
ORDEN 
RETTFERD 

FRED 

SKAL VI GJØRES TIL 
ET HISTORIELØST FOLK 
Elevenes tilbud i historie er faringer våre forfedre har gjort, 

nå så dårlig at man kan slå' å kjenne bakgrunnen for våre 
fast at situasjonen er uholdbar. seder og tradisjoner, det er ver-

Det er Norsk Lektorlag som dier som er gode å ta med. Gode 
sier dette i en henvendelse til lærere har da også alltid fått sine 
myndighetene, og ser man nær- elever til å forstå at historie er 
mere på hva skolens øvrighet har noe som angår dem personlig. 
foretatt seg med historieunder- Men nå skal altså historiens 
visningen, blir man fort klar over plass i skolen reduseres - men 
at laget ikke har tatt munnen for ikke på alle felter. Noen skal 
full. tvert om styrkes - og gjett 

Et menneske uten bevissthet hvilke. 
og kunnskaper om sin egen At tyngdepunktet i undervis
slekts og sitt eget folks fortid, ningen skal legges på det siste 
har en mangel i sin utrustning. århundres historie og at særlig 
A kjenne sammenhengen i utvik- sterk vekst skal legges på det 
lingen, og vite beskjed om er- siste århundres historie og at 

særlig sterk vekt skal legges på 
samfunnshistorien fra tiden etter 
annen verdenskrig, forundrer 
ihvertfall ikke oss. At seierher
rene ikks skyr noe middel for å 
inndoktrinere myten om sin egen 
fortreffelighet i ungdommen, er 
jo noe vi vet fra fØr. 

At undervisningen vil bli kraf
tig endret i retning aven «øko
nomisk og sosiologisk betrakt
ningsmåte» er heller ikke særlig 
egnet til å forundre. Det er mar
xistene som har herredØmme 
over skoIen, og det er selvfØlge
lig marxismens materialistiske 
historieoppfatning som skal inn-

podes våre barn. 
Det er også verdt å merke seg 

at mens kunnskapene om det 
egne folk og den egne folkegrup
pes fortid skal reduseres, vil 
sterkere oppmerksomhet bli ret
tet mot historien utenfor Europa 
og mot de ikke-vestlige kulturer. 

De samme mennesker som 
etter krigen uopphØrlig skrØt av 
sin fortrinnelige «nasjonale hold
ning», er nå metodisk i ferd med 
å bryte ned vår nasjonale be
vissthet og bakgrunn på område 
etter område. 

Vil det norske folk våkne fØr 
det blir for sent, Frimann 

April 1978 
Nr. 4 - 27. årgang 

Løssalg kr. 3,-

Farlig for 
Johs. Tennmann 

at han tror 
på arvelige 
egenskaper 

I et innlegg i Dagbladet (6/3) 
går venstresosialisten Ole Kop
reitan til angrep på vår fremra
gende skøytetrener Johs. T enn
mann fordi den sistnevnte til
later seg å tro på arvelige egen
skaper. Kopreitan skriver bl. a.: 

«Tennmanns svar om at «Hei
den har vært mere omhyggelig 
enn sine konkurrenter i valg av 
foreldre» er like oppsiktsvek
kende som det er avslørende.» 
Og videre: «Dette synspunktet 
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Fransk 
nasjonalist
leder myrdet 

Vi blir for få nordmenn 
Lederen for det franske par

tiet Nasjonal Front, Francois 
Duprat, ble drept på vei til 
arbeidet lØrdagen før den siste 
omgangen av parlamentsvalget. 
Venstreekstremister hadde plas
sert en bombe i bilen, som ble 
kjørt av den myrdedes kone. Fru 
Duprat ble alvorlig såret, men 
slapp fra det med livet. 

Duprat hadde deltatt i første 
omgang av valget og fikk 558 
stemmer i sin hjemstavnskret<; i 
Normandie. Det var imidlertid 
ikke nok til å hevde seg overfor 
de stOl1e partiene og partiallian
sene, slik at han ikke hadde an
ledning til å stille opp i dnnen 
omgang. 

Herr redaktØr! 

Fødselstallene i Norden går 
stadig nedover, på tross av store 
årskull i 20 til 35 års alderen. 
Vi ligger nå under 90% av det 
som er nødvendig for å opprett
holde befolkningen. 

Grunnene til dette er ikke 
vanskelig å se. Sterk innflytting 
til bysentra. Oppfordringer til 
kvinner om å ta lØnnet arbeid 
heller enn å gjøre en langt vik
tigere innsats i familien. Ned
vurdering av familien og straffe
beskatning av hustruer som ikke 
har arbeid utenfor hjemmet. Ut
bygging av prevensjonstilbud og 
abortklinikker. Og fremfor alt, 
en dekadent selvnytende innstil
ling uten mål og mening. Ikke 
minst massemedi'ene sørger for 
det siste. 

Makthaverne på Marienlyst 
har likevel tydeligvis begynt å 
ane at de lave fØdselstallene kan 
bli et problem. I løpet av befolk
ningsåret 1974 forsøkte de rik
tignok å overse det reelle be
folkningsproblem i vår del av 
verden og drev isteden en in
tens propaganda mot barn i 
det hele, av hensyn til økologi 
og ressurser ble det sagt. Nå ser 
vi, blant annet fra Sverige, Eng
land og Tyskland, at fødselstal
lene blant de nordiske folk ikke 
fØrer til færre mennesker i disse 
landene totalt sett. Det blir bare 
andre som kommer til å overta 
livsrommet. Vi ser også at fær
re barn ikke fØrer til mindre 
forbruk, tvert om. 

Hvordan skal f. eks. NRK 
takle denne innsikten. Den 21. 
mars sendte radioen et halvveis 

raljerende program med titlen 
«Blir vi for få nordmenn?» Her 
slapp et par demografer så vidt 
til. Men innimellom åndsforlatt 
dansemusikk måtte en nyfemi
nistist og en helsedirektør kom
me til som en «motvekt» mot 
sakkunnskapen. (Hvor ble det 
av motvekten den gang NRK 
engasjerte seg i antibaby-propa
gandaen i 1974?). 

HelsedirektØr Mork opptrådte 
på ny som Karl Evangs skygge. 
- Vi er ikke så prektige her på 
berget at det spiller noen rolle 
om andre folk overtar plassen 
etter oss, mente han. Helsedirek
toratet ville bare arbeide for at 
få fØdsler skulle bli enda færre. 
Dermed fikk han på en måte 
sagt at alt han har stått for -
anti religion, antirnoral, antifa
milie - egentlig bør betraktes 

Underbetalte sovjetiske sjøfolk skal 
konkurrere ut norsk skipsfart 

At vi er et sjØfarende folk, er 
et av våre sterkeste nasjonale 
trekk. Selv om vi egentlig ligger 
i utkanten av de store internasjo
nale ferdselsårer, har det lykkes 
våre sjøfolk å gjøre Norge til en 
stormakt på sjøtransportens om
råde, og det har vi grunn til å 
være både stolt over og glad 
for. Ved siden av å yte et ve
sentlig bidrag til oppbygningen 
av dagens velferd, har skipsfar
ten gitt titusener og atter tituse
ner av våre unge menn mulig
het for å se andre forhold og til 
å utvide sitt perspektiv. 

Akkurat for øyeblikket er 
norsk skipsfart inne i en meget 
alvorlig krise, og det gir selv
fØlgelig de politiske gribber en 
glimrende og lenge Ønsket an
ledning til å slå ned på den. 
Ønskemålet er utvilsomt å legge 
statens klamme hånd på denne 
næringen, og hvor mye det da 
om en tid blir igjen av dette 
sagnomsuste og eldgamle nors
ke virkeområde, er det opp til 
enhver å gjette på. 

Men norsk skipsfart har ikke 
bare indre fiender: De siste år 
har sovjetiske skip dukket opp 

som en stadig mer alvorlig tru
sel. Mellomstore sovjetiske tørr
lastskip sikrer seg mer og mer 
av de lØnnsomme frakter ved 
systematisk å underby sine nor
ske og andre vestlige konkur
renter. 

Konkurranse får en finne seg 
i, og det har alltid vært skips
fartens vilkår. Men konkurran
se skal være fair, og det er den 
sovjetiske ikke. 

For det fØrste: Sovjetunionens 
skip kan seile billig fordi de 
seiler med mannskap som er 
sterkt underbetalt. Dets IØn-

ninger ligger på omtrent femte
delen av hva som er vanlig 
på vestlige skip. Man kan spØrre 
hvorfor LO ikke protesterer og 
boikotter, slik det fØr ofte har 
hendt overfor utenlandske re
derier som underbetaler sine 
folk. 

For det annet: I en sosialistisk 
økonomi, der alt er sentraldiri
gert, vet ingen egentlig hva tin
gene koster, heller ikke en han
delsflåtes ytelser.. Mangelen på 
utenlandsk valuta er dessuten så 
stor at sovjetstaten regner alt 
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som riktige synsmåter, selv når 
de på sikt fører til selvutslettelse 
av hans eget folk. Mangelen på 
prektighet er vel ellers nettopp 
en følge av den politikken som 
Mork og hans kompanjonger har 
ført, og ikke en varig egenskap 
ved nordmenn. 

Fra det politiske venstre kan 
vi neppe vente oss noen selv
erkjennelse og vilje til forbed
ring i årene som kommer heller, 
selv ikke når fØlgene av deres 
politikk grenser mot folkeforræ
deri. Men det er å håpe at det 
fortsatt finnes nordmenn som er 
i stand til å gjennomskue den 
offisielle propagandaen, og til å 
si fra der man kommer til orde. 
Gjør vi ikke det, er det ute med 
oss. 

M. B., Tåsen 

Ru~sifisering~n 
av Estland 

skal forseres 
I januar ble det i Estlands 

hovedstad Tallin arrangert en 
kongress som hadde ungdom
mens opdragelse til gode kom
munis,ter som emne. Den mun
net ut i et sterkt krav om at det 
russiske språks stilling i landet 
skulle styrkes, og det estniske 
kommunistpartis generalsekre
tær, Viiljas, lovet dyrt og hellig 
at propagandaen for herrefolkets 
språk skulle bli forsterket. 

Allerede nå kommer man ikke 
særlig langt i Estland om man 
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Side 2 FOLK og LAND 

Har Nasser's fredsinitiativ 
lidd skipbrudd 

Herr redaktør! 
Det er sikkert ingen tilfeldig

het at PLO's aksjon utenfor Tel 
Aviv og israelernes innmarsj i 
Libanon kom akkurat nå. 

Fra PLO's side var det anta
gelig velberegnet at et så om
fattende angrep som det utenfor 
Tel Aviv ville utløse israelske 
aksjoner som igjen kunne velte 
de fredsforhandlinger som N as
ser hadde tatt initiativet til. Helt 
fra fØrste sekund truet PLO Nas
ser med dØd og undergang på 
grunn av hva han gjorde og uten 
et øyeblikk å overveie om dette 
kunne være en vei til å skaffe 
palestinerne rettferdighet. 

Begin på sin side ville neppe 
gått til så omfattende mottiltak 
som han nå har gjort dersom det 
var viktig for ham å føre for
handlingene med Nasser videre. 
Allerede på forhånd var det jo 
klart at han ikke var innstilt 
på å fire en tomme, f. eks. i det 
sentrale spørsmål om israelsk 
kolonisering av Ghaza-stripen 
og vestbredden. 

Det er en dypt beklagelig 

kjensgjerning at hverken isra
elerne eller palestinerne for øye
blikket har ledere som de to 
folk kunne vært tjent med, og 
som kunne ha den tilstrekkelige 
vilje til å finne lØsninger som 
ville bety et modus vivendi for 
begge parter. 

Begin befinner seg såvel prak
tisk-politisk som ideologisk på 
sitt gamle kompromissløse ter
roristnivå og mangler den smi
dighet som skal til for å finne og 
akseptere løsninger som virkelig 
kunne løse flokene. Det er ellers 
forunderlig å se hvordan Begins 
og Israels reaksjonsmønster nes
ten til forveksling ligner det for
aktede HitIer-Tysklands. Enteb
be-aksjonen var som om SS
Skorzeny skulle ha ledet den, 
og invasjonen i Libanon har ty
delige fellestrekk med den tyske 
innmarsj i Polen etter nedslak
tingen av tyskere i Bromberg og 
andre vestpolske byer. Denne 
likhet er ikke tilfeldig, for både 
tyskerne dengang og israelerne 
nå var i samme historiske situa
sjon: Omringet av fiender. Like 

problemer har lett for å gi like 
lØsninger. 

Om PLO er det dessverre å 
si at litt for mange av organisa
sjonens ledere er lydige tjenere 
for Kreml. Svært ofte lar de hen
synet til paIestinernes sak og til 
den arabiske solidaritet vike til 
fordel for Sovjetunionens impe
rialistiske maktstrategi. Palesti
nerne og deres rettferdige sak 
forttjener bedre ledere enn det. 

Heldigvis er det tegn til at 
mer moderate ledere med støtte 
fra Saudi-Arabia, Egypt og Jor
dan etter hvert vinner større 
makt og innflytelse i palestinsk 
politikk. Om Begin kan erstat
tes aven fornuftigere og mer 
realistisk leder eller om han kan 
tvinges til å moderere sin kurs, 
er et annet spørsmål som utvik
lingen er avhengig av. Sikkert er 
det ihvertfall at det såvel blant 
israelske som palestinske ledere 
må skje en endring av grunn
holdningene om det skal ha noen 
mening å forfølge Nassers freds
initiativ videre. 

Naitilus 

De små henger man 
de store lar man gå 

Listen over politisk forfØl
gelse rundt om i verden er et 
forferdelig dokument. Her er 
noen eksempler: 

«Sosialiststaten» Tanzania: 
Rundt 5 000 politiske fanger. 
Det marxistiske Guinea-Cona
cry: 3 000. I andre marxistiske 
land: Mocambique nær 100000, 
derav 7500 Jehovas Vitner, 
Etiopia ca. 8 000, Kambodsja 
rundt 200 000, Cuba et sted 

mellom 3 000 og 10 000, 0st
Tyskland ca. 5 000 og Sovjet
unionen 1 200 000. 

På denne bakgrunn kan man 
godt forstå at de nordiske sam
organisasjoner på sitt siste møte 
i Danmark vedtok en meget 
sterk resolusjon til de nordiske 
regjeringer om økonomisk boy
kott av - Chile og SØr-Afrika. 
I det siste land er det nemlig 
hele 450 mennesker som sitter 

Støtt fredsavtalen • 
I 

Det har vakt adskillig forar
gelse blant vanlige mennesker 
at den norske regjering og vår 
hjemlige presse har stillet seg så 
negativt overfor fredsavtalen i 
Rhodesia. Hverken de hvite el
ler de sorte har fått det akku
rat som de ville, men er ikke 
det nettopp tegnet på et levedyk
tig kompromiss? Vi tmr at Gus
tav Kirkerud i et innlegg i Vårt 
Land (20/3) langt på vei gir ut
trykk for meninger som deles 
av de fleste nordmenn: 

«Det har vært mye skepsis og 
tilbakeholdenhet i norsk presse 
i forbindelse med meldingene 
om den avtalen som nå er under
tegnet i Rhodesia. Også kom
mentarene i Vårt Land har vært 
preget av skepsis. Man har skre
vet om avtalen som Smiths av
tale, og bl. a. antydet at de 
svarte lederne har gitt for store 
innrømmelser. Og så er det dette 

at Nkomo og Mugabe ikke er 
med. 

Er det ikke nå på tide at vi 
nordmenn, og ikke minst vi som 
regner oss for å tilhØre det nor
ske kristenfolk, inntar en mer 
positiv holdning til den avtale 
som er kommet i stand? Jeg 
synes det burde telle en del, og 
da særlig når det gjelder Afrika, 
at det er kristne ledere som har 
undertegnet avtalen. Vi har jo 
hØrt og lest en del om. hva 
svarte ledere aven annen type 
har greid å få istand av ufred, 
vold og blodsutgytelse i de om
råder de har fått makt over. 
Hva med Nkomo og Mugabe i 
så måte? 

Det er vel også grunn til å 
spØrre om en radikal marxist 
som Mugabe overhodet er villig 
til en reell avtale med Smith, 
Muzorewa eller for den saks 
skyld med noen som helst. Er-

arrestert av politiske grunner og 
170 som har husarrest, mens det 
i Chile til nå har sittet 341 per
soner som i politisk iver har be
gått kriminelle handlinger. Disse 
siste er nettopp frigitt og lands
forvist isteden. 

Så verden vil fortsatt bedras 
- det er ikke skjedd stor for
andring på det. 

Peik 

Rhodesia! 
faringer fra Afrika sier oss at 
«svarte» «frigjøringsledere» går 
til krig mot sine konkurrenter 
inntil den sterkeste av dem 
eventuelt med sovjetisk eller 
cubansk hjelp, greier å likvidere 
eller jage bort sine medbeilere 
til makten. Tror noen at det 
ville ha gått annerledes i Rho
desia hvis t. eks. Smith hadde 
trukket seg uten betingelser? 

Naturligvis er det slik at de 
radikale lederne for Rhodesias 
nabostater støtter sine menings
feller Nkomo og Mugabe, men 
dette bØr vi etter mitt syn ikke 
la oss besnære av. Heller ikke 
av at England har rotet seg 
inn i en vanskelig situasjon ved 
å forhandle med begge parter. 
Man kunne ha Ønsket en noe 
bedre avtale for de svarte i 
Rhodesia, det er så, men tross 
alt får man jo 72 av 100 rep
resentanter i den nye nasjonal-
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Molotov ville ha 
hele Bjørnøya 

og halve Svalbard 
Allerede under siste verdens

krig hadde Sovjet-russerne sine 
planer ferdige om en erobring 
av Svalbard. De kom frem un
der Trygve Lie's og ambassadør 
Andvords besøk i Moskva i 
1944. Natten fØr hjemreisen til 
London ble de begge innkalt 
til Kreml, hvor selveste Molotov 
tok imot dem. Han virket nær
mest truende da han utpå natten 
kastet inn spørsmålet om Sval
bard og BjØrnØya. 

Molotov hevdet at det var et 
Sovjet-russisk Ønske å få Sval
bardtraktaten av 1820 revidert. 
En så urettferdig traktat som 
diskriminerte Sovjet--Samveldet 
kunne ikke lengere tolereres, den 
måtte settes ut av kraft. 

Lie svarte at saken var helt ny 
for ham og at han dessverre 
ikke hadde de nødvendige de
taljkunnskaper til å diskutere 
den på stående fot, men han 
ville vite hvilke punkter i trak
taten det var Sovjet-Samveldet 
beklaget seg over. 

Molotov sa da at Svalbard 

måtte bli et felleseie mellom 
Norge og Sovjet og at BjØrnØya 
skulle være russisk. 

Sovjet-russernes oppfØrsel på 
Svalbard i de siste måneder har 
i liten grad opprørt regjeringen 
Nordli, selv om fremferd en har 
vært det stående samtaleemne 
blant fastboende nordmenn. Det 
er klinkende klart at overgrepe
ne har vært langt flere enn hva 
som er kommet frem i norsk 
presse, og det hevdes at rus
serne turer frem som om de 
idag har det fulle herredømmet 
over Øyriket vårt. 

Den «grå sone»-avtalen var en 
stor skuffelse for beboerne på 
Svalbard, som mener at den nor
ske regjerings unnfallenhet i 
denne sak, som i andre. sovjet
russiske spørsmål, har vært en 
spore for Sovjetrusserne i 'det 
neste krav som vil gjelde norsk
russisk felleseie. De fastboende 
spØr seg selv om Nordli da tør 
manne seg opp til å svare NJET, 
NJET. 

SWAPO-terroristene 
likviderer sine egne 

Den sørvestafrikanske terror
istorganisasjonen SWAPO, som 
understØttes bl. a. av den norske 
regjering, har nylig likvidert 
ca. 1 500 av sine egne soldater 
fordi de ville oppgi kampen og 
dra hjem til SØrvest-Afrika. Det 
er Jose Sikunda, medlem av 
sentrakomiteen i den angolanske 
frihetsbevegelsen UNITA som 

forteller dette. 
SW APO har liten støtte i eget 

land og opererer derfor for det 
meste fra baser i Angola, der 
kubanerne kan beskytte dem, 
men også på angolsk territo
rium møter de økende motstand, 
bl. a. fra UNITA-tropper som 
vil befri sitt land fra kubanerne 
og deres medløpere. 

Hjelpeorganisasjonen 
trenger din støtte.' 

Mange sårede frontkjempere 
og falnes familier trenger fort
satt en håndsrekning fra oss som 
var heldigere, og Hjelpeorgani
sasjonen for krigsskadede front
kjempere og falnes efterlatte gjør 
alt den kan for å hjelpe der 
hjelp trengs. Grensen for inn
satsen er imidlertid de midler 
som du og alle vi andre «på 
den gale siden» er villig til å 
ofre. 

forsamlingen, og det er jo et 
ganske solid flertall. 

Er det slik som det hevdes at 
Muzorewa og hans feller har 

Vedlagt avisen denne gang 
vil du finne en postgiroblankett 
til bruk for dem som vil støtte 
Hjelpeorganisasjonen. 

Hvis du ikke vil bruke orga
nisasjonens fulle navn, kan du 
isteden adressere en postgiro
talong til Hjelpeorganisasjonen 
av 1954. Også da er postadres
sen postboks 1407 - Vika, 
Oslo 1, og postgironummeret 
5180708. 

støtte for dette av flertallet i 
sitt folk, burde den nye avtale 
for fred og forsoning i Rhodesia 
støttes av Norge også offisielt.» 
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--FOLKogLAND-, 
UAVHENGIG AVIS 

Ansv. redaktør: 
ROLF CHRISTIANSEN 

assistert aven redaksjonskomite. 

Vi vil verge vårt land 
Forsvarskommisjonen med APs eks-generalsekretær Ro

nald Bye som formann har avgitt en innstilling som vi 
er villig til å ta hatten av for. Selv om militære fagfolk 
sikkert har mye å utsette på det kommisjonen foreslår, synes 
vi to ting veier mer enn alt annet: 

Kommisjonens flertall har vist det politiske mot å foreslå 
en reell årlig økning av forsvarsbudsjettet på 3% en rekke 
år fremover. Dette gjør man til tross for nedgangskonjunk
turer og bevisstheten om at ytre venstre vil hyle som besatte 
mot en. så «utfordrende» holdning. 

Videre har flertallet ikke stukket noe under stol når det 
gjelder å peke på hvilken angriper vi må forberede oss på 
å forsvare oss mot. I motsetning til en viss statssekretær 
i forsvarsdepartementet regner man med at Sovjetunionen 
kan komme til å angripe oss fra Kolanhalvøya sjøveien syd
fra eller begge deler. 

Det finnes med andre ord fortsatt vernevilje i det norske 
folk, til og med blant de etablerte politikere. 

At SVs og AUFs representanter dissenterer og går inn for 
en sterk nedbygging av forsvaret, overrasker selvfølgelig 
ingen. Det blir nå en gang ansett som «radikalt» og «pro
gressivt» i de kretser å legge landet åpent for en angriper. 

Hvorfor mobiliserte ikke 
regjeringen 9. apri/1940 

HonnØr til Dagbladet 
som tok inn denne 
artikkelen 1. februar: 

Av BjØrn Bjørnsens bok: Det 
forunderlige døgnet, framgår det 
klart at Regjeringen Nygaards
vold ikke gikk til «alminnelig 
mobilisering» i aprildagene 
1940. Men det kommer ikke 
fram hvorfor den ikke mobilI
serte. Jeg vil derfor komme med 
en opplysning som klarer opp i 
forholdene. 

Generalstabsjef oberst Hatle
dal gikk 4., 5. og 6. april like 
etter at han hadde lest notene 
fra England om minelegging i 
norsk territorialfarvann, til kong 
Haakon personlig og bad ham 
medvirke til at regjeringen skulle 
gi ordre om «alminnelig mobili
sering». Men kongen var redd 
for at Norge skulle komme i 
krig med England hvis regjerin
gen mobiliserte. Han svarte der
for: «Nei, her skal ikke mobili
seres, og jeg skal sørge for at 
De ikke får penger til mobili
sering.» 

At det virkelig var en reell 
fare for at Norge ville få krig 
med England hvis regjeringen 
mobiliserte, framgår aven utta
lelse som Churchill kom med til 
skandinaviske pressefolk på et 
møte 2/2 1940: «Han (Churc
hill) trodde Norges suverenitet 
var garantert av England og han 
erklærte, at ikke kunne han fin
ne seg i at noen satte seg fast 
på vår kyst. Og kynisk sa han, 

at man i sitt stille sinn nu og da 
kunne Ønske, at de Nordiske 
land gikk med på den annen 
side, slik at man kunne velge 
de strategiske punkter man be
hØvet, og ikke noe mer. Det var 
stygt sagt, og der ble isnende 
kul des taushet en stund.» . 

Kong Haakons uttalelse til ge
neralstabsjefen er ikke tidligere 
offentliggjort, men oberst Hatle
dal, som ikke ønsket å offentlig
gjøre den selv, ga den skriftlig 
til major Langeland, forfatteren 
til boken «DØmmer ikke ... ». 
Langeland har vist dette doku
ment til kaptein Olaf Holm som 
har fortalt det til meg. Uavhen
gig av hverandre har også to an
dre offiserer fortalt om hendel
sen. 

At generalstabsjefen har vært 
hos kongen fremgår klart av 
Hatledals vitneprov i Quislingsa
ken. Jeg siterer fra Straffesak, si
de 163: «Forsvareren: Det har 
vært offentliggjort at Generalsta
ben allerede 4., 5. eller 6. april 
hadde bedt om mobilisering? 
Hatledal: Det spørsmål vil jeg ik
ke svare på uten at jeg blir tvun
get til det. ... når jeg ikke Øns
ker å gjøre det er det fordi det 
er en annen part i saken også, 
og vedkommende har ikke an
ledning til her å komme fram 
med sine betraktninger.» 

Etter norsk lover det bare 
kongen som ikke har anledning 
til å møte i retten. Forsvarsmi
nister Ljungberg forsterket på 
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FOLK og LAND Side 3 

Hvem nektet USA 
å sende mat til Norge 

sommeren 1940? 
Herr redaktØr! 

Sommeren 1940 ble det for
talt i svensk radio at president 
Roosevelt ville sende livsviktige 
forsyninger til befolkningen i 
det okkuperte Norge. Planen var 
å sende flere skip med korn, lev
netmidler og klær. Svensk radio 
fortalte i den forbindelse at 
svenskene gjerne kunne påta seg 
å kontrollere at forsyningene ba
re kom nordmenn til gode, der
som det ble Ønsket fra ameri
kansk hold. 

Roosevelts plan vakte selvsagt 
stor glede. Også på tysk hold var 
man interessert. Hvis nordmen
nene kunne få tilførsler fra Ame
rika, ville det bety en besparelse 
for tyskerne. Da behØvde f. eks. 
ikke Tyskland å forsyne Norge 
med korn. (Under okkupasjonen 
kom ca. 50% av alt brØdkorn 
her i landet fra Tyskland.) 

Men tiden gikk. Aret 1940 
nærmet seg slutten, og ennu 
var det ikke kommet et eneste 
skip fra Amerika. Hadde Roose
velt ombestemt seg? Hva var 
skjedd? - I sin bok «Kvinne i 
krig» forteller Unni Diesen at 
det ble arbeidet iherdig med 
planer om å sende amerikanske 
«relief-skip» til Norge i 1940. 

Av Ole Nilsen 

Planene måtte imidlertid oppgis, 
skriver hun, da England ikke 
ville tillate «relief -skipene» å 
seile til Norge, av frykt for at 
forsyningene kunne falle i tyske 
hender. 

Er dette den riktige forklarin
gen? Kan det tenkes at det var 
en annen grunn til at England 
nektet Norge å motta matfor
syninger fra Amerika? Hadde 
Churchill en finger med i spillet? 
- Sikkert er det i hvert fall at 
Churchill foraktet nordmenn. 
Han undte oss hverken det ene 
eller det an,dre. Betegnende for 
hans forakt var det hånlige dekk
navn han ga den engelske mine
utleggeren i norske farvann -
den operasjonen som utløste det 
tyske angrep på Norge. Opera
sjon WILFRED kalte han den. 
Navnet Wilfred er ikke så uskyl
dig som en skulle tro. I denne 
forbindelse kan det sammenlik
nes med f. eks. Blomster-Ole. 
(<<Han var dem alle til spot og 
spe, det stakkels fjog, istedet for 
svar han topluen blot over Ørene 
drog» - som det heter i diktet 
om den stakkars tullingen). Den 
spesielle Wilfred som Churchill 

hadde i tankene, var en lignende 
type. 

Allerede i fØrste verdenskrig 
hadde Churchill onde planer om 
å la England okkupere vestkys
ten av Norge. Det har han inn
rømmet i sine bøker om krigen 
1914-18. For ham var Norge 
bare en liten brikke i hans store 
krigsspill, en liten bonde som 
skulle ofres ved første anled
ning. 

Og han ofret oss i 1940 -
med stor gevinst. Utvilsomt var 
det en ekstra tilfredsstillelse for 
ham å gi oss det spottende Øke
navnet Wilfred da han stvrtet 
oss ut i ulykken. . 

Vi behøver ikke å tvile på at 
Churchill dengang ønsket uro
ligheter i Norge. Han var selv
fØlgelig interessert i at nord
mennene laget mest mulig bråk 
for tyskerne, slik at disse måtte 
gripe til strenge represalier for 
å holde situasjonen under kon
troll. Derved ville den ønske
situasjon oppstå at store tyske 
troppestyrker ble bundet i Nor
ge, istedenfor å settes inn på 
andre og viktigere krigsskueplas
ser. Men hvordan skulle nord
mennene orke å lage bråk for 
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Barbra Rings 
patriotiske, lille verden 

Barbra Ring, denne elskelige 
damen som ga oss alle de kjære 
barnebøkene, ble i eldre år 
dessverre en uhyre selvopptatt 
dame. Vi vil tro at hun dypt 
angret meget av det hun skrev 
i sine siste leveår, og da særlig 
hennes avskjedsbok: «Mellom 
venner og fiender». 

Den var hjerterå i sin omtale 
aven lang rekke mennesker, 
helt uten forståelse av mennes
ker som kunne hatt krav på 
den, samtidig som hun i boken 
boltrer seg i henrykt kurtise over 
lidelser i «redselsårene». Hva 
kjente den kjære Barbra Ring 
til lidelser? Hun boltret seg i 
danske gavepakker og i et miljØ 
som ingen materiell nØd kjente. 
Hver liten uskyldig samtale med 
noen tyskere ble til alvorlig livs
fare. Det intellektuelle Oslo fant 
en uhyre stimulans i disse årene. 
De nøt sin egen daglige tilvæ
relse, krydret med større eller 
mindre opplevelser, hvis disse 
tangerte sirkelen. En liten frei
dig bemerkning var kanskje dets 
bidrag i dagens kamp, godt ka
muflert, men det ble en slags 

rebusunderholdning, som kvik
ket dem opp, - denne billige 
form for patriotisk sinnelag som 
lyste opp de små belivete sam
menkomster disse år var så rike 
på. De speilet seg i hverandre 
og kjente ingen annen verden 
enn den lille de selv beveget 
seg i. 

J o, jeg tror Barbra Ring dypt 
skulle angre sin siste bok, som 
ble skrevet under inntrykkene 
umiddelbart under og etter ok
kupasjonen, uten at hun fikk 
revidert disse, da så meget se
nere ble åpenbart og stillet i 
rette lys. 

Hun kom en gang i samtale 
med noen tyskere på «Palmen». 
Kjente fra før krigsutbruddet, 
som nå spurte henne litt ut om 
Quisling. Her skriver hun bl. a.: 
«At jeg og mange andre hadde 
sett med stor sympati på Quis
ling da han i begynnelsen av 
30-årene begynte å gjøre propa
ganda for å få ungdommen in
teressert i å reise Norges forsvar, 
sa jeg ingenting om!» A, nei, 
kjære Barbra Ring, du gjorde 
nok ikke det. Så langt gikk din 

rettferdskjensle ikke. 
Hun hadde i februar 1945 

sendt et brev til en kjent av seg, 
hvor hun skrev: «Kanskje det 
virkelig har lykkes Riisnæs og 
Lippestad å støtte opp Jonas 
Lie, du vet vel at han nu vil 
ha Quislings plass? Og R. og L. 
er hans drabanter. Han ville 
være enda verre. Han er brutal 
og kynisk i en utrolig grad. Det 
sies at han røkte cigar og lo og 
så på noen gisler ble skutt. Han 
er tysk lakei tvers igjennom. Og 
de gjennomskuer ham. Men bru
ker ham til sine ærend.» «Det 
sies ... » - selv Barbra Ring 
var blant de mennesker som for
midlet sladder og lyttet til den, 
og felte sin dom på basis av 
den. 

Hennes brev ble beslaglagt og 
(Forts. side 6) 

VI ER INTERESSERT I 
snarest mulig å komme i kon
takt med en representant for 
FØrkrigsinnmeldte NS-medlem
mers juristgruppe. Red. 
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Side 4 FOLK og LAND 

Bli ved ditt kjøpmannskap, Jens Evensen 
Herr redaktØr! 

Takk for vårt blad, som blir 
bedre og bedre. Det er så godt 
å ha et blad som representerer 
et heilnorsk livssyn som har rot 
i vår Gamle Saga. Jeg ser for 
meg Bjørn Farmann som laget 
et stort handelsmarked langt øst
over der nord i Barentshavet -
lenge før andre så seg i stand 
til å se noen fremtid der. 

Våre forfedre laget et heil
norsk rike frå Båhus til Barents 
og var istand til å forsvare om
rådet. De holdt uvedkommende 
vekk fra vårt livsrom. Vårt folk 
vokste seg stort og rikt og frem-

Av Per Dahlen 

elsket en nasjonal enhet. 
Det er så sØrgelig å se at vi 

i dag har så lite kjennskap til 
vårt folks historie: I folkeskolen 
og videre i skoleverket er det i 
dag knesatt en pedagogisk prak
sis som ikke gir elevene en de
taljert kunnskap om f. eks. kon
gerekken. Jeg har spurt et rep
resentativt utvalg av elever fra 
niåringer til attenåringer om f. 
eks.: Når levde Harald Hår
fagre og hva gjorde han? Hva 
forteller slaget ved Stiklestad 
oss, og hva var følgen av det? 
Hvem falt under slaget ved Stan-

ford bro? Hva var årsaken til at 
vi gikk inn i firehundreårignat
ten? A kjenne til disse ting kaller 
de moderne pedagoger for unØ
dig pugg! Det er ikke plass til å 
motbevise disse naive påstander, 
men det kan gi oss noe å tenke 
på 

Vi som gikk til hjelp for Fin
land i 1939 så en ny fare der 
nord. Vi tapte og fikk en ny 
nabo. Sovjetunionen tok en bit 
,av Finland og ble en nabostat 
for oss. I dag ser vi hvordan 
denne nabo trenger seg videre 
vestover og tar biter av vårt 

sjøområde. Våre forhandlere vi
ker u~na og er med på å lage 
noe de kaller Grå Sone. I denne 
sone skal vi stadig diskutere 
hvem er herrer og hvem er ster
kest. 

Vår forhandler er toppen av 
uformuenhet! Han kom hjem fra 
Moskva og forkynner for hele 
verden at vi kan ikke oppnå 
bedre avtale, og dette sier han 
på egne vegne uten å ha latt 
regjering og Storting fØrst få 
uttale seg. Man fristes til å si 
til denne forhandler: Bli ved 
ditt kjØpmannskap! 

Per Dahlen 

Det er alltid taperen som er krigsforbryter 
Herr redaktør! 

Et norsk galluppinstitutt har 
lagt fram resultater som viser at 
det norske folk er enige i at 
Krigsforbrytere (les tapere) i en 
fremtidig krig også bØr dØmmes 
til dØden. 

Seierherren har ingen krigs-

forbrytere, det har bare taperen. 
Stalin foreslo under Potsda
mer-møtet at 50 000 tyskie offi
serer skulle henrettes omgående 
som skrekk og advarsel. 

Ingen behøver å være profet 
for å forutsi hvilke konsekvenser 
en slik gallup kan få for vårt 
land i en potensiell krig som 

kommunismen kan vinne. 
Dersom Sovjet hadde hatt en 

slik gallupp å vise til i Tsjekko
slovakia i 1968 fremsatt i god 
tid før invasjonen ville vi neppe 
ha hatt noen opposisjon igjen i 
landet. 

Norske politikere og norske 
offiserer bør sende en hilsen 

til ledelsen for dette instituttet. 
I en krig med kommunistisk 

seier og med kommunistisk tolk
ning av folkeopinionen har dette 
instituttet skadet det norske folk 
på en helt fantastisk måte. 

Det kan forutsies allerede i 
dag! 

RB 

VARE FARLIGSTE DEMONER 
Herr redaktØr! 

Under overskriften «Tre slags 
djevler» skriver den kjente filo
sof Arild Haaland en artikkel i 
Bergens Tidende 11. febr. d.å. 
Noe meget verdifullt ved denne 
filosof er etter min mening hans 
sterke evne og vilje til å sette sin 

Som ung student i 1920-åre
ne virket jeg som frivillig sosial
arbeider ved Studentersettlemen
tet i Fossveien 19 på Griiner
lØkken i Oslo. Som kjent fantes 
der, og finnes vel ennu, slike 
kristelige studentsettlementer 
over hele jorden. I Oslo ·var 
settlementet tilknyttet Norges 
Kristelige Studenterforbund. 
Fossgården, som den kaltes, lå 
som en fredelig prestegård ute 
på den østre side av Akerselven 
og ble et samlingspunkt for alle 
som måtte ønske å komme der 
til forskjellige grupper og klub-
ber. . 

Den gangen jeg begynte der, 
ble det hele drevet ved hjelp av 
personlige pengegaver fra inte
resserte borgere i byen. Der ek
sisterte intet som het kommunal 
ener statlig støtte. 

I huset bodde en bestyrerinne, 
der var også en fast ansatt barne
havelærerinne, og disse to var 
de eneste som fikk lØnn for sitt 
arbeide, og en meget beskjeden 
sådan. Ellers var «prestegården» 
fylt med unge studenter som 
bodde der mot en rimelig leie og 
som påtok seg sosialt arbeide i 
en eller annen form en gang i 
uken, uten godtgjørelse. 

Da jeg kom inn i billedet som 

Av Litteratus 

vitenskap og sine omfattende 
kunnskaper inn i en meningsfyllt 
samfunns-sammenheng - og re
degjøre for denne sammenheng 
i et allment forståelig språk. 

Vi skulle vel nå etterhvert 

vite tilstrekkelig om djevleut
driverne i Os ved Bergen -
og om hva deres mange me
ningsfeller mener med uttrykke
ne «djevler» eller «demoner» og 
annet «djevelskap». 

For Arild Haaland som for 
mange av oss andre, som gjerne 
Ønsker å plasere oss langt uten
for djevleutdrivernes sirkel, for
toner det seg imidlertid slik at 
den religiØse fantasiverdens 
«djevler» er et lite aktuelt sam-
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Jeg opplevet 
den gudløse marxisme 

nybakt student skjedde dette 
fordi jeg fØlte det som et abso
lutt kall å gjøre en innsats for 
de minste små derute i barne
haven. Det var kommet opford
ring fra pniversitetet til stu
dentene om å melde seg som fri
villige medhjelpere ved settle
mentets barnehave en gang i 
uken. Den fast ansatte barne
havelærerinne kunne ikke makte 
oppgaven alene. 

Jeg husker det som det var 
idag, min fØrste arbeidsdag der 
ute, den usigelige glede og lyk
kefØlelse som kom over meg da 
jeg sto overfor disse små. Men 
det slo meg også straks som 
meningsløst at de skulle stilles 
overfor et nytt ansikt seks gan
ger i uken. Jeg tilbød meg der
for å påta meg alle dagene. 

Som tidligere nevnt ble det 
hele drevet ved hjelp av frivillige 
gaver" og utstyret såvel i «pres
tegården» som i barnehaven var 

Av Kathrine Aall Normann 

i denne pionertid meget enkelt 
og spartansk. Men hvor det var 
morsomt å være med slik per
sonlig å bygge det opp. Jeg kan 
ennu se meg selv tømme vårt 
loft for barneværelses-møbler og 
l}jøre det ned i drosje for å sette 
det på plass i barnehaven. 

Men livet artet seg nok langt
fra bare som en solstrålefortel
ling. Vi ble nemlig i bokstavelig 
forstand daglig stillet overfor 
kristendommens alternativ til 
kommunismen på den ene side, 
og kapitalismen på den andre. 
Klassekampen var nettopp satt 
inn for alvor. Vår inntil da nok
så fredelige hjemlige sosialisme 
ble trykket mer og mer over i 
klørne på den rØde marxisme 
fra øst, mens vårt daværende 
borgerskap fremdeles sov de 
urettferdiges søvn. 

Befolkningen som bodde der 
ute var til å begynne med meget 
mistenksomme overfor tiltaket 

«StudentersettIementet». Mange 
av dem studerte nok på om det 
lå noen skjult politisk hensikt 
bak denne «v.eldedighet». «Til å 
begynne med hadde vi derfor 
ikke så mange barn i barneha
ven. Det ble da min jobb å gå 
rundt i hjemmene for å innby 
familiene til å sende sine barn 
til oss. Prisen var ti Øre måne
den, inkludert kakao, men med 
medbragt mat. 

Det ble en underlig vandring. 
Noen var hyggelige, men mange 
steder ble jeg møtt med kulde 
og mistro. De visste ikke riktig 
om de turde sende sine barn til 
oss. Et sted jeg kiom inn satt 
faren i huset demonstrativt gjemt 
bak sin avis, uten å hilse, fra jeg 
kom til jeg gikk. Jeg var bare 
21 år den gangen, utenfor all 
politikk og uten erfaring i disse 
spørsmål. Men jeg tenkte som 
så: Med tålmodighet og kjærlig
het skal du vinne disse mennes-

APRIL 1978 

Tonen 
som 
svant 

Herr redaktør! 
FØr siste verdenskrig var Ar

beiderpartiet revolusjonspreget i 
hele sin propaganda: «NED 
MED KAPITALISMEN, 
BORT MED EIENDOMS
RETTEN.» Dette var i nasjo
nens nødsår med krise, ledighet 
og savn. 

Etter okkupasjonen, med hØY
konjunktur og pengeoverflod, 
stilnet ropene helt. 

Arbeiderne fikk både kapital 
og eiendomsrett. De fikk egne 
hjem, de fikk hytter på fjellet, 
bil og motorsykkel; for ikke å 
snakke om kjøleskap, vaskemas
kin og mixmaster. 

De pleier sitt nye barn med 
større omhu en noen «kapita
list» gjorde i hine, hårde tider. 
De maler sitt hus med kjærlig
het i øynene, de pusser lakken 
på bilen med lidenskapelig om
hu, mens deres kvinner måler 
medSØstres plagg med kritikkens 
ubarmhjertige øyne. Og de vil 
alle ha seg sterkt frabedt noe 
som helst vrøvl med hensyn til 
tvil om eiendomsretten og alt 
dets vesen. 

For menneskets slagord for
mes av den enkelte gruppes be
hov og savn. Når disse tilfreds
stilles smelter ordenes kulde. 
JEG'et har fått mat og varme i 
kroppen. Det er selv blitt kapita
list, det går selv i banken. Det 
har selv fått en bedrift og ut
nytter i tur sine folk. 

For erfaringen viser at ingen 
er vanskeligere mot sine arbeids
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ker og disse barna så de kan se 
at her ligger intet annet bak enn 
Ønsket om å hjelpe. Og litt etter 
litt opplevet vi underet: stadig 
flere barn strømmet til oss, så 
vi til slutt hadde ventelister. Og 
nettopp den faren som gJemte 
seg bak avisen ble gjennom sin 
lille pike en av mine beste ven
ner. 

Som en av de ting vi møtte på 
vår vei har jeg lyst til å nevne 
at innflytelsen fra den Gudløse 
marxisme var kommet så langt 
at flere av våre barnehavebarn 
og deres søsken om søndagene 
gikk på såkalte marxistiske sØn
dagsskoler. Her skulle de syste
matisk berØves sin barnetro og 
avkristnes for livet. De ble lært , 
til ikke å tro på hverken Gud 
eller Kristus, men å samles i 
takk og glede over den snille 
gudemannen i øst som hver sØn
dag sendte dem sjokolade i sto
re mengder som ble utdelt på 
stedet. Så små og hjelpelØse som 
vi den gang sto i et kaotisk sam
funn som var i strid med seg 
selv, hadde vi intet annet våpen 
enn Kristi alternativ: A gjøre 
det gode i det små. 

Kathrine A all Normann 
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APRIL 1978 

Hvorfor sier ikke 
Amnesty International 
noe om Rudolf Hess? 

Av Tor Petter Hadland 

Herr redaktØr! 
Rudolf Hess blir den 26. april 

d.å. 84 år gammel. Denne man
nen, som blir kalt «fredens fan
ge», er blitt demokratiets og ver
dens dårlige samvittighet. Og 
ikke uten grunn! Han har sittet 
37 år av sitt liv bak fengselets 
murer, og det er heller ikke et 
hvilket som helst fengsel. 

Spandau, som det heter, har 
plass til hele 600 fanger, men 
Hess sitter der alene. Og det 
har han gjort i over 10 år. Hans 
forbrytelse: Han ville fred, og 
året var 1941. Men Rudolf 
Hess' idealisme og fredsvilje 
passet ikke de allierte. Han var 
4 år for tidlig ute. Tyskland 
skulle først knuses, i demokra
tiets og «humanismens» navn. 
Og slik ble det da også. 

Men hvem var så denne Ru
dolf Hess? Jo, kort fortalt: Ru
dolf Hess ble født den 26. april 
1894 i Alexandria, Egypt. Hans 
foreldre drev med handel og 
forretning. Rudolf Hess studerte 
i Tyskland, England og Frank
rike. Under 1. verdenskrig var 
han en dyJQtig og uredd kamp
flyver (på tysk side). I 1922, 
under studietiden i Munchen, 
meldte han seg inn i den nasjo
nalsosialistiske bevegelse (NS
DAP). 

Han deltok i det berØmte 
«November-kuppet» i 1923 ved 
Hitlers side. Under den derav 
fØlgende fengsling av Adolf Hit
ler, var Hess den trofaste sekre
tær og skrev bl. a. ned Hitlers 
verk «Mein Kampf». 

Hess ble senere i 1933, med
lem av partiledelsen i NSDAP. 
Det kan også være av interesse 
å nevne, at Hess var en umåtelig 

,populær skikkelse i det nye 
Tyskland, noe man så under 
Olympiaden i 1936, da folk fra 
nær og fjern gjerne ville ha hans 
autograf. Rudolf Hess var en 
trofast idealist, og forble også 
under «maktens dager» en enkel 
mann som var stolt over sitt 
nye Tyskland. - Så kom Eng
lam:ls og Frankrikes krigserklæ
ring i 1939. 

Rudolf Hess så på utbruddet 
av den 2. verdenskrig som noe 
av det mest forferdelige og skjeb
nesvangre som kunne hende mel
lom broderfolk. 

Hitler tilbød England i Riks
dagen et fredstilbud, men Eng
land ville ikke lenger hØre. Og 
det er på denne bakgrunn vi må 
forstå at Hess, som var en per
sonlig venn og kampfelle av 
Hitler, så det som sin plikt å 
prØve å megle - redde verdens
freden. Tyskland syntes, på den
ne tiden (1941) å være uover
vinnelig på alle fronter, men 
allikevel ville Hess ofre seg for 
å skape fred. 

Resten er vel kjent for de 
fleste. Winston Churchill benyt
tet seg ikke av denne mulighe
ten. Istedenfor ble Hess møtt 
med hån og forakt og ble øye
blikkelig internert. Churchill's 
forsøk på å leke «lege» overfor 
Hess, skal jeg ikke komme inn 
på, da det har vært behandlet 
i Folk og Land tidligere. Og 
episoden må sies å være meget 
mer betegnende for Churchill 
selv enn for Hess. 

Rudolf Hess' sØnn, Wolf Ru
diger Hess (som var 3 år i 
1941), har sammen med sin 
mor, Ilse Hess, fØrt en lang og 

(Forts. side 6) 

FOLK og LAND Side 5 

Tre nye innlegg om 

«NS-folks taushet» 
Kjære Trygve Engen 

I marsnummeret av Folk og 
Land har du et fØlelsesladet 
innlegg hvor du går til kamp 
mot anonymiteten blant NS
folk. 

Da mitt navn er trukket inn 
i innlegget, i forbindelse med 
intervjuet bladet hadde med meg 
i desember, bØr jeg vel gjøre 
oppmerksom på at jeg den gang 
uttalte at det var en skam at 
NS-folk ikke gjorde sine barn 
og barnebarn kjent med med
lemskapet, og grunnene for at 
aktiv innsats var nødvendig. 

At de fleste NS-folk idag må 
opptre anonymt utad finner jeg 
natur1ig etter de hekseprosesser 
som fortsatt finner sted mot 
mennesker med annen politisk 
oppfatning. Jeg tenker her på 
yrkesforbudet som er innført i 
Norge, enten det nå gjelder yt
terste hØyre eller de m-l'ere som 
oppfØrer seg skikkelig på ar
beidsplasen. 

At bØnder, trygdede og andre 
som står i en fri og uavhengig 
stilling trer åpent frem er res
pektabelt, men jeg tror nok at 
disse innser hvor heldige de er, 
i motsetning til lØnnsslaver som 
er underlagt sterke krefters me
ningscensur. 

La meg i denne forbindelse 
vise til LO som gjennom sine 
vedtekter kan kaste folk «på 
dØr», hvis tillitsmennene ikke 
liker deres politiske tonefall. 

Det var de samme krefter 
som, for å dekke egne ugjer
ninger, . startet rettsovergrepene 
i 1945. A erkjenne disse mener 
de vil være en svakhet, hvorfor 
de fortsetter samme «linje», og 
dermed dømmer seg selv. 

Jeg er ellers enig i svært me
get av hva du skriver, kjære 
Trygve Engen. Selv stiller jeg 
meg uforstående til eldre NS-

folks reaksjon når det gjelder 
de mange fremadstormende ung
nasjonale grupper i landet vårt. 
Jeg er selv ung og derfor radi
kal. Det samme har vel også 
forhenværende kjempere vært 
en gang. 

N å er de fleste gamle, går helt 
i revers og er blitt stokk kon
servative. De kaller det klok
skap, uten å forstå at det er 
døden som for fØrste gang ban
ker forsiktig på med sitt varsel. 

Det er alderens tragedie. 
Olav øvresetn 

Herr redaktør! 

Det er så sant som det er sagt. 
Er det ikke på tide at de som 

fØler seg kallet til å meddele 
seg anonymt i F. og L.'s spalter 
innser at de nå, 33 år etter kri
gens slutt, bØr komme frem fra 
sine skjul? 

Er man redd for konsekven
sene ved å opptre under fullt 
navn, er det tryggere å tie enn 
å tale (skrive). 

Min bekjentskapskrets som 
jeg lar lese F og L uttaler gang 
på gang: «De skriver jo ikke 
under fullt navn! Dette er ikke 
noe å ta alvorlig. Det er jo bare 
syting.» 

Til og med innlegg under fullt 
navn blir imØtegått anonymt 
med f. eks. «gammel venn», 
«fhv. Frontkjemper» etc. 

Forhenværende Frontkjem-
per?! Som om man helt har slut
tet å være Frontkjemper! Den 
dagen jeg ikke lenger er Front
kjemper er jeg død. Helt død. 
Nazist? Javel. Så lenge motstan
derne påstår det, er jeg det 
også. 

Men landssviker? IKKE 
FANDEN! 

Forøvrig har jeg ingen ano
nyme venner. Hverken fra Vol
lan, Innherrad Fangeleir eller 
Gulskogen. 

Skal vi nå frem nytter det 
ikke å opptre anonymt. Folk 
bør få vite hvem de har å gjøre 
med. Dermed vil troverdigheten 
øke og det betraktelig. 

Herr redaktør! 

Vennlig hilsen 
Svein Halse 

Hvis jeg forstår Trygve En
gens artikkel «NS-folks "taus
het"» i marsnummeret rett, så 
forlanger han at alle som skriver 
i vår avis skal gjøre det under 
fullt navn og tre offentlig frem. 
Det forekommer meg å være et 
lite overveiet og svært uhen
siktsmessig standpunkt, for hva 
annet kan det fØre til enn at 
antallet av medarbeidere blir 
sterkt redusert? Ingen andre enn 
våre motstandere kan ha glede 
av det. 

De som er i den heldige situa
sjon at de offentlig kan holde 
fast på og hevde våre synspunk
ter, skal være glad for det, men 
hvilken hensikt kan det tjene å 
sette et slags mindreverdighets
stempel på de av oss som ikke 
er så heldige? Det kan bare 
skape splid og vondt blod. La 
oss heller understreke at vi tren
ger alle som vil støtte «Folk og 
Land» og vår øvrige virksom
het, selv om de ikke er istand 
til å rope ut sine navn fra kirke
tårnene. 

Så lenge forholdene og min 
egen situasjon er som den er, 
forbeholder jeg meg retten til å 
undertegne 

Fortsatt anonym 

MANEDENS 
«PERNILLE»: Hva var det for slags mennesker som tok makten i 1945? 

Jeg ble varm om hjertet da jeg 
leste at heller ikke Rolf Wesen
lund synes flukten til påskefjellet 
er noe å stå etter. Hjemmepåske 
med jakt på våren som bibeskjef
tigelse er det jeg setter pris på og 
den er også mer i samklang med 
finansene. Og «Gullet» er heldig
vis så hjertens enig. To unge men
neskers dØd i en snehule oppe ved 
Rondane gikk sterkt inn på henne 
til tross for barns nøkterne syn på 
døden, så hun vil neppe endre 
innstilling. 

N å var ikke påsken som gikk 
akkurat egnet til jakt på våren, 
men innepåske har også sine for
deler. Og jeg fikk lest et «påske
egg» som ankom uken fØr påske. 
J eg fikk det i form aven bok, 
Albert Wieseners «Seierherrens 
justis». Giveren var anonym, alt 

jeg vet om vedkommende er de 
linjer som fulgte med boken: «Fra 
en tidligere motstander som fikk 
øynene åpnet gjennom denne bok. 
Bruk den til å åpne andres øyne. 
Forskjellige omstendigheter gjør at 
jeg bare kan sende med en hjerte
lig hilsen uten underskrift.» 

Jeg regner med at flertallet av 
leserne kjenner denne boken, som 
utkom i 1964. Jeg visste imidlertid 
intet om den, så tilgi meg min 
entusiasme. For et oppgjør med 
urettsstaten Norge, hvilken imøte
gåelse av hekseprosessene etter 
krigen, klargjØring av forfØlgelsen 
og blottleggingen av det totale 
vanvidds gjennombrudd i Norge 
anno 1945. 

Mangt av dette må ha gått meg 
hus forbi. Dette med sykesØstrene 
for eksempel var helt ukjent stoff 

for meg. Min far måtte tåle en 
del fra min side fordi han ikke 
hadde opplyst meg om disse med
søstres skjebne. 

Så vidt jeg forstår kom det in
gen lover med tilbakevirkende 
kraft for seksuelt samvær med be
setteIsestroppene, selv om de som 
så gjorde pleiet tyske soldater på 
sin måte og stagget hjemlengselen. 
Noen av dem bøtet visst med hå
ret etter at freden holdt sitt inn
tog i Norge, men deretter var vel 
deres trengselstid i det vesentlige 
forbi. 

Men å virkeliggjØre RØde-Kors
tanken var «Landssvik» (med stor 
L) i Norge, å pleie sårete en for
brytelse, dersom det ikke var 
venn, under det ragnarok som be
tegnlfs den 2. verdenskrig. 

Da det ikke var mulig å jakte 

på våren i påsken, jaktet jeg i 
stedet på slike som fikk sviker
etiketten «frontsØster» klistret på 
seg etter krigen. To fikk jeg opp
sporet. En av dem hadde vært i 
Arnhem under de redselsfulle kam
pene der. Da hun under rettssaken 
mot seg pekte på at engelske og 
tyske soldater hadde ligget side 
ved side i sengene på sykehuset, 
belærte den gode nordmann, dom
meren, henne om at hun skulle ha 
unngått å pleie de sårede tyskere. 
Hennes mot, offervilje og mennes
kelighet innbragte henne fire år. 

Den andre hadde for få år siden 
søkt sommervikarjobb på et norsk 
sykehus. Da hun ble eksaminert 
om sin utdannelse og redegjorde 
for denne, fikk hun av forstan
derinnen vite at den slags ferie
avløser kunne de klare seg uten. 

Dette er vel hva som ble kalt og 
kalles gjenopptagelse i samfunnet. 

Men jeg kom også i kontakt 
med en RØde-Kors-sØster på min 
alder. Hun uttalte at med den er
«frontsøstrenes» skjebne, ville hun 
vokte seg vel for å melde seg til 
tjeneste annet enn på sivile syke
hus dersom krig igjen skulle bryte 
løs. Sporene skremmer. 

Jeg har visst skrevet det fØr, 
men jeg gjentar det: Hva var det 
for slags mennesker som tok mak
ten i Norge, og som misbrukte 
denne makt, etter 7. mai 1945. 
Var det ikke spor etter den av
skyelige snØmannen en norsk eks
pedisjon til Himalaya forsØkte å 
fØlge? 
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Side 6 

Retting: 
Herr bladstyrarl 

I innlegget mitt om «NS-folks 
"taushet"» i marsnummeret, har 
det falle ut eit par liner. Der står 
faktisk, svart på kvitt: 

«Dagbladet» og konsorter vilde 
forstått og akseptert -» 

Nei, så optimistisk er eg då 
ikkje! Det skulde stått: 

«Dagbladet» og konsorter vilde 
nok fått svære raserianfall. Men 
det vilde skapt klåre liner. Folk 
flest vilde forstått og akseptert» 
... o.S.V. 

Dette med raserianfall er viktig 
å vera merksam på. Slikt skal då 
f. eks. vera nokså vanleg ved 
djevleutdriving. 

Trygve Engen 

Hvorfor sier .•. 
(forts. fra side 5) 

hard kamp for farens frigivelse. 
Men Sovjet holder igjen. For 
Sovjet er dette en prinsippsak. 
For Sovjet er Hess et symbol for 
dets seier over nasjonalsosialis
men. 

Og det hører med til «histo
rien»: Rudolf Hess har ennå 
ikke fornektet sin «tro», og der
for må han ofres. Derfor tier 
president Carter stille. Derfor 
gjør ikke Amnesty International 
noe. -

Jeg gjør derfor Wolf Riidiger 
Hess' ord til mine når jeg hen
stiller til dere alle: 

«Gjør deres innflytelse gjel
dende så vi en gang for alle 
kan få slutt på denne «anakro
niske skandale» fØr det er for 
sent! » 

Tor Petter Hadland 

Barbra Rings ... 
(forts. fra side 3) 

havnet på politi presidentens , 
Jonas Lie's bord. Han skrev til 
henne 16. april 1945, noen uker 
før han tok sitt liv bl. a.: 

«J eg har dessverre ingen 
grunn til å tro at dette brever 
et falsum, men det ga meg for
anledning til en del betraktnin
ger. Jeg hadde nemlig den gang 
i Liibeck (det var under et nor
disk møte i tredveårene) det 
inntrykk at det var oppstått en 

DE HUSKER KAI NORMANN? 

Ved siden av sin diktergjerning 
var han også en seriøs kunstmaler 
med flere utstillinger i inn- og ut
land. 

Enkefrue, Cathrine Aall Normann, 
har enkelte av hans vakre akvareller 
(uinnrammete) rimelig til salgs. Er 
De interessert? Tlf.: 350364. 

HAR NOEN ENNA 
NS GRAMMOFONPLATER? 

Jeg vil gjerne låne en grammo
fonplate med «Norge vårt land» og 
«Våkn opp, våkn opp» for avspilling 
på lydbånd. Billett merket «148» til 
Folk og Lands ekspedisjon. 

viss gjensidig sympati mellom 
Dem på den ene side og min 
hustru og meg på den annen. 
Men det kan jo være at det bare 
var vi som hadde sympati for 
Dem og ikke omvendt. De må 
altså ha forandret Dem adskillig 
i disse år, - jeg kan nemlig 
forsikre Dem om at min hustru 
og jeg lever like rolig, harmo
nisk og likeverdig som noen
sinne. Men vi har heller ikke 
gått rundt disse årene og bare 
hatet og spredt usanne rykter og 
levd på løgner. Det er jo nemlig 
den store forskjellen at dere går 
rundt og lever på hat og hevn, 
mens vi er i aktiv innsats og 
SØker å berge tingene så godt 
vi kan. Og ikke kan det vel 
benektes at vi våger noe for vårt 
syn på dette folks fremtid. 

Jeg kan berolige Dem med 
«at den i utrolig grad brutale 
og kyniske Jonas Lie ikke tenker 
på å gjøre noe som kan berØve 
Dem stipendiet fra Ibsen-Bjørn
son-fondet, og heller ikke på å 
beslaglegge den leilighet etter 
flyktninger som De bebor i 
Svaldveien 4, til tross for at han 
nyter å overvære henrettelser, 
rØkende sigar (sigar rØker jeg 
forresten aldri) og leende. De 
som har opplevd forrige ver
denskrig og etterpå opplevde 
hvorledes de mange krigsløgner 
ble avslØrt har sikkert også hØrt 
mer om meg: at jeg var lØpt over 
til russerne, hadde hengt meg 
som sinnsyk, skutt meg, tatt til 
fange, var fordrukken o.s.v., 
o.s.v. ja, da. 

Både min hustru og jeg vil 
gjerne minnes Dem som den 
hyggelige Barbra Ring, slik som 
hun var i Liibeck og fØr hennes 
sinn ble forgiftet av denne for
ferdelige massepsykose. Vi Øns
ker Dem alt godt, god helse og 
god bedring. 

Deres Jonas Lie 

Senere heter det i Barbra 
Rings bok: «Jonas Lie tok sitt 
usle liv på SkaIlum». 

Bortsett fra hva der måtte 
være å si om Lie, jeg kjenner for 
lite til ham, så har dette brev 
noe patetisk over seg. At Bar
bra Ring offentliggjorde det in 
extenso tror jeg har hatt en an
nen virkning, eller vil få det i 
ettertiden, enn forfatterinnen har 
forutsatt. 

Hvem nektet ... 
(forts. fra side 3) 

tyskerne hvis Roostvelt sendte 
dem så mye mat at de kunne 
stappe mavene sine fulle av dei
lig corned beef og annen god 
amerikansk mat? Folk lager ik
ke bråk når de er gode og mette. 
Churchill visste det. Derfor måt
te han nekte de amerikanske 
«relief-skipene» å slippe gjen
nom blokkaden. Nordmennene 
disse dumme apene, skulle vær 
så god få sulte, og helst suIte 
så mye som mulig. Det ville gi 
gode resultater. En sulten be
folkning er alltid farlig for en 
okkupasjonsmakt. 

Høyst sannsynlig var det slike 
kyniske betraktninger som fikk 

FOLK og LAND 

Churchill til å nekte Roosevelt 
å sende mat til Norge. At Churc
hill var en kyniker av rang, er 
for lengst kjent. Vi vet f. eks. 
med hvilken utrolig kynisme han 
sendte LUSIANIA i døden i den 
første verdenskrig. Vi har også 
kjennskap til hans ondskapsfulle 
intriger mot skipets kaptein efter 
katastrofen. Vi minnes også 
hvordan Churchill lot Polens 
statsminister myrde, efter at ge
neral Sikorsky hadde forlangt 
full frihet for Polen. Og vi glem
mer alldeles ikke Churchills for
brytelse på Jalta-konferansen i 
1945, da han solgte hele 0st
Europas befolkning - også den 
polske - som slaver til Stalin. 
Dette var verdenshistoriens stør
ste slavehandel. 

Bombingen av Dresden var 
ganske sikkert også Churchills 
påfunn. Med hans bisarre sans 
for effekter kan han ha forestilt 
seg fosforbålet i Dresden som et 
praktfullt fest-fyrverkeri i an
ledning av J alta-konferansens 
avslutning. Samtidig kan han og
så ha Ønsket å imponere Stalin. 
Bombingen av Dresden var en 
redselsfull forbrytelse, uten noen 
som helst militær hensikt. Minst 
400 000 mennesker mistet livet 
da Churchill tente sitt gigantiske 
fosforbål natten mellom 12. og 
13. februar 1945. De fleste av 
de drepte var flyktninger fra øst
områdene, det var hovedsakelig 
kvinner og barn. De søkte til
flukt i Dresden fordi byen aldri 
var blitt bombet. De fØlte seg 
trygge der. Alle de andre tyske 
storbyene var bombet i grus, 
men Dresden hadde ikke fått en 
skramme. Det eneste som var 
sluppet ned over byen, var alli
erte flyveblad. med følgende 
tekst: «Dieser Stadt wollen wir 
sch on en, denn hi er werden wir 
spater wohnen». - Dresden var 
nemlig en usedvanlig vakker by, 
og de allierte hadde tenkt å la 
sine generaler bo ekstra fint i 
Tyskland når Hitler var slått. 
Men Churchill lot istedet byen 
bli et gigantisk fosforbål. 

Men tilbake til begivenhetene 
i 1940 da Churchill nektet pre
sident Roosevelt å sende livs
viktige forsyninger til Norge. 
)Ble regjeringen Nygaardsvold 
tatt med på råd ved den anled
ning? Eller handlet Churchill på 
egen hånd? - Det er ingen 
grunn til å tvile på at Nygaards
vold og gjengen hans i dette til
felle støttet Churchill helt og 
fullt. Det er ikke sikkert at de 
elsket Norge så veldig hØyt. Det 
har trolig elsket sine taburetter 
enda hØyere - der var det utvil
somt sann og ekte kjærlighet. 
Unni Diesen opplevde denne 
statsråd-gjengen på nært hold i 
London i 1940, og hun fØlte dyp 
forakt for flere av dem. Men 
hun innrømmer at noen av dem 
var fabelaktig dyktige på ett 
område. De var fremragende 
eksperter når det gjaldt å dikte 
opp lurvete sladrehistorier om 
norske menn og kvinner i Lon
don - og de la for dagen en 
fantastisk energi i sine bestrebel
ser med å kolportere svineriene. 
Unni Diesens bok om disse 
«herrer» er meget interessant. 

I det hele tatt - når det 

APRIL 1978 

gjelder regjenngen Nygaards
volds medlemmer, er det et 
spørsmål om nordmenn med så 
lav moral noen gang har hatt 
sete i Kongens råd. De eide ikke 
skam i livet. De var frekke nok 
til å gjøre det som ingen annen 
norsk regjering hadde våget: De 
voldtok Grunnloven for å inn
føre en hevnens straffelov med 
tilbakevirkende kraft. At de og
så opphevet bigamiloven, var for 
så vidt typisk. Disse typene var 
fullstendig uten skrupler og sam
vittighet. De fant det sikkert 
hensiktsmessig at befolkningen 
i Norge sultet mest mulig under 
okkupasjonen. At det ikke ble 
regulær hungersnØd i Norge kan 
vi takke Quisling for. Hvis ikke 
han hadde skaffet korn fra 
Tyskland, kunne det virkelig 
blitt ille her i landet. 

I Oslo ble det for endel år 
siden avduket en statue av Win
ston Churchill. Det ble sagt 
mange fagre ord ved den anled-

ning. Fete adjektiver og svul
mende superlativer flagret gjen
nom luften som forspiste gjess. 
Slavehandleren Churchill 
general Sikorskys morder -
krigsforbryteren som lot hundre
tusener av kvinner og barn myr
de i Dresden - mannen som 
ofret Norge til tyskerne i 1940 
- han som høylydt sang salmer 
under kjempekanonene på 
«Prince of Wales» - mannen 
som innbitt hadde bekjempet 
kravet om kvinnelig stemmerett 
etc. etc. - nettopp den mannen 
ble hyldet som menneskehetens 
velgjører da statuen ble avduket. 
Slavehandleren Winston Churc
hill - verdenshistoriens største 
slavehandler - ble hyldet som 
frihetskjemper. Noen av Norges 
fremste menn ga ham den attest. 
Da forsto jeg at Molboland alli
kevel ikke ligger i Danmark. Det 
ligger i virkeligheten nordenfor 
Danmark. 

Nyheter fra 
LEIDANGEN 

Ole Nilsen 

ANNONSE' 

1. Arhundrets Komedie: Hoaas-saken .... Kr. 20,
Inneholder bl.a. lektorens taler til Herreds-
og lagmannsretten pluss nye dokumenter 
som underbygger Hoaas' påstander. 

2. TABU! av Bitten Lunde m. fl. .......... Kr. 10,-
Kjempebløff eller tragisk realitet? Nye 
avsløringer på vår tids mest tabubelagte 
område. 

3. Den Nasjonalistiske Samfunnsøkonomi Kr. 5,
Alternativet til den internasjonale kapita-
lisme og sosialisme: En samfunnsøko-
nomi bygget på privat, nasjonal kapital, 
hvor arbeidsgiver, arbeidstager og stat 
samarbeider efter prinsippet EGENNYT-
TE GJENNOM FELLESNYTTE. 

4. JerUSAlem. Zionismens innflytelse over 
det amerikanske samfunn, av Dr. Edward 
Fields og Dr. William L. Pierce mJI. .... Kr. 35,
Arets bokutgivelse for nasjonalister! Et 
hav av sensasjonell dokumentasjon aldri 
tidligere tilgjengelig for nordmenn. Rikt 
i Il ustrert. 

5. Sionismen - Det Dolda Fortrycket, av 
Benjamin Freedman .................. Kr. 12,-
En amerikansk jøde retter et kraftig an-
grep mot den zionistiske ideologi. Opp
siktsvekeknde lesning! 

6. The Hoax Of The 20th Century, av pro-
fessor A. R. Butz .................... Kr. 35,-
Dette er boken lektor Olav Hoaas bygget 
sine nå så berømte uttalelser på. Allerede 
en verdenssensasjon. 

7. Anatomy of Terror. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 10,
Fakta og billeddokumentasjon om ZANU 
og ZAPUs terror mot den rhodesiske
sivilbefolkning, utgitt av Rhodesias regje-
ring. Ikke for folk med svake nerver. 

8. Bokpakke med engelsksproglig, chilensk 
litteratur utgitt av Chiles nasjonale regje-
ring ................................ Kr. 25,-
Bøker om Allendes ruinering av Chile og 
juntaens oppbygning av landet. Viktig 
lesning for alle som er interessert i Chi
les utvikling. 

Mot forskuddsbetaling sendes bøker portofritt. 

LEIDANGEN FORLAG 

Postboks 1060 Jeløen, 1501 Mott 
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Hvorfor mobili
serte ikke. • • 

(forts. fra side 3) 

eget initiativ nøytralitetsvakten 
ved å gi ordre om «stille» og 
«delvis» mobilisering, men det 
var ingen regjeringshandling. Det 
var en fredsmobilisering, og 
skapte ikke «krigstid». FØrst «al
minnelig mobilisering» beordret 
og undertegnet av Kongen i 
statsråd kan kalles krigsmobili
sering og skaper i juridisk for
stand «krigstid». 

Orv ar Sæther 

Våre farligste • • • 

(forts. fra side 4) 

tale-emne. 
De to andre slags «djevler» 

som Haaland opererer med, sy
nes langt mer aktuelle: de to f.t. 
mest dominerende former for 
samfunnsØkonomisk tro eller 
overtro. Selv om vi tillater oss 
å plassere dem blant andre gro
teske fantasifigurer, som ingen 
eksistens har lenger enn mennes
kene tror på dem, så er det 
klart nok at de kan anrette mye 
skade så langt de faktisk eksi
sterer i godtfolks innbildning og 

fantasi. 
Vår reelle felles rikdom er 

av regjerings-partiets samfunns
Økonomer tryllet om til milliard
lån og sterk innstramning av 
livremmen for den menige skat
tebetaler. 

Det er imidlertid ingen tvil 
om at alle disse skoleflinke øko
nomer har lært sin lekse meget 
godt - og praktisert sine inn
bilt ufeilbarlige teorier uklan
derlig. Da må vi erklære oss 
helt enig med fhv. statsminister 
Bratteli - i det han engang sa 
om den økonomiske utvikling i 
Norge i den senere tid: «Jeg 
trodde jeg visste noe om Økono
mi, priser og lønninger. Men i 
den senere tid har utviklingen 
gått slik at jeg skjØnner det ikke. 
Her må mer forskning til.» (Fritt 
etter hukommelsen.) 

En av de teorier som Bratteli 
m. fl. har begynt å få problemer 
med, kan man gjette på er den
ne: «Inflasjon og arbeidsledighet 
er på et vis omvendt proporsjo
nale. Vil man ha full sysselset
ting, må man godta en viss årlig 
prisstigning.» 

Når nå den årlige prisstigning 
i alle etterkrigsår omsider har 
bragt kostnadsnivået opp på et 
så høyt nivå at de norske pro
dukter vanskelig lar seg selge i 
utlandet, har vi imidlertid fått 
både inflasjon og arbeidsledig
het. Plassoppsigelser, permitte
ringer og 3-dagers-uke i indu-

«Støtteannonsene» skal 
• prisstigningen oppveie 

Gjennom tre-fire år har vi unnlatt å heve prisen på «Folk og 
Land» for at flest mulig skal synes de har råd til å kjØpe 
avisen, og som leserne vet, har jo også opplaget gått betydelig 
opp. Når vi, som ikke får vanlige annonser fra næringslivet, like-
vel greier å holde prisen nede, er det på grunn av den hjelp vi 
får fra våre «støtteannonsører». 

Denne gang sier vi hjertelig takk for 49 nye «støtteannonser» 
som har gitt oss kr. 3.582,75. 

«STØTTEANNONSER» 
fra «Folk og Land»s venner. 

Takk for følgende bidrag: 

I, Tromsø G., Sunndalsøra 
50,- 60,-

E, Henningsvær E., Andaisnes 
60,- 110,-

H, Namsos S., Viksdalen 
100,- 60,-

T, Namsos J. T., Eikangervåg 
50,- 100,-

J, Beitstad B., Bergen 
60,- 50,-

H, Skatval O., Minde 
60,- 100,-

P, Surnadal T., Nesttun 
60,- 50,-

FOLK og LAND 

strien blir da en direkte fØlge 
av prisstigning/inflasjon, ikke et 
adekvat middel til å beholde 
«full sysselsetting». Men Trygg
ve Bratteli har aldri meg bekjent 
utdypet sine meninger om dette 
på en tilfredsstillende måte. Og 
imens går partiets nye menn vi
dere på den tvilsomme vei, som 
om alt var såre vel når det gjel
der partiets Økonomiske ideo
logi. 

Men fØr eller siden må det 
norske samfunn vende ryggen 
til de forskjellige variasjoner av 
«tryllekunst-økonomien». For 
Økonomi er ikke tryllekunst, 
men reell virkelighet. Det er re
ell norsk vareproduksjon vi alle 
lever av. Da må vi også ha en 
virkelighetsnær balanse mellom 
produktiv og uproduktiv virk
somhet. At en stor del av den 
uproduktive virksomhet er «ut
gifter til fremtidige inntekter» 
forandrer ikke saken: at der er 
et fundamentalt skille mellom 
samfunnets reelle inntekter og 
dets reelle utgifter - og at det 
norske samfunn f. t. forbruker 
mer enn det produserer. Det er 
det offentlige byråkrati som må 
reduseres: færre personer an
satt i offentlig forvaltning. Det 
innsparte må brukes til skatte
reduksjoner. Ved redusert skatt 
vil det være forsvarlig med en 
lØnnsreduksjon som tilsvarer 
skattelettelsene: det er nettoløn
nen som interess.erer mottakeren 

P., Stavanger 
110,-

O., Kl'is~iansand 
60,-

A., Skien 
50,-

L., Skien 
60,-

S., Melum 
100,-

H., Siljan 
60,-

O., Hjuksebø 
110,-

O., Heddal 
100,-

K., Vrådal 
60,-

R., Holmestrand 
50,-

T., Kongsberg 
60,-

O., Sokna 
60,-

av lØnningsposen. Mindre utgif
ter til skatter og lØnninger vil 
forbedre bedriftenes konkurran
seevne og øke antall arbeidsplas
ser. De avskjedigede personer 
fra forvaltningen kan omskole
res til produktivt arbeid. Slik -
og bare slik - kan den nåværen
de «onde sirkel» brytes. Flere 
og flere ser det, men så er det 
dette med å innrØmme grove 
feiltakelser. 

Litteratus 

Underbetalte. . . 
(forts. frø side 1) 

den kan få inn av denslags, som 
ren netto. Man tar det av disse 
grunner ikke så veldig hØytide
lig om fraktene er svært lave, 
men differansen mellom disse 
lave frakter og hva det egentlig 
koster å seile, må selvfØlgelig 
folkene i Sovjetunionen betale i 
form av redusert levestandard. 

Hvordan man enn ser det, så 
er Sovjetunionens ekspansjon på 
havene konkurranse med svært 
ufine midler, et slag under bel
testedet mot norsk og andre 
vestlige lands skipsfart. Derfor 
må svaret både i Norge og an
dre vestlige land bli: Ikke en 
vare må sendes eller mottas på 
sovjetisk kjøl så sant det på noen 

G., Røykenvik 
90,-

T., Ulnes 
60,-

B. og T., N. Toien 
60,-

P., lesja 
60,-

K., Plassen 
60,-

R., Kirkenær 
60,-

M., Blaker 
60,-

I., Fetsund 
60,-

L., Maura 
160,-

E., Nannestad 
60,-

J., Høvik 
75,-

J., Asker 
60,-

Side 7 

måte er mulig å unngå det. Her 
må Vestens forretningsfolk lo
jalt slutte opp. A gjøre noe an
net, er å gi bidrag til sin egen 
likkiste. 

Styrmann 

Farlig for ..• 
(forts. fra side 1) 

er oppsiktsvekkende fordi det 
strider mot rådende oppfatnin
ger av hvor utslagsgivende arve
de egenskaper er i forhold til 
fysisk miljØ og treningsopplegg. 
- Dersom arvelære og avlshy
giene satt i system skulle bli den 
nye linja til Norges SkØytefor
bund for å fostre skøytestjerner 
til det internasjonale marked; 
vil dette kreve en drastisk om
legning i forhold til slik arbeidet 
har vært drevet til nå. Mange 
vil sikkert stille seg kritisk enn 
si avvisende til en slik linje.» 

At marxister fornekter arvens 
betydning og utelukkende ser 
på oss som et produkt av våre 
omgivelser, er ikke noe nytt. 
Hva vi frykter, er imidlertid at 
dette er det fØrste skritt i ret
ning av enda et meningsforbud. 
Hvor lenge skal det heretter 
være tillatt å mene at en har fått 
egenskaper i arv fra foreldre og 
forfedre overhodet? 

F., Langhus 
50,-

K., Mysen 
60,-

E., Rygge 
.- 160,-

T., Rygge 
60,-

O., Halden 
150,-

A. H., Oslo 
60,-

G. P., Oslo 
50,-

A. T., Oslo 
60,-

B .. , Oslo 
110,-:-

I. B.,Oslo 
50,-

J.,La Gietat, Frankr. 
57,75 

«Folk og Land .. 
er i fremgang! 
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Kjell Bækkelund 
tramper i klaveret 

Vi har alltid satt pris på Kjell Bækkelund. Han har vært 
vår favoritt blandt norske pianister, og sjelden har vi forsømt 
anledningen å lytte til hans eminente spill. 

Det er derfor synd at han nå har forlagt sin virksomhet 
til Akersgaten i Oslo, nærmere bestemt «Verdens Gang», 
hvor miljøet må ha påført ham skadevirkninger, såvel musi
kalske som rent menneskelige. 

Mens han tidligere behandlet tangentene med umiddelbar 
charme, gratie og varm innlevelse, tramper han idag i kla
veret som om han var en uskikkelig guttunge i en musikalsk 
barnehave. 

Gjennom sin daglige spalte I Norges største middagsavis 
pusler han ikke utelukkende med sitt fagområde, musikk, 
hvilket burde være det naturlige. Svært ofte kaster han seg 
også over emner, uten ringeste kjennskap til det stoff han 
behandler. 

For noen uker siden skrev han om Vidkun Q u i s I ing. 
Ondsinnede linjer i ren AKP-stil, med et innhold som våre 
fremste historieforskere har tatt avstand fra. 

Og som grunn for sine utgydelser oppgir han «Folk og 
Land» som angivelig skal ha spurt om det var mulig å gi 
fredsprisen til Quisling. 

Vårt blad har aldri foreslått noe slikt, om enn ettertiden 
vil gi Vidkun Q u i s I ing et annet ettermæle enn det Kjell 
B æ k kei u n d gir ham. 

Det vi prøvde å fortelle var at sosialistpressen i Nord
Irland fordømte den norske nobelpriskomite som ga freds
prisen til Betty W i II i a m s og Maireed C o r r i gan. 

De to nord-irske kvinner som hele det norske folk tiljublet, 
og som ble mottatt i audiens på slottet, blir av disse aviser 
betraktet som usle landssvikere, slik Q u i s I ing og hans 
tilhengere i sin tid ble det. I denne forbindelse var det 
sam m e presse som foreslo nobelpriskomiteen å tildele 
Vidkun Q u i s I ing fredsprisen post mortem. 

Gjennom sin spalte gir Kjell B æ k kei u n dinnhoidet 
en annen mening. Han tramper ikke bare i klaveret. Han 
spiller falsk. 

Likevel! Det er ikke bare Kjell B æ k kei u n cf som tram
per i klaveret. Fra Nord Norge flagret et eksemplar av Nord
landsposten inn i vår redaksjon. Over tre spalter på første 
side pranget overskriften: «NS-LAG I SALTEN I FULL VIRK
SOMHET». 

Igjen er «Folk og Land» opphavet til avisens ·alarmerende 
oppslag. I reportasjen heter det nemlig at vårt blad gran
givelig skal ha fortalt at det idag eksisterer en organisert 
NS-bevegelse i Saltendistriktet. Tøys og tull. Les februar
nummeret og døm selv. 

Det avisen bygger på er vår lille notis om kameratlaget 
der oppe som ga oss 2400 kroner til en rekke gaveabon
nenter. 

Og et kameratlag er ikke det samme som noen organisert 
NS-bevegelse. Kameratlaget som er sprunget ut fra okku
pasjonstidens fellesskap og senere/fra samholdet i norske 
konsentrasjonsleirer finner vi overalt i landet. Naturlig nok. 

Selv tilhører vi kameratlaget Joker. En bridgeklubb be
stående av tyve forhenværende fanger fra Ilebu, Espeland 
og Skulstadmo. Vi både synger og taler. To ganger har vi 
også sendt bidrag til «Folk og Land». 

Derfor betrakter vi oss ikke som noen organisert NS
bevegelse. 

Grunnen er kar:'lskje at vi ikke spiser klippfisk på gammel
måten, noe Nordlandsposten merier er fellende for kamerat
laget i Salten. 

V i liker ikke klippfisk. 

Russifiseringen ... 
(forts. fra side 1) 

ikke vil bruke russisk. Ved uni
versitetettar man f. eks. ikke 
imot avhandlinger som er skre
vet på andre språk og gir den 
\hyklerske begrunnelse at det 

skjer for å «lette den vitenskape
lige forbindelse med utlandet». 

Et annet trekk er russifiserin
gen av byenes gatenavn. I Tallin 
er f. eks. et stort antall russere 
hedl'et med å få gater opkalt 
etter seg, til tross for at de fleste 
av dem er totalt ukjente for det 
estniske folk. 

TILFELDIG - OG EVIGVARENDE 
SAMFUNNSSTRAFF? 

I Morgenbladet for 15. 
mars fant vi fØlgende: 

Det er et faktum at tidligere 
NS-medlemmer, passive sådan
ne, som kun var «papir-medlem
mer» og ikke dømt for noe kri
minelt hverken fØr, under eller 
efter medlemskapet, - ikke blir 
'uttatt som doms-menn (eller 
domskvinner) i rettssaker. 

Det er mange som spør om 

dette er rene tilfeldigheter, eller 
at våre myndigheter en gang for 
alle har bestemt at et slikt papir
rnedlem for rundt tretti år siden, 
er uverdig i denne rettsforbin
deise. 

Som kjent har det i de senere 
år sittet personer i landets Øvers
te forsamling, Stortinget, - som 
har vært «mer» enn passive NS
medlemmer, som var aktive un
der krigen og «nyordningen». 

Derfor kan det synes eien
dommelig at et tidligere NS
medlem som har alle borgerlige 
rettigheter, skal være mindre
verdige som domsmenn. . . Kan 
man gjennom avisen få et svar 
fra våre justismyndigheter? Det 
er svært mange som Ønsker å 
få belyst denne saken: Skal de 
«små» henge evig, skal de evig 
brennmerkes? 

Ola B. Hovengen 

Trygdedøden 
innhenter alkoholikerne 

For en måned siden traff vi 
ham i Storgaten. I Oslo sen
trum. Utenfor vinmonopolet. 

Viftende med en stor konvo
lutt kom han imot oss. 

«Virru låne meg 60 kroner? 
Te' ei halv Brandy. Garantert 
tilbakebetaling om ei time. Se 
her.» 

Dermed tok han frem brevet 
og ba oss lese. 

Det var fra Trygdekontoret 
som kunne fortelle at han var 
innvilget uføretrygd. Utbetaling 
fra søknadsdato. 

Beløpet var på 70000 kroner, 
netto, etter at sosialen hadde 
trukket enkelte poster. 

Men hvorfor henter du ikke 
pengene med en gang? spurte vi. 
Da vil du jo kunne kjøpe opptil 
flere flasker Brandy. Og du slip
per noe lån. 

«Stemmer, men je, må ha ei 
oppstiver fØr jeg går dit. Nerr
vØs, skjØnner'u vel.» 

Vi kjente mannen fra tidligere. 
I unge år hadde han vært en 
dugelig skogsarbeider, populær 
på bygda og den reneste Don 
Juan på dansefestene i ungdoms
huset. 

Men byen trakk. Han fikk 
jobb på kaien. Og i mangel av 
botilbud tok han inn på her
berget. Hvor han ble gjort del
aktig i trygde-Norges mange mu
ligheter. 

FØrst og fremst måtte han 
slutte å arbeide. 

Siden gikk det glatt. 
Han fikk øyeblikeklig sosial

trygd og rekvisisjon til fast her
bergseng. 

Som UFA-gutt (UFA: uten 
fast arbeide) ble han godtatt av 
de andre herbergister, og som 

Tonen som. • • 
(forts. fra side 4) 

folk enn de som selv har stått 
ved arbeidsbenkene. Det er selv
hevdelsens triumf. 

Ingen er så snobbet som 

skikken er ble han døpt over 
en flaske «rødt» (rØdt: rødsprit) 
Han fikk klengenavnet Hegger'n 
og ble en av de «evige vandre
re» på byen. Alltid i fØlge med 
«Sing Sfng» og «Prompen». 
Sammen tråkket de opp på klad
den for å få utbetalt uketrygden, 
sammen søkte de seg inn på 
kurstedet for å oppnå poeng til 
uføretrygden og sammen krØp 
de alltid inn i same politibil for 
å bli kjØrt til soning på Bajer'n. 
(Bajern: Oslo kretsfengsel). 

Livets største lykke opplevet 
de da Oslo kommune tildelte 
dem kollektiv-leilighet på Hau
genstua. Med toppmØbler, farge
fjernsyn og moderne kjøkken
utstyr. 

Det måtte jo gå galt. 
FØrst solgte de farvefjernsy

net. Senere gikk kjØleskapet og 
gulvteppet. For pengene kjØpte 
de Øl. Øl i massevis. Som ble 
gjemt i kott og klesskap. 

Selvsagt ble det oppdaget at 
kommunens eiendeler var fjer
net fra leiligheten. De fikk ad
varsel. Og nytt farvefjernsyn og 
kjøleskap. Som igjen ble solgt 
på byen. 

Da «Sing Sing» og «Prom
pen» fikk ufØrhetstrygd ble den 
feiret med heisatur til KØben
havn. «Hegger'n» var selvsagt 
med. I lØpet av seks dager fes
tet de bort tredve tusen kroner. 
Men hadde ennu igjen et par 
tusenlapper· da de kom tilbake 
til «tigerstaden». De pengene 
gikk med til kondensfjerner og 
«Rødt». Herbergistenes spesial
coctail. 

I to uker varte festlighetene. 
Inntil «Sing Sing» og «Prom
pen» ikke klarte mere. De stupte 

«1. mai-folke!», som er kommet 
til pengemakten. (Men ikke til 
åndsmakten). De har sikkert selv 
møtt et slikt vesen som utfol
der seg i sin begeistring over 
bilen, men ser med dulgt forakt 
på en professor med knær i 
buksen. 

... jr. 

rett og slett. og ble liggende. 
«Hegger'n» var den eneste 

som troPP'JIt opp i begravelsen. 
Men det var kommet fin krans 
fra sosialen. «Minnet lever», sto 
det på kransebåndet. 

Det var noen dager etter be
gravelsen vi møtte «Hegger'n» 
i Storgaten. Med brevet fra Tryg
dekontoret. Og med spørsmålet 
om et kortsiktig lån. 

«N errvØs, skjØnner!-lL..,.vel,» sa 
han. «Alle gutta som fåruff';re. 
trygda kreperer sånn plutselig. 
Tåler ikke alle disse penga, for
står'u. Drekker seg ihjæl. 

Og nå er det altså din tur? 
«Ja, jeg er styggelig redd for 

det. Men det er vel slik kom
mune og stat vil ha det. Fin-fin 
måte å utrydde oss på. Og i 
lengden blir det vel billigere 
enn Oppstad tvangsarbeidshus. 

«Hegger'n» fikk lånet. Etter
på hentet han sine 70 000 kroner 
på Trygdekontoret. 

Han døde plutselig for noen 
dager siden. A val k o h o l -
m is bru k, skrev sosialkonto
ret i sin rapport. 

A v statens t r y g dem i s -
bru k, sier vi. 

FOL~gLAND 
All post bes adressert til: 

Postboks 7157 - Homansbyen, 
Oslo 3. 

Kontoradresse: Enerhaugplassen 
4, Oslo 6. Tlf. (02) 19 08 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 
Løsealg kr. 3,-

Annonsepris: 
Kr. 0.70 pr. spaltemm. + MVA 

UtgIMr. Ala POLl( OG LANØ 
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