Isdalstø 

60,-
«STØTTEANNONSER» 

fra «Folk og Land»s venner. 
G., Turøy 

Takk for følgende bidrag: 100,-

0., Mehamn M., Stavseng A., Odda 
SO,- 60,- 60,-

H., Burfjord O., Hegra B., Stavanger 
60,- 60,- SO,-

0., Tangstad L., Råvåg R., Kristiansand 
160,- 60,- 60,-

A., Narvik J., Surnadal 0., Arendal 
60,- 110,- 60,-

K., Moldjord M., Kristiansund W., Seljord 
100,- 110,- SO,-

P., Fauske M., Edøy S., Edland 
60,- 60,- SO,-

K., Mo i Rana E., Vestnes 5., østre Halsen 
SO,- 60,- SO,-

BESTILLINGSSEDDEL FOR 

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

Side 7 

D Jeg bestiller med dette ...... eks. av Odd Mel-
soms nye bok "NASJONAL SAMLING OG FAG
ORGANISASJONEN» til en pris av kr. 80,- pr. 
stk. 

D Jeg bestiller med dette ...... eks. av Odd Mel-
soms nye bok "NASJONAL SAMLING OG FAG
ORGANISASJONEN» og et tilsvarende antall av 
hans tidligere bok "PA NASJONAL URIASPOST» 
til en pris av kr. 12S,- pr. sett (normalpris 
kr. 14S,-). 

O Jeg bestiller ...... eks. av Odd Melsoms bok .. PA 
NASJONAL URIASPOST» til en pris av kr. 65,
pr. stk. eller kr. 45,- pr. stk. ved kjøp av 3 eks. 
eller mer. 

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

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

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

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

K. B., Uvdal H., Fredrikstad 
60,-

K., Amot i Modum l., Torp 
SO,-

H., Krøderen R., Halden 
SO,-

L. AI J. S., Oslo 
60,-

E., Skrautvål S. R., Oslo 
100,-

S., Gran G., Oslo 
50,-

Gammel kjemper, Rena L. R., Oslo 

60,-

60,-

SO,-

50,-

SO,-

50,-

1000,- 110,-

B., Sagstua A. C. T., Oslo 
60,- 60,-

H., Moreppen K. G. N., Oslo 
60,- 50,-

M., Jessheim O. M., Oslo 
60,- 60,-

B.-N., Gjettum E., Revsnes 
SO,- SO,-

0., Drøbak «Folk og Land» 
60,- er i fremgang I 
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JEG BLE ET OFFER FOR 
BIGAMILOVEN 

SEX - SEX - SEX SJØMANNSKONE VIL HA FORBUD MOT PROVISORISKE ANORDNINGER 

I de siste måneder har det vært stormløp mot sexblader 
og andre såkalte utuktige skrifter. Skikkelige medlemmer 
av Senterpartiet og Kristelig folkeparti har gått til aksjoner 
mot kioskenes utvalg av slik litteratur, og vi har opplevd 
bokbål antent av kvinnefronten. 

Folk og Land er enige i kampen mot denne form for 
forurensning, selv om vi vil påstå at aksjoner fra enkelte 
krefter mere er rettet mot Narvesens «monopol-kapitalis
tiske» forhold. Vi smiler derfor lett når Klassekampen spiller 
på moralske strenger når bladet omtaler kvinnefrontens 
innsats. 

Når vi tar denne sak opp på lederplass skyldes det aksjo
nistenes prioritering av angrepsmål. Selv ville vi først og 
fremst ha reitet skytset mot staten, nærmere bestemt Kirke
og undervisningsdepartementet. 

Etter vår oppfatning burde folk fra dette departement 
forlengst ha sittet på tiltalebenken sammen med T hor sen, 
Hag e n og hva nå dømte sexspekulanter heter. 

Hva dette departement har latt tilflyte norske barne- og 
ungdomsskoler av sex-griseri er uhyggelig. Makkverk som 
barna våre blir påtvunget å lese, i motsetning til T hor sen 
og Ha gen s litteratur som tross alt er frivillig lesestoff. 

For en tid siden ble undervisningsheftet «Være sammen» 
godkjent i folkeskolen. Det behandler emnet samliv mellom 
unge, forplantningslære og prevensjon. Her finner vi vul
gærbetegnelser som nok ville ha resultert i kjempebøter for 
et hvert sexforlag. Bare ikke for Pax forlag, som har vært 
smart nok til å gi det ut i undervisningsøyemed for barn 
og ungdom. Med Kirke- og undervisningsdepartementets 
velsignelse. I følge stortingsvedtak skal skolenes mønster
plan være retningsgivende for undervisningen. Det heter: 
«Vulgærbetegnelser må h o Ide s bor t e fra undervis
ningen». (s. 299) 

Ikke bare her blir mønsterplanen grovt tilsidesatt. Det 
står nemlig også at «eventuell veiledning i bruk av forskjel
lige typer preventive midler kan, i for stå e Ise med 
for esa t t e, gis aven medisinsk sakkyndig til enkelt
elever». (s. 299) 

I undervisningsheftet «Være sammen» står det mot
s att e. At for eld ren e b e h ø v e rik k e v i t e o m 
det p. g. a. legenes taushetsplikt. 

Ikke nok med at barna våre skal lære vulgæruttrykk som 
selv veggene på våre offentlige toaletter ikke tør uttrykke. 
De skal også misbruke sine foreldres tillit og bevisst skal 
vi lures. 

Har ikke Karl Evang all grunn til å glede seg? 

Foran oss sitter en eldre dame. med «London-nyheter», og en 
Hun har bedt om en samtale av småbyens prester som til sta
medet av redaksjonsmedlemme- dighet beSØkte meg, fremhevet 
ne i «Folk og Land» . Avisen stadig gleden ved å ha noen å 
kjenner hUn bare fra et av Nar- lengte etter. «Gud vilde nok be
vesen's utsalg, hvor hun tilfel- lØnne din troskap og nasjonale 
dig kjØpte et eks,emplar. Medlem ånd i den fremtid som venter 
av NS har hun aldri vært, hvil- deg,» sa han. 
ket hun påpeker sterkt. Våre barn spurte ofte etter sin 

«(La meg innrømme det», sier far, og i lange dager fortalte jeg 
hun «Jeg har vært breddfull av dem hvilken prektig kar han var; 
hat mot NS og alt dets vesen. modig, skvær og innsatsvillig for 
Under okkupasjonen satte jeg ut hjem og land. Vi la planer for 
løgnaktige redselshistorier om tiden etter den fred som snart 
de av mine tidligere venner som ville komme, og fantaserte om 
tilhØrte partiet, og som inneha- ferien vi skulle ta når han kom 
ver aven liten småbybutikk hjem til oss. 
gjemte jeg unna ettertraktede va- Han kom hjem. Barna og jeg 
rer for NS-kunder til fordel for var stivpyntet da vi i begynnel
«gode nordmenn». sen av juni 1945 reiste til Bergen 

Fredsdagene spyttet. jeg på for å ta imot ham. 
landssvikfanger som ble ført Skoltegrunnskaien var full av 
gjennom gatene i spissrotgang, mennesker, jublende som jeg, og 
og jeg hånte deres gråtende barn. de fleste var kvinner som nå 

Allerede i marsdagene 1940 skulle oppleve den lykke som 
reiste min mann til sjøss med en ville oppveie fem års usigelig 
av båtene i Det bergenske damp- lengsel. 
skibsselskap. Han ble i England Min mann var en av de siste 
under hele krigen. som gikk over landgangen fra 

Jeg var meget glad i ham og skipet. Han var blitt tynn og 
naturligvis lengtet både jeg og hengslete, og «et skår i gleden» 
våre to små barn sårt etter ble det da jeg oppdaget at han 
«sjefen» som vi kalte ham. var sterkt beruset. Selv hadde 

Selv hadde jeg ikke rede på vi alltid vært måteholdne med 
politikk, og jeg tror mitt hat alkohol, og aldri hadde jeg sett 
til NS-folk bunnet i at jeg ga min mann sjangle. Gjensynet 
disse skylden for at min mann ble derfor ikke det jeg hadde 
var borte, og at jeg alene måtte ventet. Langt fra. 
ta det fulle ansvar for hus og lover en uke drakk han tett, 
hjem. og storparten av tiden lukket 

Noen nød led vi likevel ikke. hi:m seg inne på soveværelset 
Forretningen ga godt utbytte, uten å ville se hverken barna 
og aldri har jeg hatt så mange eller meg. 
venner som dengang. De kom Endelig en dag kom han ut 

på kjøkkenet, hvor han ville ha 
en prat på «to manns hånd». 
Og da kom det: Han hadde gif
tet seg i England, og hadde 
kone og to barn der. Meningen 
var at han bare skulle ta snar
turen til Norge for å ordne for
delingen av boet. 

Tre dager etterpå forlot han 
meg og barna. 

Når jeg nå går til Folk og 
Land med min historie skyldes 
det lederen i det nummeret av 
bladet som jeg leste. Den gjaldt 
dØdsstraffen; hvor det bl. a. sto 
at regjeringen trygt kunne opp
heve denne umenneskelige straff. 
Ved given anledning var det en 
enkel sak å innføre den igjen, 
gjennom provisorisk anordning 
og med tilbakevirkende kraft. 

Selv vil jeg påstå at krigstidens 
bigamilov, som jo kom i stand 
ved en slik provisorisk anord
ning, til fulle også var dødsstraff. 
Ofrene var meg og mine hundre
der av medsøstæ. I alle år har 
de fleste av oss vært «innvendig 
død», drept av dem som fun
derte ut denne djevelske lov. Og 
«likene» har vært kastet i glem
selens massegrav. 

Det jeg gjerne vil si: Kan det 
ikke komme en gjeldende lov 
som forbyr en hvilken som helst 
regjering å utstede såkalte pro
visoriske anordninger. Da vil en 
eventuell opphevelse av dØds
straffen ikke, kunne virke som 
bløff. 

Jeg taler for de tusener s.iØ
mannsfruer som kan risikere det 
samme som meg og andre «hen
rettede». 

Moskva Vil ha 

nærkontakt. 
Færre militærnektere, mer kommunistisk agitasion i Forsvaret 

«KONTAKT BULLETIN» nestetidens lengde ikke har hatt 
som er organ for organisasjonen noen innflytelse på antallet mi- Det undrer oss at «Kontakt 

(fortl. /r. JiJe 1) Folk og Forsvar er velredigert litærnektere i Danmark. Deri- Bulletin» ikke har knyttet sine 
og bringer ofte artikler som bur- mot hevder han at det foreligger redaksjonelle komemntarer til 

faktisk tjener på «nær-kontakt- de nå frem til en langt større klare holdepunkter som viser at de undersøkelser som er gjort. 
besøkene». leserkrets. Fra bladets oktober- antall militærnektere i Danmark Bladet burde kunne tenke seg 

En deltaker vi har snakket nummer har vi funnet frem til øker ved internasjonale kriser. at årsakene til det høye antall 
med, sier at. besøket i Øst-Tysk- en underSØkelse som er gjort i Da Danmark sluttet seg til Nato militærnektere i perioder har 
land var «ei reinspikka innføring forbindelse med årsakene til at skjedde det som forfatteren be- vært diktert av våre hjemlige 
i det kommunistiske system, antallet militærnektere siden tegner som en eksplosjonsartet kommunister som har utnyttet 
kvalmt og frastØtende». 1939 har «gått i bølger», og fra stigning i antallet av nektere. «menneskets rett til å overleve». 

Foruten den «politiske nær- år til år annet har vist skrem- Under Koreakrigen, oppstanden De har brukt nektingen mål
kontakt» m~d Øst-Tyskland ser mende tall. i Ungarn i 1956 samt opptrap- bevisst for å svekke forsvaret, og 
det også ut til at utvekslinger av I undersøkelsen heter det bl.a. pingen av krigen i Vietnam kun- det er jo interessant i denne for
LO-delegasjoner mellom Norge at fra 1965 til 1975 økte antallet ne en likeledes, ifølge forfatte- bindelse å legge merke til at an
og Sovjet Øker i omfang. Bud- militærnektere i Norge sterkt og ren, registrere en økning i an- tallet militærnektere har vært på 
sjetter for Oslo faglige samorga- utgjorde i 1974 hele 2675. Som tallet militærnektere. Under de topp under større kriser. (Bl. a. 
nisasjon tre år tilbake er det årsak til denne utvikling oppgis mer fredelige perioder i etter- under Warszawa-paktlandenes 
således besøkene fra Moskva og at opptrappingen av krigen i krigstiden har antallet militær- innmarsj i Tsjekkoslovakia· i 
reisene til Øst-Tyskland som Vietnam kan ha medvirket til nektere vært stabilt og i fØlge 1968.) Vi bØr vel også peke på 
topper utgiftspostene. det hØye antall militærnektere. forfatteren lavt. at når antallet militærnektere fra 

Og besøkene skal fortsette. Samtidig går det frem at fra I Sverige var antallet militær- 1975 gikk ned med hele 20 % 
Som vi fortalte i forrige num- 1975 har ta.llet på militærnektere nektere på topp i 1970 og ut- ligger noe av årsaken i at AKP 
mer skal LO-formannen, Thor sunket med hele 20 %. gjorde ca. 5 % av verneplikt- (m-l) og kommunistiske dekkor
Halvorsen, på en gjenvisitt til En dansk historieforsker, massen. Fra 1970 og utover har ganisasjoner gjorde helomven
Øst-Tyskland en gang i 1979, Svend Larsen, har i en bok ut- en i Sverige hatt en jevn ned- ding i sine paroler om militær
etter at han har hatt beSØk av gitt på Odense Universitetsforlag gang i antall SØknader om over- nekting, og tvert om ga ordre 
FDGB's sjef. trukket den konklusjon at tje- fØring til sivil tjeneste. om full oppslutning i forsvaret. 

Denne helomvending beror nep
pe på endret forsvars syn, og re
sultatene har vist seg - og vil 
vise seg. 

FOL~gLAND 
All post bes adressert til: 

P08tboks 7157 - Homansbyen, 
08103. 

Kontoradresse: Enerhaugplassen 
4, Oslo 6. Tlf. (02) 19 06 71. 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 51645 04 
Løssalg kr. 3,-

Annonsepris: 
Kr. 0.70 pr. spalternm. + MVA 

UtgIver: Ala 'OLl( OG LAND 
VWng Bokt1'yldcerl, 0.10 
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