
Overvåkingspolitiet mi~likt av 
regjeringen, Norge et fristed for 

Øst-Europeiske spioner 
Det norske overvåkingspoliti Indre Troms. De var spesielt ak- dene her i landet har vist en 

fikk ingen støtte av den tidligere tive under den store Nato-Øvel- påtakelig aktivitet. Nordmenn 
justisminister. sen Barfrost, hvor de konsen- fra bestemte grupper inviteres i 

Derfor kunne et hundretalls trerte seg om det avanserte lytte- store skarer til rene fylleorgier 
øst-europeiske agenter boltre seg og peileutstyret som skal avlytte i ambassadene, såkalte «kultur 
fritt i Norge. eventuelt fiendtlig samband. og selskapsklubber» stiftes, hvor 

Overvåkingspolitiet kjenner Hverken folk fra forsvaret øst-europeiske emigranter opp-
sentrene for spionasjevirksom- eller overvåkningspolitiet fikk fordres til medlemsskap. Flykt
heten. Det kjenner også navnene anledning til å etterforske saken ninger fra kommunistland har 
på hovedmennene som leder sen- nærmere. Ordren om øyeblik- også følt seg skygget de siste må
trene. kelig utvisning kom fra hØyeste neder, og mange er oppsøkt av 

Det har likevel ikke kunnet hold, og måtte etterkommes. norske kvinner som har prestert 
slå til. Den satte en stopper for opp- en fremragende spØrreteknikk 

Motstanden fra Inger Louise rullingen aven av de mange med . mønster fra sovjetiske 
Walle og hennes departement var spionasjeorganisasjoner som er i spionskoler. 
for stor. Hun ønsket ikke bråk virksomhet. I distrikter med militære om
med Ivan. Alle de øst-europeiske ambas- råder opplyses det at fremmede 

Derfor fikk ikke overvåkings- sader i Norge har egne spion- personer stadig har søkt kontakt 
politiet arbeide fritt, men ble sentraler, som også gir sin viten med befal og soldater fra spesial
presset til passivitet. Ett av til KGB, det sovjetiske hemme- avdelingene, uten forsØk på å 
pressmidlene var dårlig beman- lige politi. skjule sin utenlandske opprin-
ning, som fØlge av små bevillin- Toppledelsen satt i den sov- neIse. 
ger. . jetiske ambassade i KØbenhavn. De har fØlt seg trygge. 

Av denne grunn oppsto en For en måned siden het sjefen Overvåkingspolitiet og vårt 
uholdbar situasjon for overvå- for den skandinaviske avdeling: etterretningsvesen har hele tiden 
kingspolitiets ledelse. En situa- JURI KONENKOV. Nå er han vært klar over forh')ldene. Men 
sjon som berØrte også vårt mi- reist tilbake til Moskva. Den tid- har ikke lrutmet-gjøre- noe. 
litære etterretningsvesen. ligere sjef, Ol eg Gordlevski, ble Inger Louise Walle sørget for 

Tålmodigheten sprakk for fle- tilbakekalt for et halvt år siden. det. Som andre i regjeringen 
re måneder siden da tre polak- Han var presseattashe, men diri- likte heller ikke hun å irritere 
ker ble bøtelagt etter fremmed- gerte all kommunistisk spionasje Ivan. 
loven, og utvist fra landet. I i Skandinavia. Nå spØr mange seg om den 
flere uker hadde de drevet en Nå gjettes det på at den skan- nye justisminister vil gi vårt 
utstrakt spionasjevirksomhet dinaviske toppledelse er flyttet overvåkingspoliti anledning til å 
rundt militærområdene ved Sæ- til Norge. Det er meget som ty- aksjonere. 
terrnoen, Sjøvegan og ellers i der på det, etter at øst-ambassa-

Derfor vil ((Alle Menn» sparke norsk diplomat 
get ytterligere i denne del av som igjen bekrefter at Hovdkinn 
ukepressen, ut fra overbevisnin- har mer i hodet enn de fleste. 
gen om at nordmenn aller helst Hva er det da som er galt 
foretrekker sex, pervers vold og med den unge mann? Hvorfor 
grafsing i kjentfolks fortid. «Alle vil bladet ha ham sparket fra 
Menn» er ett av de blad som i utenrikstjenesten? Styrte ham ut 
den senere tid har fulgt denne i arbeidsledighetens elendighet? 
linje, tydelig presset av svenske Jo, sier bladet. Det kan tenkes 
eierinteresser. at han har nazistiske sympatier? 

Under mottoet «Nytt, Dristi- Og så kan «Alle Menn» for-
gere, Frekkere» har bladet utvi- telle at opplysningene stammer 
det sin porno avdeling til 10 si- fra ganske bestemte hold, deri
der, hvorav vi i en av de siste blant Arne Flateland som ,:en~te 
utgaver finner jenter fra utvik- Nors~ Fr~mt ~gge?, o~ ?a s111-
lingsland grovt utnyttet som ler sm VIten tIl dISPOSISJon for 
«fotoluddere». «KI~ssekampen» og halvpoT?o-

grafIske skandaleblad. En VIten 
«UKENS A VSL0.RING» e~ i som går ut på at antikommunis

samme nummer VIet 0ystem ter og alle på hØyre flØY i norsk 
Hovdkinn, attacheen ved den politikk er nazister som må 

Øystein Hovdkinn kb· d . A l' nors e am assa e 1 ustra la. uskadeliggjØres 
. ' - Han er lynende intelligent, Hverken UD eller overvåk-

Det er opplagsknse blant nor- innrømmer bladet, - fullfØrte ingspolitiet er enig i dette syn. 
ske mannfolkblad. Konkurran- en glimrende hovedfageksamen SelvfØlgelig! 0ystein Hovdkinn 
sen mellom dem er knivskarp, i historie på Blindern våren er da også sikkerhetsklarert som 
og svært få vil overleve nær- 1975. Samme år begynte han på attache, og innen utenrikstjenes
meste årene. UD's aspirantkurs for utenriks- ten betraktes han fortsatt som 

Situasjonen har gjort det nød- tjenesten, som det er uhyre van- en lovende, ung mann som vil 
vendig å senke nivået i stoffval- skelig å komme inn på, - noe nå langt innen diplomatiet. 

ORDEN 
RETTFERD 

FRED 
November 1979 

Nr. 10 - 27. årgang 
Løssalg kr. 3,-

Jubileumsdagene ga styrke 
- og tro på fremtiden 

representanter fra ulike parti
organisasjoner, historieforskere 
utenfor egen krets, - og til over
raskelse for mange møtte det 
også frem to aktive motstands
kjempere fra okkupasjonstiden 
som bar frem sine hilsner til 
INO. 

Ellers var det selvfølgelig de 
trofaste, anonyme INO-medlem
mer som utgjorde flertallet blant 
deltakerne, - kvinner og menn 
over livets «middagshØyde», som 
var kommet lange veier til fei
ringen. 

Selve jubileumsfesten ble 
holdt i et av hovedstadens sel
skapslokaler, der restauratør 
disket opp med et koldtbord 
bestående av lekre retter. Og 

En av ildsjelene etter at personalet hadde forvis-
set seg om at vi alel fant behag 

Ordet storsuksess kan nyttes i oppdekningen, trakk det seg 
om avviklingen av INO's jubi- diskret tilbake. 
leumsdager 13. og 14. oktober. Så startet programmet hvor 

Arrangementene ble omfattet den ene tale avløste den annen, 
med den aller største interesse hvor vi med full kraft kunne 
av folk fra alle deler av landet, synge «Norge vårt land», hvor 
og til jubileumskoilliteen-Iunløp tidligere skuespillere på Natio
det nærmere 200 hilsener og nalteateret underholdt med ut
lykkønsker. snitt fra Molliere's mesterlige 

Særlig gledelig var oppslut- farser, - og etter applausen ut
ningen fra de ildsjeler som for videt innslaget med gamle folke
tredve år siden var med på stif- Elskelige fru Kliiwer leste 
telsen av FORBUNDET, og Berljot av Bjørnson med følelse 
med Anders Hafskjold i hØg se- og styrke, og mens den store 
tet, ble de gjenstand for sterk forsamling reiste seg og minnet 
hyllest i de to dager arrangemen- de kamerater som var gått bort 
tene fant sted. underveis, lød Kai Normann's 

Blant gjestene merket vi oss (Forts. side 6) 

Også et jubileum I 
Det er hundre år siden stats- som tviholder på materialet, og 

minister Johan Nygårdsvold ble etter hva som er meddelt «Folk 
født. Midt inne i en hektisk og Land» inneholder det en knu
valgkamp ble jubileet feiret i sende nedrakking av regjerings
DNA's hØyborg på Youngs- medlemmer statsministeren var 
torvet, og partiforlaget (Tiden sammen med. Når vi vet at disse 
Norsk forlag) nyttet samtidig regjeringsmedlemmer betraktet 
anledningen til å sende ut et Nygårdsvold som en «veik og 
nytt opplag av Nygårdsvolds jamrende stakkar», er det ikke 
erindringer. Til tross for at bo- godt å si hva som ville ha kom
ken ble skrevet etter hjemkoms- met ut av en offentliggjØrelse~ 
ten fra hans flukttid i London, Også AP-pressen og NRK 
har forfatteren funnet det hen- unngikk i sine minneord å be
siktsmessig å begrense innhol- rØre Nygårdsvolds forhold fØr og 
det til barndommen og ungdoms- under okkupasjonen. Forhold 
tiden, og lesere som venter å norsk ungdom er uvitende om. 
finne beretningen om «regje- Ut fra dette er det «Folk og 
ringstiden» i de dramatiske år Land» bringer sin minneartik-
1940-1945 vil derfor bli skuf- kel om den mann som bærer 
fet. ansvaret for okkupasjonen av 

En erindringsbok fra denne Norge og de påfØlgende retts
epoke blir neppe heller utgitt, lØse tilstander i landet vårt. 
selv om Nygårdsvold skrev dag- Artikkelen er skrevet av ma-
bok og flere beretninger under jor Einar Sagen. 
oppholdet i England. Det er - - -
sØnnen, Kristian Nygårdsvold, (Forts. side 2) 
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SkIe 2 FOLK og LAND 

OGsA ET JUBILEUM I 
AV MAJOR EINAR SAGEN 

(forts. fra side 1) møte: «Det har alltid vært ar-hende til å ganga spionane kvasst var jo det, som var hans og 
beiderpartiets program, at det inn på livet. Me skulde havt dei vår ulukke. 

Statsminister Nygaardsvold borgerlige forsvar skal ubruk- beste voner um å få tak i dei Han visste eller burde vita, at 
hev skrive ett myrkt blad i Nor- bargjøres!» Og denne mannen, tyske innfallsplanane. Og kann- eit norsk regiment måtte ha 5 
egs soga, det svartaste blad som han kunde Nygaardsvold gjera hende då - endå ein Nygaards- - fem - dagar til å ferdabu 
heile soga vår kan minnast. For til forsvarsminister. Og det var vold kunde ha kome seg til å og at sjøfestningane trong like
det er han som ber det tunge kannhende denne fråsegni, som mobilisera, medan det enn o var so lang tid til å få miner i sjøen. 
ansvar for krigen, og gjennom gjorde han til rette mannen i eit tid. Men desverre han forstod Og like vel sende han heimatt 
denne for nazisma, denne kjem- arbeidarpartiministerium. Han ingen ting av heile spionlogi. mannskapet som skulde hand
peulukka som er ei frukt av drog 18 000 kroner i lØn or 4. Statsminister Nygaardsvold hØva dei svære kanonene og leg
krigen, og som gjenom lange rikskassa for å ubrukbargjøre mobilisera alt for seint. Sverig og gja ut miner. 
tider kjem til å setja djupe spor Noregs forsvar. Schweiz mobilisera momentant Nygaardsvold høyrde saman 
i samfundet og påføra folket Og forsvarsminister Torp vart med same krigen braut ut mil- med oss andre kanonbraket ut an
namnlause lidingar - i 100000 6-2-24 dømd til 5 månader feng- lom Tyskland og England. Men for norske strender, ute i Ska
heimar. . sel for militær uppvigling. Like i desse landi sat det kloke, fram- gerak og NordsjØen. Det lyddest 

Det var Nygaardsvold som var vel so vart han forsvarsminister. synte menn ved riksens ror - langt inn over land. Han visste, 
ministerchef i 1940. Han kann Slikt kunde berre ha hendt i eit ingen Nygaardsvoldar. Me kun- at krigen i våre dagar kom 
difor inkje skulda andsvaret frå land som Noreg. Stort lenger de havt endå betre grunn til å brådt. Og endå gjorde han in
seg og velta det nedover på sine kann inkje galskapen og svin de- ferdabu straks, for di forsvaret gen ting. Hans forstand stod 
underordna. Eit ansvar let seg len driva det. vårt var so mykje klenare. Men stille. 
inkje dela. Dette er ei grunn- 2. Gjenom heile si ministertid Nygaardsvold forstod ingen ting. Hans tid var fyrst komi, då 
setning, som uavkorta vert hæv- hev Nygaardsvold' systematisk Den norske radioen sang ut fienden var komen i land. Då 
da i det militære. Utan dette forsØmt Noregs forsvar. Han hev kvar morgon: «Gud signe vårt fyrst sende han ut ferdabod. 
vilde alt vårt styr og stell glida vanta viljen til å reisa ei vern dyra fedraland». Folket sat i Men då var det for seint. Og 
ut i den reine andsvarslØysa. som dugde. 0vingstidi kom aldri angst og otte og skalv i dei 1000 han sende Noregs ungdom ut 

Det er minst 4 hovudankemål, over 84 dagar, som han visste 000 heimar. Men Nygaardsvold til nyttelaus nedslakting på snØ
eg som officer lyt reisa mot måtte liggja langt under det til- var «den brede trygghet». - klødde slagmarker. Dei møtte 
statsminister Nygaardsvold, og latelege europeiske lågmål. Det Han forstod absolutt ingen ting, mannjamnt og bar fram blod
hans styre. heile var upplagd svindel. Ja, fyrr fienden var komen inn i ofret for Nygaardsvolds synder 

1. Til forsvarsminister kunda eg sagde svindel! landet og han sjØlv jaga ut or mot fedralar:tdet. -Dei gjorde sin 
han bruka reine antimilitaristar. 3. Enno eit par månader fyre byen og nordover. Og der sat skyldnad etter beste evne i mot
Det var til sorg for folk og fed- krigen sette Nygaardsvold seg han på ein krakk og vreid hen- setning til ministerchefen, som 
reland, her og flote, for officers- imot, at Noreg skulde få ei skik- dene sine: «Nei, dette hadde je ingen ting forstod. 
korpset. Statsråd Monsen sagde keleg spionlog. Ei slik log vil de no aldri trudd». Og dette had- Det burde sjølvsagt ha vore 
beint fram på eit arbeidarparti- ha gjeve politiet kraftige våpn i de han visst inkje heller. Det hans skyldnad å ferdabu straks 

FRA SUBSIDIER TIL 
UFØRETRYGD 

I statsbudsjettet for 1980 legges 
det opp til at støtten til industrien 
skal reduseres. Dette vil slå spe
sielt hardt ut for tekstil- og kon
feksjonsindustriens vedkommende. 
Denne gruppen arbeidsplasser fin
ner vi i utkantstrØkene, og de fleste 
arbeidstakere er· kvinner. Fjernin
gen av industristøtten vil bety ar
beidsløshet for svært mange kvin
ner i alderes 50-60 år. Da det er 
umulig å få nytt arbeid på hjem
stedet, blir ufØretrygd i svært man
ge tilfelle den naturlige lØsning. 
Istedenfor å satse på trygd i ut
kantstrøkene burde regJermgen 
legge alt til rette for opprettelsen 
av levedyktig industri. 

* MORGENNYHETER 
Utskiftningen av statsråder kan 

ikke ha vært like morsomt for alle. 
Spesielt må forhenværende Kirke
og Undervisningsminister KjØlv 
Egeland ha fått sjokk da han hørte 
i morgennyhetene fredag den 5. 
oktober at han hadde fått sparken. 
Det er vel sjelden man opplever 
en så human ansettelsespolitikk. 

* UNGDOMSKRIMINALITET 
Den svenske avisen «Fria Ord» 

kan fortelle at ungdomskriminali
teten er blitt femdoblet i Sverige 
siden 1900. «Fria Ord» refererer 
en nylig offentliggjort sosiologisk 
undersøkelse som viser at psykiske 
og andre personlige problemer Øde
legger livet for stadig flere svens
ker. Den sosiologiske undersøkel-

sen legger hovedskylden for denne 
negative utviklingen på det stadig 
«kaldere» forholdet mellom men
nesker. Kanskje vi ikke har tatt så 
feil likevel når vi har påpekt vik
tigheten av å verne familieenheten? 

* IRAN
EFTER REVOLUSJON 

Forholdene i Iran blir stadig 
verre. Massemedia kan stadig mel
de om nye tiltak som griper inn 
i rettssikkerheten. Forleden kom 
den foreløpige topp i forordnings
galskapen, - da ble det nemlig 
forbudt for frisører å klippe kvin
ner. 

* LOV OG ORDEN 
«Slik kan lov og orden gjen

opprettes» var tittelen på en artik
kel Fremskrittspartiets formann 
Carl I. Hagen hadde i Aftenposten 
for en tid siden. I artikkelen går 
Hagen inn for raskere, strengere 
reaksjoner overfor lovbrudd, ar
beidsleier istedenfor fengsel og 
gjeninnfØring av lØsgjengerloven. 
De fleste nordmenn er vel enig 
med Hagen i disse saker. Aldri 
har det vært så mange innbrudd, 

ØST-TYSKLAND 
Øst-Tyskland har aldri vært noe 

paradis når det gjelder personlig 
frihet og rettsvern. Nå er forhol
dene i ferd med å bli enda verre. 
Nyhetsbyråene meldte for kort tid 
siden at nye lover mot «1andsska
delig virksomhet» er innfØrt, og at 
øst-tyskerne ligger mere under åket 
enn noen gang tidligere. Det er 
merkelig at våre rettighetsbevisste 
politikere i Stortinget ikke fordøm-
mer. 

* BOIKOTT 
Norske havnearbeidere har i den 

senere tid nektet å losse flere skip 
som seiler under bekvemmelighets
flagg. Motivet er forsåvidt pris
verdig - man protesterer mot 
underbetalingen og utnyttelsen av 
arbeidskraft på slike skip. Vi kun
ne imidlertid ønske at havnearbei
derene ville opptre slik overfor alle 
rederier som underbetaler sine sjø
folk. Det har altlid vært godt kjent 
at hyrene på øst-europeiske skip er 
blant de laveste i verden. Men har 
noen hØrt om at slike skip er 
nektet lossing? 

* lasaroner og så mye fyllebråk som STRYK 
idag. Det er i sannhet på tide at Nivået i norske læreanstalter har 
noe blir gjort! 'lenge vært på full fart nedover. 

Ungdomsskolen har medfØrt en 
meget stor nivåsenkning som lenge 
har vært· merket i gymnasiet. Nu 
har også universitetene fått merke 
resultatene av de siste års skole
politikk. Til eksamen i annen av
deling jus i sommer strøk over 
40% av eksamenskandidatene. Det 
er vel kanskje på tide at noe gjø
res med nivået igjen; - denne 
gang for å bringe det oppover. 

* SANNHETSSØKERE 
Det blir stadig færre av de u

trettelige sannhetssØkere med mot 
til å gå imot majoriteten. Vi ten
ker da i første rekke på kjemper 
som dr. Johan Scharffenberg. Det 
gleder oss imidlertid at hØyeste
rettsadvokat Tor Erling Staff tør 
å gå strømmen midt imot ... Selv 
om. vi nok er uenig i mange av 
hans fremstøt, vil vi alltid beundre 
personer med meningers mot. 

* VIETNAM -FLYKTNINGENE 
Det har i den senere tid vært 

intens debatt om Norge skal ta 
imot flere flyktninger fra Vietnam. 
Meningene er svært delte, og det 
vil bli interessant å se hva resul
tatet blir. Vi har aldri hatt stor tro 
på den stadig uttalte norske tole
ranse._ I Fremskritt nr. 9 fant vi 

NOVEMBER 1979 

krigen braut ut millom England 
og Tyskland, soleis som me gjor
de i 1914. Når det brenn i hu
set hjå grannen, pl ar det vera 
fåre for eiget hus. Men i 1914 
sat det klokare menn for land
sens styr og stell enn i 1940. 

Men endå um han hadde ven
ta til han hØyrde det fyrste ka
nonbraket ute i sjøen, vilde 
dette ha vore tidsnok. For tys
karane kunde av tekniske grun
nar berre setja inn små styrkar, 
berre so mykje som dei kunde 
lura inn i havnene under dekket 
av sine «handelsskip». Men Ny
gaardsvold forstod ingen ting og 
gjorde absolut ingen ting. Han 
sat der handfallen. 

Enno i llte timen kunde Ny
gaardsvold ha berga fedralandet. 
M en hans forstand stod nok heilt 
stille. For han forstod ingen 
ting, fyrr det var for seint og 
han sjØlv hadde ramla utfor. El
ler som eg skreiv i den fyrre 
boki mi: «No skal du sjå, sagde 
sogningen, han datt ned frå 
kyrkjetaket» . 

Um Nygaardsvold hadde fer
dabudd forsvaret i tide, er det 
heilt utenkjeleg, at tyskarane vil
de ha gjort nokon freistnad. Dei 
vilde aldri ha våga nokor land-

(Forts. side 6) . 

fØlgende uttalelse av Fremskritts
partiets formann Carl I. Hagen: 
«DET har vakt en viss oppmerk
somhet at Fremskrittspartiets for
mann Carl I. Hagt<n har stilt seg 
negativ til Vietnam-flyktninger til 
Norge. Hvorfor? Aven rekke 
grunner. La meg nevne i korthet 
at vi kan hjelpefler med de sam
me penger i Vietnams naboland, 
at det er permanent opphold for 
flyktningene jeg er imot fordi vi 
vet at for stort innslag av folk med 
annen kultur, religion og levesett 
til vårt land vil ødelegge den nød
vendige nasjonalfØlelse som må 
herske i alle fire land. I tillegg 
kommer selvfØlgelig at når vi ikke 
har nok tilfredsstillende boliger til 
norske borgere så vil problemene 
for disse bli større hvis de offent
lige myndigheter griper inn og 
legger beslag på boliger Øremerket 
til flyktninger, som vel egentlig 
må karakteriseres som invandrere 
hvis det er meningen at de skal 
bli her for godt.» 

* ARBEIDERPARTIET -
IKKE NORGE 

Den 5. oktober fikk vi åtte nye 
statsråder, som i tiden etter ut
nevnelsen ble behØrig presentert i 
massemedia. Vi har altlid trodd -
selv om tvilen nok har meldt seg 
ofte i de senere år - at en re
gjerings første oppgave er å tjene 
landet. Men vi har kanskje tatt 
feil. De nye statsråder - spesielt 
Einar FØrde og Sissel RØnbeck 
- lar etter sine uttalelser å døm
me Arbeiderpartiets beste komme 
foran landets beste. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



NOVEMBER 1979 FOLK og LAND Side 3 

.,--FOLKogLAND-, lubileumsblomster til ING.! 
UAVHENGIG AVIS 

Utgiver: Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 

Ansvarlig redaktør: Kåre Haugerud 

Skolenes 

okkupasjonshistorie! 
I forbindelse med de særoppgaver norske skoleelever får 

tildelt i løpet av skoleåret, velger mange å skrive om okku
pasjonsårene. 

Flere lærere gir bevisst eller ubevisst feilaktige fremstil
linger om emnet, eller de er med vitende og vilje ytterst 
forsiktige med å komme inn på spørsmålene. 

Som en lærer uttrykte det overfor sine elever: «Nesten 
35 år eUer okkupasjonen er ikke alt klarlagt, og vi må innse 
at våre skolebøker inneholder grove fordreininger i deUe 
avsnitt av norsk historie». 
. Likevel tar ungdommen faU på okkupasjonstidens historie 

i sine emnevalg. Og sannelig står de bedre rustet til opp
gaven enn sine læremestere, der de søker opplysninger 
hvor de er å finne. 

Med ønsket om også å høre motpartens versjon av hva 
som egentlig skjedde, oppsøker skoleelevene nå INO-biblio
tekei i flokk og følge, eller de skriver til instituttet for å få 
svar på sine spørsmål. 

En av elevene som for et par uker siden besøkte oss, 
bemerket at det under avdukingen av bautasteinen på Elve
rum i 1950 ble konstatert at angrepet på Norge skjedde uten 
grunn, uten varsel og uten egen skyld, (Aftenposten 12/6 
1950) mens dr. Scharffenberg tvert om sa at ccalle ærlige 
nordmenn bør innrømme at vestmaktene hadde planer om 
å drive Norge ut av nøytraliteten og at Tyskland ville fore
trukket norsk nøytralitet, men fant å måtte komme vest
maktene i forkjøpet. (Morgenbladet 9. april 1960.) 

- Skolebøkene våre peker på den første versjonen, for
talte skoleeleven. oss, - mens engelske bøker skrevet av 
militæreksperter gir dr. Scharffenberg rett. Hva skal vi tro? 
Mener de voksne at vi rått og ukritisk skal sluke skole
bøkenes svar på våre spørsmål, når det i en mengde norske 
og utenlandske bøker dokumenteres at svarene er feile? 

Det verste av alt, sa skoleeleven, - er at når vi i opp
gavene gir vår egen oppfatning av begivenhetene, så blir 
vi ofte møtt med iskulde fra skolens cclærde». 

Sagt om Nordahl Grieg: 
- Han dro til England og ble engelsk, til Kina og ble impe

rialist, til Finnmark og ble chauvinist. Og alt, alt sammen flammet 
like voldsomt, like inderlig fra hans penn, - vi trodde på ham. 

Og så sto da den feirende forfatter på en jernbanestasjon og 
skulle ut i verden. Nu er jo verden stor og mangeartet og valget 
er vanskelig. Han steg på toget til Moskva. Personlig er jeg 
overbevist om at hvis han hadde reist til Afrika ville han blitt 
Zulu. Nu er han altså blitt kommunist . .. 

Det er naturligvis et tilfelle at Nordahl Grieg akkurat skifter 
overbevisning, samtidig med våre politiske omveltninger. 

Det var til Moskva toget gikk sist. Men toget går videre! Man 
er ennu ung og livet har muligheter. Om en måned eller to går 
kanskje toget til Berlin. Og på Potsdamer plass får hr. Nordahl 
Grieg kanskje se kjempebyens tusen lys spille i ti tusen hvite 
oppstrakte hender. Og som et lys vil dete folks samhold, dets 
skjØnne styrke, dets edle trofasthet og dets raserene offervilje 
fenge i hans åpne sinn og han vil ile hjem for å rope Heil Hitler 
fra Bergens Nationale Scene. 

Det ville neppe engang undre ham selv. 

Meget å snakke om 

Kvinnene er blant de ivrigste. 

Nå er det lenge siden sist. 

Et innslag som gjorde lykke. 

Fra hele landet strømmet det 
inn hilsner til jubileumsfesten 
den 13. oktober. Vi gir plass til 
en bukett av de blomster som 

(Fra «ukens portrett,» Dagbladet 4/5-1936) innløp, og som gledet oss alle: 

- Vi står i beundring og takk- den frie fra en trell! 
nemlighet over det store og u- Vi gjorde rett i vårt fedrelands 
trettelige arbeide som INO ut- trengselstid,-
fØrer til gavn for oss alle, og det vet vi. 
vil Ønske all mulig lykke til i Våre motstandere mente å 
fortsatt arbeide for rettferdighe- knekke oss for alltid, -
tens sak. det trodde de. 

T.B. og B.H. Deres tro ble gjort til skamme, -
--- det ser vi! 

- Jeg ville mer enn gjerne DE BESTE ØNSKER for 
kommet til festen, men dessverre festdagene og fremtiden. 
er min helsetilstand slik i 88- D. 5., Romsdal 
års alderen at jeg ikke finner det - - -
forsvarlig å reise. Jeg vil ønske - Ønsker INO og dets delta-
lykke til med jubileet og tenker kere til lykke med festen, og 
på alle møter jeg har vært med god fremgang videre. 
på, også som styremedlem i en R. M. og O. E., Stavanger 
rekke år, og jeg Ønsker alt godt - __ 
i årene som kommer for det vi
dere arbeide i INO og Folk og 
Land. 

- Kjære alle dere i INO, stå 
fast i tro og håp, og vi vil få 
se fruktene. 

J. E., Skien Noen av oss eldre må kanskje 
- - - legge ned vandringsstaven fØr så 

~ Jeg f~lteo 8~ å~ i )uI!, og. er skjer, men våre etterkommere 
dertIl noksa darhg t~l a ga. M~ne skal kunne si: «Norge over våre 
venn~r fra. ~red!Velt møter Jeg grave, blomstre som en Herrens 
nok Ikke 19Jel1" l Oslo. De var Have» 
eldre enn meg, s~ de har nok Med takk til INO og med alle 
forlatt os~. ~en Jeg sk~lle ha gode Ønsker sender jeg hermed 
stor lyst tIl a møte menmgsfel- mine beste hilsener 
ler, særlig de som arbeider for . P D O l 
INO og Folk og Land. Vi hØrer __ _ 

. ., s o 

vel alle til «den harde kjerne!». 
Jeg Ønsker dere tillykke med Også etter jubileet kom det 

jubileet, og hils alle fra meg. inn hyggelige hilsener: 
J eg satt på Bredtveit ett år _ - Styret i INO fortjener hyl-
1948/49. lest for avviklingen av jubi-

Hvis det skulle være noen til- leumsdagene 13. og 14. oktober. 
stede fra den tid så hils dem ~e ble prik~fritt gjennomfØrt, og 
særskilt. ' vIl lenge bh husket av oss som 

M K K' (" ns d N fikk gleden av å delta i arrange-
. ., rzs la un mentene. 
--- H. K., Hedemark - Jeg står fast til dere, og 

sannheten står fast i oss. Håper 
det blir en fin sammenkomst. - For oss som bor ensomt 
Venter på neste nummer av Folk og ulendt til, på ~eigarder i dal
og Land. Kan dessverre ikke fØrene, ble JubIleumsfesten et 
unnvære ett nummer. . minne for livet. Det var første 

M. A., Langevåg gang jeg deltok i et sl~kt arran-
_ _ _ gement etter okkupaSJonen, og 

_ Jeg ønsker alle deltakere jeg k~nne ikke ~olde gled~s.tå-
et hyggelig samvær. rene tIlbake da Jeg møtte Igjen 

L. S., GjØvik kja:re og trofaste venner fra fan-
_ _ _ getIden. 

- En spør: Hva bringer lykke 
En spør: Hva bringer lykke og 

hell? 
En annen: Hva er rett? 
Og dermed så har du skilt med 

ett, 

-tin fra Oppland 

- Ikkje fyll og bannskap. Ei 
verdig og god minnefest. Må 
Gud signe arbeidet i framtida. 

E., Ringerike 

Jøssing-takk! 
Herr redaktØr! tid har ment. At man ikke skal 

For noen uker siden fikk jeg dØmme folk etter deres politiske 
anledning til å være med på oppfatning. Allerede under kri
INO-jubileet. Jeg sa ikke nei til gen hadde jeg en sterk mistanke 
tilbudet. Endelig fikk jeg da en om, at alt det jøssingene fortalte 
sjanse til å få nærmere kontakt om dem ikke kunne være riktig. 
med de fryktelige «landssvikere» Ja, så var det festen da. Det 
som man kaller dem. De såkalte var jo en del som ikke fikk an
gode nordmenn fantes jo bare ledning til å være tilstede, så 
på den andre siden, mente man. det er kanskje på sin plass å gi 
J eg må si jeg ble gledelig over- et lite referat. Vera GrØnlund 
rasket, for så mye hjertevarme, og jeg underholdt med et lite 
og så mange hyggelige mennes- utdrag av «Den gjerrige» av 
ker som der, tror jeg ikke jeg Moliere. Det ble holdt mange 
har møtt andre steder. Så fikk taler ved middagsbordet, og 
jeg da igjen bekreftet det jeg all- (Forts. side 6) 
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Danske politikere stjeler fra kassa, og Det var iorden å svike 
de trygdede må betale underskuddet for penger 

Robert H. Fri c k e gir oss i sine bemerkninger fra 
folketingvalget i Danmark et billede av politikernes spill i 
landet. 

Våre lesere vil hurtig oppdage at vår egen regjering ikke 
står tilbake for samme handlinger som Robert H. Fri c k e 
gjør Anker J ø r gen sen og hans folk ansvarlige for. 

Forfatteren skriver på et klart, lett ,forståelig dansk, og vi 
finner ingen hensikt i å oversette hans artikkel. 

Selv om det danske folketings- tiet har principielt intet imod at 
valg må formodes blot at kunne U-landene hjælpes, men deri
have hypotetisk interesse for mod, at hjælpen simpelthen gi
norske læsere, vil jeg dog ,gerne ves uden befolkningens indefor
bemærke fØlgende til det norske ståelse. 
folks oplysning. Gaver givet af frivillighedens 

Som vælger i Danmark, had- vej er demokratiske og accep
de vi kun som eneste alternativ table handlinger, men kan aldr~g 
til et forestående økonomisk rak- blive naget acceptabelt, nar 
narok, at stemme på liste Z, mennesker skal tvinges til a~ give, 
nemlig Fremskridtspartiet. hvad enten de er for eller Imod. 

Hovedmassen af den øvrige Vore politikere forvalter på 

Altsammen uden at spørge de 
mennesker der skal lægge ryg til 
denne vanvidskarusel, - og en 
handlernåde, som en til to gene
rationer efter os, skal afdrage 
gennem hele deres tilværelse. 
Aben oprØr mod denne bande 
moralske ignoranter er noget der 
efterhånden begynder at ant age 
faste konturer hos store dele 
af det danske folk. - Det er 
ikke noget der svarer til dansk 
mentalitet, og derfor næppe Øns
kelig, - men under nødvendig
hedens lov, noget vi kan påregne 
fØr eller senere, om denne van
vidskaruseI hvor rollerne er byt
tet om, således så svært krimi
nelt belastede skal reagere, -
og den lovlydige borger være 
regeringens trælle, ikke snart 
bliver bragt til afslutning af det 
danske folks overvejende masse 
af lovlydige borgere. politiske pamperskare, er kor- anden forbryderisk må de skat

rupt, lØgnaktig, og asocial. Dan- teydernes midler ved, - at når 
marks borgerlige partier med sparetankerne overfor alminde- Problem erne er således gans
Socialdemokratiet i spidsen, har lige lønmodtagere virkelig op- ke sotre, og jeg personlig anså 
ansvaret for stadig stigen?e ska- tager dem, mener de sig selv vort valg, - for at være en 
rer af arbejdslØse og socIale ta- stillet udenfor denne solidaritet art krisevalg. 
bere, og de sidste mange års de forventer af resten af befolk- Tragisk både her i Danmark, 
socialdemokratiske indflydelse i ningen. 

og overalt hvor retskafne men
dansk politik har betydet, sta- Vor udenrigsminister Henning nesker bor og arbejder er det, at 
dig tilbagegang og stagnation for Cristoffersen, præsterede det folk indvalgt til tillidsposter hvor 
de i vort samfund svagest stil- kunststykke for nogen tid siden, Man forevnter så høj en moral 
lede. at slå et hundrede og halvtreds- som tænkes kan, ikke mindst, 

En typisk socialdemokratisk tusinde danske kroner på pan- da vore ministre har masser af 

Herr redaktØr! for krigsrett og skutt i anlednin
gen. 

I dagspressen blir frifinnelses- Hundrevis av liknende tilfel-
dommen over Feldmannsmor- ler kan anfØres. 
derne behandlet som en kjede- - - -
lig skjønnhetsfeil på det såkalte «Si at De gjorde det for å 
«rettsoppgjør»: Det blir helt tjene penger!» Dette råd ble sta
oversett at den i virkeligheten dig gitt fra forsvarsadvokater til 
var i strømlinjet harmoni med de anklagede i landssviksaker. 
ien ene av «rettsoppgjørets» Og det var et godt råd. Det man 
grunntanker: Lysten på penge- ikke måtte si var: «Jeg mente 
fortjeneste skal respekteres! det tjente til landets beste.» 

Oppgjørets første og viktigste eller: «Vestmaktene angrep fØrst, 
formål var naturligvis kamufla- - tyskerne hadde rett til å slå 
sjon: A røklegge - eventuelt igjen.» 
avlede oppmerksomheten fra - . At kamuflasjehensynet, og 
hvem som egentlig var skyld i kanskje misunnelsen, drev retts
okkupasjonen. Men rettsoppgjø- vesenet til stundom å slå ned 
rets annet aksiom var «respekt på større inntekter rokker ikke 
for det økonomiske handlings- ved grunntanken: Lysten på rask 
motiv!»: Mens norske tropper pengefortjeneste skulle respekte
slåss nordpå sendte Trondheim res! Men blir det godtatt at man 
kommune ut en hær av arbeide- for passelig betaling hjelper 
re til Værnes flyplass og reparer- landsfiender med å drepe lands
te den for det tyske flyvåpen. menn er det ganske naturlig at 
Motivet var klart økonomisk, også rovmord blir godtatt. 
og det kan letteligen bevises at Det var hva som skjedde -
ingen av de ansvarlige kommu- i saken om drapene på ekteparet 
neiedere etter krigen ble stillet Feldman. Oscar A all 

bragte «Watergate»-affære 
USA inn i krigen! 

politik er f. eks. fØlgende. den, under en rejse til Kina, frynsegoder, såsom fri Bil, fri-
Af optiske års ager, forØger og hvor han på skatteydernes rejser overalt hen hvor det pas- Den amerikanske president, 

Man for nogle måneder siden regning, havde inviteret sin kone ser dem, og alt selfØlgelig efter Roosevelt godkjente i 1940 still
folkepensionen for de ældre, - med. Opholdet i Kina, som iØv- fØrste klassenormer. - alligevel tiende en hemmelig og ulovlig 
med ca 55 kroner. Disse 55 kro- rigt som sådan var ganske gratis, viser sig, de falder for fristelsen kampanje, som hadde til formål 
ner modregner Man så omgåen- da den kinesiske stat betalte alt. til kriminalitet fordi adgangen å få trukket USA inn i krigen 
de på den måde, at boligtilsku- burde ha:rde medfØrt, at fIen- til den offentlige kasse er. for på Storbritannias side. 

vært gjort forsøk på å dekke 
over og hemmeligholde «denne 
tideligere versjon av Watergate
affæren», hvilket hentyder til 
den skandale som felte tidligere 
president Nixon. 

det næsten sættes tilsvarende ning Cnstoffersen omgae?de nem og bekvem. Ukrudtet l en- 300 britiske agenter startet en 
ned, eller hvor det drejer sig om burde være anholdt, og stIllet hver have skal tid efter anden propagandakrig mot de ameri
beboere i den sociale boligmas- under krimineI straffetiltale, på fjernes med hård hånd, for de kanske statsborgere som var 
sa, ja da forhØjes huslejen med grund av det helt vanvittige be- nyttige og nØdvendige ting kan kjent for å være imot en ameri
foreksempel et hundred~ kroner. IØbs størrelse, han h~vde fo~- gro. Således også i menneske- kansk inntreden i krigen mot 

Hver eneste gang socIaldemo- møblet, - men ak ne]. Her tIl livet. Tyskland, og alle midler ble 

I følge det amerikanske TV
selskap CBS ble operasjonen le
det av det britiske etterretnings
organ, British Security Coordifi
nation, (BSC) som forfalsket do
kumenter og annet materiale, 
oppsnappet post, avlyttet tele
foner, brøt inn i pengeskap og 
bortfØrte folk, alt med den hen
sikt å bringe fremtredende am c-

kraterne påstår at ville hjælpe lands lader vi de største forbry- tatt i bruk. 
de gamle, -:- ja da har det hver dere indtage pladserne i vores I USA var det i 1940 en over-
gang indtil nu, betydet en mærk- regering, imens, Man straffer en veiende stemning i folket for en 
bar forringelse af de gamles i sølle stymper der indfinder sig Med hilsen absolutt nØytralitet. 
forvejen alt for lille indtægt. i en bank eller sparekasse og får Etter krigen har det stadig 
Fremskridtspartiets politik og nagle hundrede kroner udleve- Robert H. Fricke (Forts. side 6) 
holdning, derimod, er ganske ret, ved hjælp af en træpistol, 
klar. fire til otte års fængsel. Henning 

Partiet tilstræber en sanering Cristoffersen og luksusdamen 
af hele vor økonomi i Dan- Ritt Bjerregård som blev smidt 
mark, og et af partiets mærke- ud aj re!?erin!?e'! fordi hotel~æ
sager, er, at Man tager større relsern~ 1 Pans Ikke kunne bhve 
menneskeligt hensyn til perso- eksklusIve nok, - er blot top

Asbjørn Elden møter bare forakt! 
ner som grundet foreks. syg- pen af et isbjerg bestående af Som kjent har Asbjørn Elden 
do~, arbejdslØshed, eller reel halv eller helkriminelles individ- skrevet en bok, hvor han tar et 
invaliditet ikke længere er i der der te er sig for skateydernes «oppgjør» med sin fortid som 
stand til ~t klare sig selv. penge, som rigets mest velha- NS-mann. I «Morgenbladet» 

Da snart en femtedel af Dan- vende adel, og samtidig fortæller skriver redaktør Chr. Ohristen
marks befolkning efterhånden er folkepensiOl::ister.ne, at ?e~ kan sen; 
ansat enten i den offentlige sek- der intet blIve tIl, fordI VI skal EN HIRDMANN fra okku-
tor, eller må modtage offentlig spare, og at staten mangler 
hjælp grundet socialdemokrater- penge. 
nes ledighedspolitik, - vil et af Det ene miliardbeløb efter det 
Fremskridtspartiets fØrste hand- andet, opnår vi i udlandet som 
linger ved en eventuel regerings- kortfristede og meget dyre lån, 
overtagelse være, en dybtgående for nernæst for Reklamens skyld, 
reformering af disse tilstande. at skænke denene snes milioner 

Fremskridtspartiet vil også bort efter den anden, til gurilla
ændre formen for det officielle bevægelser, og sociale tilfælde 
Danmarks U-Iandspolitik. Par- hele kompasset rundt. 

pasjonens dager har utgitt en 
bok. Den er utkommet på «Ok
tober Forlag». 

Det heter i introduksjonen at 
forfatteren meldte seg inn i NS 
sommeren 1941 og stod som 
medlem til frigjØringen. 

Vi tok fatt på boken med for
ventning. Efterhvert som vi leste, 
ble vi fylt av glede. 

Forfatteren, som var boms el- ymse. Men i all rettferdighets 
ler loffer fØr krigen, så en mulig- navn må vi nu, snart fire de
het til å få det bedre da landet cennier efter, lade dem ett: 
ble okkupert. Han ble NS-med- Nemlig at flertallet gikk inn av 
lem, tyskerarbeider, hirdmann idealisme eller forkvaklet ideal-
og senere dømt for landssvik. isme. 

Så har han skrevet en bok Videnskapelige underSØkelser 
hvor han «fØrer en prosess mot har vist at meget få søkte med
seg selv». Det har kanskje vært lemskap i NS og hirden, bare for 
nyttig for forfatteren. Men alle å opprettholde livet. En under
hans eftertidstanker kjeder en sØkeise foretatt ved Bergen Un i
leser. versitet (1975), tilsier at bare 

Han er heller ikke interessant 0,4 prosent tilhørte motivkate
som prototyp. Fordi han ikke gorien «arbeidsledig/for å få 
var noen typisk hirdmann. jobb». 

Motivene for å SØke NS og 
hirden i okkupasjonsårene, var 
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Det gjentar seg! 
«1 syv år kunne ikke vestens statsmenn se det soleklare, de 

kunne ikke forstå truselen mot deres sivilisasjon og fjerne den 
da det kunne gjøres for en forholdsvis billig pris. Denne syvårige 
blindheten som hjemsøkte vesten fra 1932 til 1939 er et av de 
merkeligste fenomener i historien. 

Det er dobeblt smertelig å skrive om disse syv årene på en 
tid da stemningen i Vest-Europa tenderer mot en gjentakelse av 
de samme selvmordsfeil. Et forbausende stort antall britiske, 
franske og italienske politikere, for ikke å nevne millioner av 
alminnelige mennesker er fast besluttet på å begå de samme 
feilene og gjenoppleve den samme tragedien igjen.» 

(Koestler i «Den usynlige skrift».) 

Faremos moderne heksebål 
Herr redaktør! kjenner menneskene igjen med 

Det nærmer seg jul - kjær- gru. Frem av natten manes in
lighetens og forsoningens store kvisisjonens redsler hvor kjet
fest. Lysets seier over mørket. terbålenes rØd-sorte flammer 
Tiden da nye vennskapsbånd stiger mot det mørke hvelv. 
knyttes, gamle motsetninger jev- Herr Faremo i Arbeiderpar
nes ut og godheten preger men- ti et vil ved lov forby at tidligere 
neskene med evighetens stempel. NS-medlemmer skal få adgang 

I denne tid er mørkets fyrste til Stortinget. Og dette forslag 
særlig engstelig. Han lister seg fremmer han nu 35 år etter kri
rundt blant menneskene, lytter gens slutt. Han vet jo så utmer
og blir urolig. Det blir da for ket godt at def leste aktive NS
meget godhet og for meget tilgi- medlemmer frad en tid er ald
velse og han slynger sin sorte rende personer som ønsker å 
kappe tettere om seg og fryser få leve i fred og overlate til 
ved så meget kjærlighet. Fra ti- neste generasjon hva som var 
denes morgen har han lært å rett og riktig. 
kallle på hatet - og hatet er Til tross for dette fremmer 
noe fryktelig og uhyrlig hvis han et forslag som i realiteten 
dybde han vet å måle. Fra den- bare kan ramme tidligere NS
ne avgrunn taler han denne ha- medlemmers barn og/eller ung
tets evangelist - til sine apost- dom som ved krigslutt i 1945 

Vår tid har flere av disse var i «teen-age» alderen. 
evangelister og blant dise kan Herr Faremo representerer 
nevnes herr Faremo - stortings- hatets tid - uforsonlighetens 
representant for Arbeiderpartiet. tid - den nådeløses tid -
Utrettelig stiller han seg til tje- ubarmhjertighetens tid. Haner 
neste for hatets evangelium. In- forkjemper for de moderne hek
gen kan bestride hans genialitet sebål hvor alle skal brennmer
i denne mØrkets gjerning. Mes- kes fordi de ikke har samme 
terlig spiller han på de mørke oppfatning om historien som 
strenger og det går et isnende herr Faremo. 
pust gjennom menneskehjertene. Herr Faremo tilhØrer egent-
Dette dødens og frostens pust (Forts. side 6) 
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Kallblodig grusomhet inngår som et ledd 
i russisk mentalitet 

Herr redaktØr! er noe som gjennom hele mitt barn som klynget seg sammen 
En av Ungarns kjente forfat- liv har holdt min forundring og i morens fang. Denne moren var 

tere, Andor Hubay, skrev for nysgjerrighet fanget. Hvori har den eneste som ble skånet. De 
noen år tilbake en av de mest den sine røtter? Jeg har ofte andre ble slengt i bakken hvor 
rystende og aktuelle bøker som grunnet over det, men aldri kom- de sto, i alles påsyn. Den en
vel er utgitt: Det hendte i Un- met frem til noen forklaring. Jeg gelske piken hadde sitt pass i 
garn! (<<En overlevende fortel- tror at russerne fremfor noen hånden og skrek at hun tilhØrte 
ler»). andre folk utmerker seg ved en en alliert nasjon, men ingen 

Den tar opp Ungarns lidelses- særlig sans for grusomhet, like- hØrte på henne. Hun ble vold
historie gjennom første verdens- som engelskmannen har sin sær- tatt som de andre, - ikke en, 
krig og frem til avslutningen av lige sans for humor. Kallblodig men mange ganger. Det var kvin
den annen. Hva dette tapre og grusomhet inngår som et ledd ner som måtte tåle det optpil 
sympatiske folk har gjennom- i den russiske mentalitet, en gru- tredve ganger efterhvert som sta
gått kan vi her i Norden ikke somhet som overskrider grensene dig nye russere strømmet til. 
en gang forestille oss. for menneskelig lidelse, for der- Den nydelige, blåøyde englen-

Det som fyller en med størst igjennom å omfatte de ytterste derinnen sier at efter den dagen 
forferdelse er kapitlene som om- grenser av menneskelig tålmod har hun ikke eid noen annen· 
handler den russiske «befrielse», og standhaftighet -». fØlelse enn bunnlØs skam. Ikke 
da de tyske okkupanter måtte - Omtrent slik skriver en av på grunn av hva hun selv måtte 
vike terreng. Hvordan russerne deres største forfattere,·· og enda gjennomgå, men fordi hun til
veltet innover byen, gjennom- sier han ikke hele sannheten, for hØrer et folk som er alliert med 
sØkte hvert hjem, plyndret og hva de drukne dyrene faktisk er denslags dyr. Ja, de skulle ha 
Ødela samt systematisk voldtok i stand til, kan ikke den villeste sett dette, engelskmenn og ame
alle kvinner. fantasi forestille seg! Dag efter rikanere. De skulle ha hØrt hva 

«- Efterhånden har jeg opp- dag hjemsøker de uopphØrlig krigens endelige mål var: 
arbeidet et så stort raseri mot hus efter hus. Og slike utskeiel- «Kaput London, kaput New 
dem at det skulle være meg en ser som vi nu daglig er vitne til, York» - og la dem så skjelve 
sann fryd å kvele dem med mi- hadde jeg aldri tidligere trodd for sine egne kvinner, slik som 
ne egne hender,» skriver (orfat- mulig. Hodejegerne er gode og vi nu skjelver for våre.)} 
teren. Hva var det Gorki sa i siviliserte skapninger sammen- Dette er ikke noen bok for 
en av sine bØker? Ordrett husker liknet med dem. folk med svake nerver. Men det 
jeg det ikke, men var det ikke - ... Der var fjorten kvinner er en bok som muligens kan 
noe slikt: «Russernes grusomhet i alle aldre i kjelleren og to (Forts. side 7) 

Propagandakvernen maler langsomt 
Herr redaktØr! punkt noe som er riktig nok, 

En uavlatelig strøm av pro- nemlig at en del mennesker i 
paganda skyller over oss NS- Kirkenes tok opphold i en gru
folk. Vi må jo være verdens begang istedenfor å la seg eva
viktigste mennesker å dØmme kuere. Rundt dette broderer man 
etter all den tid og plass masse- så. At Den rØde hær består ute
media bruker på oss. Men sann- lukkende av hjertensgode men
hetsgehalten i alle disse skrive- nesker, får vi jo se om og om 
rier og filmer er det som kjent igjen. Derimot er selvfølgelig 
temmelig nokså så som så med. tyskerne noen djevler som er 

I filmen «under en steinhim- mer opptatt av å få tatt livet 
meI» - en norsk/sovjetisk co- av folkene i gruben enn av å 
produksjon som ble vist på TV kjempe mot de fremrykkende 
nylig - tar man som utgangs- sovjettropper. 

Man kan bli skeptisk av min
dre. 

En liten detalj avslØrer sann
hetsgehalten mer enn tydelig: En 
NS-minister og en NS-ordfØrer 
tar avskjed med hverandre ved 
at den ene hilser «Heil Hitler» 
og den annen svarer: «Sieg 
Heil». Når i all verden har noen 
opplevd at NS-folk seg imellom 
brukte annet en den gamle nor
ske hilsen «Heil og Sæl»? 

Torjus, Bodø 

MANEDENS 
«PERNILLE,,: MØRKETID 

Gullet er misfornØyd med de 
stØvlettene hun har fått for vin
teren. Alt annet enn stiIIettheler 
er tydeligvis ikke egnet for Ung
domsskolen. Gnålet har pågått et 
par uker, men hverken jeg eller 
portemonncen min akter å gi et
ter, hvor tØft det enn blir frem
over. Et hvert argument jeg kom
mer med feies til side under hen
visning til de andre i klassen. Jeg 
sitter igjen med en følelse av at 
lærdommen skal suges opp gjen
nom føttene, noe som forresten 
godt kan passe i joggehysteriets 
tidsalder. Jeg nekter å pese sti
og trimlØype langs hver aften for
di alle bør og nesten alle gjør det. 

Massehysteriet er «in». «Flykt
ning 1979» kan tjene som et godt 

eksempel. Fjernsynet hadde lagt 
det hele opp som en appell til 
massepsykosen som drepte en hver 
giverglede. Jeg er alt annet enn 
motstander av hjelp til dem som 
lider nød, men jeg følte at jeg 
var vitne til en konkurrapse i vel
dedighet uten sidestykke. Bygder 
og byer i innbitt kappestrid om 
den hØyeste pr.-hode-uttelling 
mens alt fra kongelig over Lau
ritz Johnsen til filmopptak av men-' 
nesker i den ytterste elendighet 
drev barometerstanden for total
belØpet mot rekordhØyder. 

Er det noe i veien med meg 
fordi jeg fortsatt forsøker å tenke 
som enkeltmenneske, at jeg er 
sluttet hele i meg selv som ønsker 
å tenke og handle etter egne 
impulser? For den kjØpmannsjul 

som Igjen serveres byr meg også 
imot. Jul via disk Ødelegger hØY
tiden for meg, kassa-apparatenes 
«plingeling» er ikke klokkeklemt 
selv om reklamens indoktrinering 
vel også engang biter på meg og 
overbeviser meg om at nettopp 
«plingeling» er selv julens inn
hold. 

Så langt i mine funderinger reis
te jeg over til far for å intervjue 
ham om jul uten kassaklemt og 
kjØpehysteri i årene 1945-46-47, i 
trygg forvaring bak gitter og pigg
tråd, dit et annet massehysteri had
de bragt ham. 

«Julen 1945? Enmannscelle i 
Oslo Kretsfengsel med firemanns
besetning. Et kort fra din mor, 
men det vesentligste var overstrø-

ket av sensuren. En pakke med 
noe av innholdet intakt. Jeg hus
ker ikke hva vi fikk å spise, men 
suItetiden holdt jo opp i midten 
av oktober. Vi utvekslet tanker 
om julen, og det var min tur til 
å sove i en av de to sengene nat
ten til 1. -dag.» 

«Neste år, far?» 
«l leir. Vi hadde etter hvert lært 

å innrette oss, til og med litt inn
smuglet juledram hadde vi. Det 
er en jul jeg aldri glemmer. Fjor
ten mann som befolket rommet 
klarte å la være å henfalle til sen
timentalitet. Vaktene var blitt mer 
hum;me og lot oss være i fred 
juleaften. Som en av dem sa: 
Det er jul, og dere er jo mennes
ker dere også!» 

«Og den siste?» 
«Husker du ikke at du var med 

din mor i skogsforlegningen og 
besøkte meg?» 

Jo, jeg tror det står vagt for 
meg, men det jeg virkelig husker 
er min ustyrtelige glede da far 
kom hjem ut på våren 1948. Den 
dagen glemmer jeg aldri. Den be
tyr langt mere enn alle juleaftener, 
både de som var og de· som kom
mer. Det var et enkelt menneskes 
lykke, ikke en masselykke som 
annonsene forespeiler oss bare vi 
gir ham og henne, barn og slekt
ninger, venner og bekjente nett
opp det som anbefales for en god, 
velsignet, gledelig og fredelig jul. 

God jul, da! 

Pernille 
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Side 6 

Gjensyn 

Her var det kampånd. 

Alex 

Selvsagt var Alex tilstede un
der vårt jubileum. Like sprud
lende, full av gnist og kamplyst. 
Slik vi i alle år er vant til å se 
ham. Han har sannelig ikke for
andret seg mye. Derfor er det 
heller ikke nødvendig å bekoste 
noe nytt foto's av ham. Vi bru
ker det samme som vi nyttet for 
tredve år siden. Under jubileet 
talte han varmt og begeistret for 
saken vår. Slik han har gjort i 
alle disse år. Sammen med Vik
dal og Melsom vil han alltid bli 
husket som et av essene i vår 
opplysningskamp. Vi takker deg, 
stridsmann. 

FOLK og LAND 

Husker du? 

Jubileumsdagene ga styrke ... (forts. fra side 1) 

dikt til Helge Grønstad, - et gravlund, hvor graven til redak- - - -
udødelig navn i Forbundets his- tør Odd Melsom ble bekranset. Og så var det «APENT HUS» 
torie. Det var Alexander Lange som på Enerhaugen, hvor det ikke 

Senere ble det kaffe ved små- foresto minnestunden. Han var var noe som helst fastlagt pro
bord, hvor kamerater fra Ilebu, Melsom's beste venn, og gjen- gram, - og godt var det. Sjel
Akershus, Bredtveit, Espeland nom mange stormfulle år jobbet den er det våre folk møtes, og 
og andre fangeleirer fant hver- de sammen som «Folk og når de endelig gjør det, er det 
andre og gjenopplevet «pigg- Land»s redaktører. så mangt og meget å snakkes 
trådtiden». Og under prat og Ingen kjente Odd Melsom om. 
latter kom det muntre toner fra bedre enn Alexander Lange, og Slik også på Enerhaugen den
b av de tidligere motstands- på jubileumsfesten og under hØY- ne sØndag formiddag, hvor folk 
menn, som hadde byttet våpnene tideligheten på gravlunden gjor- slappet av etter den vellykkede 
med et fredelig stemt trekkspill. de han minnet levende om den jubileumsfesten, og hvor de i 

- - - utrettelige forkjemper, som u- nostalgiske omgivelser hygget 
Dagen etterpå møttes vi til redd og uten prutning, kjempet seg i det samhold som aldri vil 

hØytideligheten på Vår Frelsers INO's sak til det siste. brytes. 

Jøssing-takk 
(forts. fra side 3) 

han kunde og hadde forstand 
til. Det var nok inkje med hans 
gode vilje, at det gjekk so ille 
som det gjorde. Han hev nok 
havt sine tunge stunder Ny

stemningen var god. En del tele- 'gaardsvold stakkar, som den 

Faremos ... 
(forts. fra side J) 

lig ingen bestemt tidsepoke. Han 
er ganske enkelt inkvisisjonens 
historiske gjentakelse. 

Han sår hat hos mange, men 
medlidenhet og medynk hos de 
fleste. 

NOVEMBER 1979 

Det er ikke solsild. 

Hvor «satt» du? 

leire. Det forties at kollektivise
ringene fremdeles er en katastro
fe for landet, noe årets import 
av 25 millioner tonn korn fra 
USA viser. I serien omtales den
ne som en «suksess». 

Flere detaljer kunne nevnes. 
Dette er nok til å belegge en 
tendens. På norsk TV har vi bare 
fått den fØrste delen forelØpig. 

grammer og brev ble også lest gong han sat på krakken og vreid 
opp. En spilte trekkspill, og se- sine hender i ørvæna. Men det 
nere ble det lest dikt. To hjem- er mager trøyst for oss. 
mefrontmenn var også tilstede, Dette, at Noreg kunde ha ver
det falt selvfølgelig i god jord. ja seg, er inkje eit påstand, som 
Det ble ingen negative reaksjo- eg grip ut or lause lufti. Det er 
ner da jeg fortalte at jeg var jøs- i samhØve med vitneprov frå 
sin. På slutten av kvelden ble 

Med hilsen Sannhetssøker Men serien har vært vist i 0st-
Tyskland. Rapporter fra . dem 

sjØlve general Keitel, chefen for 
d~t en livlig diskusj?n i en liten Wehrmacht. På spørsmål um 
klIkk hvor Vera. og Jeg var med: norsk mobilisering vilde ha gojrt 
I all fordragehg?et kunne VI innfallet i Noreg umogeleg eller 
sn~k~e sa~~en, tIltross for for- vanskeleg svara han, at «um dei 
skJell!g polItIsk syn. Denne slut- norske troppane i rett tid hadde 
t~n pa kvelden var den mest ver- vore på dei rette stadane, vil de 
dlfulle stunden for meg. dei ha lagt dei største vanskar i 

INO so~ o holdt festen, har vegen for innfallet». 
all grunn tIl a være fornøyd med 
arrangementet. 

Rolf de Caspary 

Også et jubi • • • 
(forts. fra side 2) 

«Watergate». 

affære ... 
(forts. Ira side 4) 

setjing frå ein lang tarm av ein rikanere som var imot krigsdel
transportflote med norske sjø- tagelse i miskreditt. 
festningar og ein norsk landher BSC-agenter forfalsket bl. a. 
i fronten og den engelske floten et dokument i et forsØk på å 
i rygg og vinstra flanke. Me bevise at nazistene truet USA 
skulde havt fred og spara nokre gjennom Latin-Amerika. Presi
milliardar. Inkje noko land var dent Roosevelt meddelte offent
so lett å verja mot eit tysk inn- lig at han hadde sett dette «for
fall som Noreg. Nygaardsvold blØffende dokument», selv om 
vart sitt fedraland ein dyr mann han godt visste det var et fal
- dyrare enn nok on ann an sum, heter det i en reportasje 
nordmann. - Einaste trØysti er, i det britiske dagblad «Guar
at han gjorde de so godt som dian». 

.,..,..,. _______ .,-.,-.,_, ___ som har sett den i Vest-Tysk-

Siden sist . .. 
(Forts. fra side 8) 

Solsjenitsyns bØker dokumente
rer er fullstendig fortiet. Aldri 
har verden sett et så omfattende 
terrorregime i funksjon. Og det 
skulle befolkningen være «for
nØyd» med! 

• Forvridninger i fremstillin
gene av kollektiviseringene. Det 
forties at kollektiviseringene kos
tet millioner av sovjet-borgere 
enten livet eller flere år i arbeids-

land (hvor man kan ta inn DDR
TV) forteller at hele serien har 
de samme svakheter. 

GI DETTE 
NUMMER VIDERE 

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. 

Jubileumstilbud fra Danmark 
Vi ga for måneder tilbake god omtale av Erik Haaest's bok: 

«Udyr, - eller hva.» Dansk okkupasjonshistorie og tiden der
etter hadde mange likhetspunkter med den norske, og i Haaest's 
bok finner vi autentiske og spennende beretninger fra disse år 
i Danmark. 

Viking forlag i KØbenhavn som har utgitt den, har i forbindelse 
med INO's jubileum nå tilbudt alle våre lesere boken for en 
spesialpris av kr. 10,- fritt tilsendt. 

Interesserte kan skrive direkte til VIKING FORLAG, postboks 
824, DK - 2100 KØbenhavn 0., Danmark. 
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NOVEMBER 1979 

Nytt syn på 
«rettsoppgjørene» 

sin bok NUREMBERG AND OTHER WAR CRIMES TRIALS 
- NEW LOOK retter den engelske historikeren Richard Harwood 
søkelyset mot «rettsoppgjørene» etter krigen. Harwood både stil
ler og besvarer en rekke ubehagelige spørsmål. 

Boken finnes med engelsk og tysk tekst og koster kr. 25,-, 
fritt tilsendt ved forskuddsbetaling. 

Jeg bestiller ............ eks. engelsk/tysk tekst. 

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

Adresse: ..................................................... . 

Sendes til A. B. Norberg, Boks 3044, Elisehberg, Oslo 2. ________________________________ J 

2 nye Hoaas-bøker 
KOSMISMEN 

Videnskapens kosmiske totalperspektiv på utvikling, menneske, 
samfunn, moral og politikk. Det 20. århundres helhetsfilosofi. 

DEN HEMMELIGE VERDENSKRIG 
Om pengemaktens daglige forbrytelser mot menneskeheten. 

Kr. 20,- pr. stk. Sendes portofritt ved forhåndsbetaling. 

LEIDANGEN FORLAG 

boks 1060, Jleøen, 1501 MOSS. 

Ny rekord • 
I 

«støtteannonser» 
Etter at vi nedenfor med stor takk har kvittert fo'r 50 «støtte-

annonser» på tilsammen kr. 4 635,- har vi fremdeles liggende så 
mange bidrag at vi i neste nummer på det nærmeste kan fylle en 
side. Det vil si at vi i år setter ny rekord i antall «støtteannonser» 
siden vi begynte med dette i 1975. 

«Støtteannonser» er bidrag på kr. 50,- eller mer som skal er-
statte de vanlige annonser vi ikke får og sikre avisens drift. 

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

Takk for følgende bidrag: 

I.,Vadsø J., Moldtustranda , 
50,- 50,-

G., Tangstad S., Viksdalen 
60,- 50,-

O., Rognan O., Minde 
60,- 95,-

P., Namsos S., Mundheim 

~ 

100',- 60,-

M., Steinkjer H., Tau 
60,- 60,-

M., Edøy J., Stavanger 
100,- 50,-

E., Andaisnes K., Stavanger 
100,- 50,-

FOLK og LAND 

BOKTJENESTEN 
Bøkene nedenfor ,kan bestilles gjennom Institutt for Norsk 

Okkupasjonshistorie (INO), postboks 924 - Sentrum, Oslo 1. 
Når betalingen følger bestillingen, skjer forsendelsen porto
fritt. I annet fall kommer porto og oppkravsgebyr i tillegg. 

eks.Olaus Ulven: Lange skygger ........................ kr. 20,-
» Trygve Engen: Jeg er ingen landssviker..... . .... .... » 20,-
» Håkon Meyer: Et annet syn .......................... » 20,-
» Forbundet: § 104 Mere lys over rettsoppgjøret. . . . . . .. » 10,-
" Astrid Berge: Hvem er du - dr. Paras? .............. l> 30,-
l> Justus Vericultur: Den norske kapitulasjon ..•....... » 10,-
» Ralph Hewins: Quisling - profet uten ære .......... l> 30,-
» C.H.B. Benneche: Landssvikoppgjøret og meg ........ l> 15,-
» A. Olesen: Fra utrykte kilder........................ » 15,-
» Forbundet: Gi oss rettsstaten tilbake .................. 5,-
» A. E. Hedem: Quo Vadis Norvegia .................. l> 20,-
» Svein Halse: I forreste linje ......................•. » 40,
» Frode Halle: Fra Finland til. Kaukasus. . . . . . . . . . . . . . .. » 40,-
l> P. Harsem: Utrolig, men sant...... ....... ..... .... .. l> 25,-
» A. E. Hedem: Statsmaktenes revolusjonære forhold til 

Grunnloven . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. » 10,-
» Arne Tellefsen: Når forsvaret forfaller.... . ........ . .. » 15,-

Kallblodig gru
somhet ... 

(forts. fra side 5) 

Side 7 

korrigere endel av de falske fo
restillinger som mange av våre 
landsmenn fremdeles måtte ha 
om russerne. Disse «godlynte, 
tålmodige» russere, som fikk 
matpakker og vennlighet av 
nordmenn under krigen. Ungarn 
unngikk Charybdis for å falle i 
Scylla. 

Slik er russerne. 

Speetatar 

TIL SALGS 
Byste, Quisling, hvit. NS- og tysk 

litteratur. Billett merket «173 Liste» 
til «Folk og Land»s ekspedisjon. 

» Odd Melsom: På nasjonal Uriaspost....... ........... » 65,- RAGNAROK 
l> Odd Melsom: Nasjonal Samling og fagorganisasjonen.. »80,- 1935-45 kompl., - inkl. nr. 3 
» Odd Melsoms bøker - sett ........................ »125,- 1940, (suppliment) selges høystby-
» O. Hedalen: Er det begått en skammelig urett mot en 

hel del av våre gode landsmenn .................... » 5,-
» Inst. for Offentlig och InternationelI Rått: Den norska 

råttsuppgorelsen ................................ " » 40,-
» Kai Normann: Laubærkransen ...................... » 20,-

NAVN: ............................................................. . 

ADRESSE: ......................................................... . 

Kr. .............. er innbetalt på postgirokonto nr. 5150289/ bøkene 
bes sendt i oppkrav (stryk det som ikke passer). 

K., Kristiansand K., Skoger 
'50,- 100,-

Lørdagstreffen, Kr.sand M., Drammen 
100,- 60,-

O., Araksbø H., Kongsberg 
60,- 100,-

T., Rysstad T., Kongsberg 
50,- 50,-

M., Lillesand K., Uvdal 
50,- 50,-

M., Arendal A., Geilo 
100,- 110,-

J., Porsgrunn S., Gran 
60,- 100,-

O., Skien P., Rinhelia 
100,- 60,-. 

J., Skien T., N. Toten 
60,- 100,-

K., Gvarv J., Lillehammer 
400,- 60,-

J., Larvik Dovrgubben, Brumunddal 
60,- 1000,-

O., Torød H., Ottestad 
50,- 60,-

dende. 

Til egen samling ønskes kjøpt: 
Ragnarok årbok 1936, 1939 og 1944. 

Sverre Riisnæs: «Nasjonalsosia
listens livssyn», Eugene Olaussen: 
«Fra Kreml til Youngstorget» og 
Lothrop Stoddard: «Opprøret mot 
kulturen», - samtlige Kamban for
lag. 

Henv.: O. V. Aspheim, 2700 Jevn
aker. 

S., Elverum 
60,-

A., Hernes 
50,-

H., Finstadbru 
60,-

E., Høvik 
100,-

R., Ski 
50,-

A., Degernes 
60,---, 

S., Rakkestad 
100,-

C., Halden 
60,--

W. S., Oslo 
50,-

M. N., Oslo 
50,-

S. E. S., Oslo 
60,-

T., Dublin 
50,-
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Trønder-Per gir ikke opp! 

SIDEN SIST - SISTE SIDEN - SIDEN SIST 
SIDEN SIST hØrer vi at en mente vi skulle gi oss uten kamp. med åpne øyne inn for pakten i 

ny norsk film er under innspil- Koht i 1936: « ... ikke gå over troen på å være sikret mot tys
ling. Den skal handle om de fra å være nØytrale til å være kerne. 
økonomiske landssvikere og krigfØrende.» Nygaardsvold i • LØgn om årsaken til den 
brakkebaronene. 1937: «NØytralitetetsvakten skal sovjetiske innmarsj i 0st-Polen. 

- Jeg tror Økonomiske for- kun brukes til ublodige handlin- Vi fikk den offisiell sovjetiske 
brytere ofte gjorde mere skade ger.» StØstad i 1937: « ... vokte begrunnelse om at disse områder 
enn NS-medlemmer, sier film- kystene, ikke ved kanoner og ble erobret av polakkene i kri
regissØr Bjørn Lien. - For meg krutt i første rekke, men ved å gen 1919-20. Sannheten er at 

Fra INO's jubileumsfest ble det sendt en telegrafisk hilsen virker det som om det var let- vise flagget». Den røde hær dengang sto så 
til Per Da h len, som gjennom alle år har vært en av grunn- tere å slippe unna denne type Mot denne bakgrunn lar det langt øst som Warzawa, men ble 
pilarene i arbeidet vårt. Det er særlig «Folk og Land» han forbrytelser. seg kanskje forstå at regjeringen drevet tilbake. Med den sovje-
brenner for, og neppe går det en måned mellom de ganger _ _ _ famlet og somlet like inntil fien- tiske begrunelse skulle Sovjet ha 
han sender oss innlegg, støtteannonser eller nye abonnenter. SIDEN SIST har vi flere gan- den sto på norsk ord, før den rett på Polen frem til Warzawa, 

Foran jubileet startet han en enmannskampanje for en ger kommet i prat med den hyg- endelig gikk med på en slags en absurd tanke. Det ble heller 
lesergave til INO. Den skulle bestå av 500 helårsabonnenter gelige restauratør som foresto mobilisering og væpnet mot- ikke nevnt at disse polske inn-
på «Folk og Land». koldbordet på jubileumsfesten. stand. byggere, hvorav eliten ble sendt 

Dessverre ble Per D a h len alvorlig syk i startfasen, og _ Er det ikke utrolig sa han Mot denne mistenkelig bak- i GULAG, mer enn en million 
hans planlagte aksjon som skulle omfatte husbesøk og _ da vi snakket med ham _ grunn må det også sees som noe bled revet vestover, 15 000 offi
«kjedebrev», måtte avbrytes. Allerede da hadde han klart her Ønsket jeg velkommen og av et mirakel at det overhodet serer ble henrettet senere i Ka
å verve 65 nye abonnenter, og vi er ikke i tvil om at han stelte hyggelig med en bråte ble organisert/improvisert og tyn-skogen. Alt forties. 
ville nådd målet, hvis sykdommen ikke hadde overmannet gamle NS-folk. Hadde noen i ydet en betydelig militær mot- • Forvridning om Finlands
ham. 1945 fortalt meg at jeg en gang stand mot angriperen i 1940. krigen. I en kort kommentar om-

. Han var dypt ulykkelig da vi under jubileet besøkte ham ville gjøre det, måtte jeg tro Enhver som har et minstemål tales den som en «grensekrig». 
på sykeleiet. Ikke over smertene og sykdommens utvikling, vedkommende var gær'n. SjØl av kunnskap om det ansvar som Sannheten: At· Sovjet krevet fin
men over at han ikke kunne få oppleve minnenes fest i sam- var jeg i Sverige storparten av påhviler militære sjefer i krig, ske områder og gikk til erob
vær med gode venner, og der- overrekke sin spesielle okkupasjonen, og da jeg kom og som tar i betraktning vår mi- ringskrig da de ikke frivillig fikk 
jubileumsgave. hjem under rettsoppgjøret ut- litære svakhet, en rotete og umu- sin vilje. Det forties. 

Per D a h len er fortsatt svært syk, men forlanger likevel talte jeg i en enquete som «Ar- lig mobilisering, og den ansvar- • Utrolig fremstilling av 
daglig å bli holdt underrettet om hva som skjer i kretsen beiderbladet hadde, at dere måt- lige politiske ledelses vaklende tredveårene i Sovjetunionen. 
vår. Kampgløden har han beholdt, og som han sa til oss te få strenge straffer. og defaitistiske holdning mens Kommentarene hevder at folket 
på sykeleiet: - Hele mitt liv har jeg kjempet Norges sak. - Huff da! fienden sto i landet, - vil umid- gikk frem i velstand, at forsy-
En kamp som har gjort meg seig som vidje. Det skal mere - Ja, og hva opplevet jeg vel delbart forstå at vår motstand i ningssituasjonen bedret seg og 
enn en kule til en trønder, så når jeg snart er oppe av ikke under jubileumsfesten. Jo, 1940 oppsto spontant, på tross «folk var fornøyde». Sannheten 
sengen er det ingen som skal slippe unna et abonnement at to av mine' beste venner fra av Arbeiderpartiets lange synde- er at tredveårene var den verste 
på (Folk og Land». Jeg har lovet INO 500 nye abonnenter, motstandsbevegelsen talte og register mot Forsvaret, som en terrorperioden da mange millio-
og løfter bryter jeg ikke. underholdt med trekkspill. slags refleks av folkets indre ner sovjetborgere helt tilfeldig 

Kanskje noen av leserne vil sende vår gamle kampfelle - Tidene har endret seg? sunnhet. ble sendt i konsentrasjonsleire. 
et par ord? Han ville sette pris på det. Brev kan sendes - Det skal være sikkert. Men Det var sannelig ikke regjerin- Den terrorstemning som Nad-
gjennom INO's postboks. vi blir jo klokere etter som åre- gens og Arbeiderpartiets fortje- jesda Mandelstam og Alexander 

Tirsdag 6. november fylte forøvrig Per Da h len 80 år, ne går, og vi er idag klar over neste at vi gjorde motstand i (Forts. side 6) 
så det kan jo være en forsinket bursdagshilsen. at det ble gjort feil på begge 1940. Historieforfalskerne på 

INO's bibliotek 
Oppfordringen i «Folk og Land» om å sende inn aviser, blader, 

bøker o. l. til biblioteket har gitt meget god respons. En rekke 
personer har skjenket gjenstander som tidligere ikke fantes i 
biblioteket, og som det er av stor verdi blir vernet for ettertiden. 
Vi takker medlemmene for den gode oppslutningen og gjentar på 
ny oppfordringen om å sende inn materiale. Som nevnt vil alt 
som kommer inn, bli tatt skikkelig vare på. 

En takk og en ny oppfordring 
Siden siste gang et postgiroinnbetalingskort til Hjelpeorganisa

sjonen for krigsskadede frontkjempere og falnes etterlatte med
fulgte avisen i juni har vi mottatt flere bidrag. For disse bidrag 
vil vi takke hjertelig. 

Tap aven kjær ektefelle kan aldri erstattes. Tap av helse og 
fØrlighet heller ikke. Men tapet kan lindres og økonomisk nØd 
avhjelpes. Og fremfor alt: Det gjør godt å kjenne at man ikke 
er alene. Det betyr uendelig mye å merke medmenneskelig soli
daritet, varme og samkjensle. Ikke bare i ord, men også i en 
konkret håndsrekning. 

Med dette nummer av bladet følger igjen et innbetalingskort. 
Vi regner med og ber om at det blir brukt. Hva vi kan makte å 
bringe av hjelp og støtte avhenger av hvor mange som følger den 
oppfordring som ligger i vår utfordring! En sak er ganske klar: 
Behovet for hjelp og støtte er større enn vi har maktet å imøte
komme. Det vil bli glede i mange hjem om vi nå fØr jul kunne 
komme et aldri så lite stykke lenger og videre i vår hjelpevirk
somhet. 

HJELPEORGANISASJONEN FOR KRIGSSKADEDE 
E. Saxlund 

sekretær 

Bidrag sendes: Hjelpeorganisasjonen for krigsskadede frontkjem
pere og falnes etterlatte, Postboks 1407 Vika, 
Oslo 1. Postgirokonto nr. 5 18 07 08. 

sider. Sjøl forstår jeg godt at venstreflØyen får skrive så mye 
dere vil ha bort landssviker- de bare vil, men denne lØgn skal r 
,templet før dere dauer, og det- de aldri få dyttet på -det norske INO te instituttet har jo en stor mis- folk. . 
jon i opplysningsarbeidet. Dat- - - -
teren min skrev forresten en sær- SIDEN SIST er vi blitt ennå Institutt for norsk okkupa-
oppgave om okkupasjonstiden, mere rystet over NRK-Fjernsy- sjonshistorie 
og fikk låne bøker på INO- nets bevisste historieforfalskning 
biblioteket. Hu' betrakter dere gjennom utsendelsen av «Den Boks 924 - Sentrum, 
ikke som nazister, men mener ukjente krigen». Løgn og for- Oslo 1 
NS gjorde gode ting under okku- dreininger i forbindelse med Kontortid: 
pasjonen. krigsbegivenhetene blir «plantet» Mandag kl. 1000-1400 

--- i seerne, uten kommentarer som Tirsdag kl. 1000-1400 
SIDEN SIST har en av våre forteller den virkelige sannhet. Onsdag kl. 1800-2100 

høyeste militære, Arne Haugan, Tysk TV-2 avviste serien nett- Kontor: 
kommet med ord i' rette tiden. opp på grunn av for(alskningene, Enerhaugsplassen 4, 
Han skriver i «Aftenposten»: mens den tyske stasjonen WDR Oslo 6 

- I dag foregår det en om- sender kommentarer etter hvert Tlf.: (02) 19 06 71 
fatende «historieskrivning» på av de 20 programmene. \.... ..... ____________ J 
venstreflØyen som har til hen- Magne Haug har i ,<Morgen-
sikt å pulverisere ansvaret for bladet» funnet frem til eksemp
vår nasjonale katastrofe i 1940, ler på historieforfalskninger som 
eller enndog snu alle kjens- første delen av serien var gjen-' 
gjerninger på hodet. Det synes nomsyret av. Han nevner her 
nØdvendig om og om igjen å bl. a.: 
møte historieforfalskerne med Fortielse av den hemmelige 
uomtvistelige fakta. del av Molotov-Ribbentrop-pak-

Arbeiderpartiets politikk i et ten. Pakten ble inngått 24. au
nøtteskall var at vi ikke skulle gust 1939 og gjorde det mulig 
ha et forsvar, vi skulle bare ha med tysk innmarsj i Polen 1. 
et «vaktvern». Dette er doku- september 1939. Fra øst m3r
mentert på hundrevis av sider i sjerte Sovjet inn i de Østlige d~-
0rviks «Vern eller vakt». Da ler av Polen to uker senere. Dei1 
Forsvarets ledelse i 1936/37 hemmelige delen av pakten var 
gang på gang utba seg regjerin- en avtale om en deling av Polen 
gens svar på hVDfdan dette (den 2. deling, efter de tre rundt 
«vaktvern» skulle reagere hvis 1870) og om oppdeling av 0st
vår nøytralitet ble krenket (skul- Europa i interessesfærer. 
le det bruke makt og skyte, eller • Molotov-Ribbentrop-pak
skulle det bare «vise flagget») så ten fremstilles som en pakt rus
nektet regjeringen konsekvent å serne ble tvunget til å gå inn i for 
gi noe svar! De antydninger til å vinne tid til å samle seg i for
svar som ble gitt av ledende AP- svar mot tyskerne. Sannheten er 
politikere, kunne imidlertid bare at russerne var totalt uforberedt 
oppfattes slik at regjeringen da tyskerne slo til. Stalin gikk 
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