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Sosialdepartementet innrømmer hensynsløs behandling av ((landssvikfanger}) 
Invalide krever erstatning for uforsvarlige inngrep av overlæge Frøshaug 

Ble det drevet medisinske eksperimenter på «Iandssvik»
fanger under «rettsoppgjøret» i 1945? 

Spørsmålet stilles FOLK OG LAND av tidligere NS-med
lemmer som i 35 år har vært invalide som følge av «under
søkelser», foretatt bl. a. på Ilebu. 

t)loen av de invalide har forlengst søkt Stortinget om billig
hetserstatninger, men søknadene er foreløpig stoppet opp i 
billighetserstatnings-utvalget. Kommer de en gang frem i 
Stortingssalen, vil vi få innblikk i «fangeundersøkelser» som 
minner om fangeeksperimenter i Bergen Beisen og Ause
witz, hevdes det. 

Et av NS-ofrene klaget for noen år siden over erstatnings
avslaget fra utvalget. I sitt klageskrift understreket han føl
gende: 

«Når det legges meg til last 
at jeg har ventet så mange år 
med min søknad, må det bemer
kes at rett etter okkupasjonen 
var det umulig for oss å bli hØrt. 
Det er jo som regel to parter i 
en krig, - den som vinner og 
den som taper. At grusomheter 
begås på begge sider, det kom
mer ikke frem med en gang. Det 
er jo alltid den tapende parten 
som får skylden for alt. 

Selv var jeg en av de mange 
som ble eksperimentert med på 
bua (Ilebu, red. anm.) etter ordre 
fra overlæge FrØshaug.» 

Om behandlingen forteller of
feret til FOLK OG LAND: 

«l 1947 satt jeg på Ilebu. Un
der et opphold på sykes alen , 
hvor overlæge Frøshaug var an
svarlig, fikk jeg beskjed om å 
gå til et lite rum ute i korridoren. 
Der inne var det to personer, en 

sykepasser og en medisinsk stu
dent. Det var ingen som fortalte 
meg hva slags prØve jeg skulle 
gjennemgå, og jeg fikk bare en 
barsk ordre om å hive av meg 
skjorten, og vende ryggen mot 
studenten og sykepasseren. Jeg 
tenkte at det var en slags blod
prØve som skulle foretas, og ut
fØrte ordren. Men hva hendte? 

Det ble stukket en stor kraftig 
nål inn i ryggraden min, som 
medfØrte at jeg falt sammen som 
en sekk. Tungen falt langt ut, og 
jeg holdt på å bite den av da 
jeg fikk et fryktelig krampean
fall. Hodet verket, og knærne ga 
etter, slik at jeg måtte bæres inn 
i salen. Det var et helvete som 
fulgte, - ikke kunne jeg hver
ken stå eller ligge, og jeg led de 
verste kvaler. Fra å ha vært en 
frisk ungdom, var jeg nå (og 
siden) fullstendig knekt. 

Etter et par dager fikk jeg 
gjennom overlæge Frøshaug ord
re om at jeg skulle til Rikshospi-

NF står på nasjonal grunn 
NASJONALT FOLKEPARTI SVARER PA KRITIKKEN FRA «STRIDENDE BO-ARING» 

Nasjonalt Folkeparti er ikke 
Nasjonal Samling, og således er 
det selvsagt fritt opptil ethvert 
forhenværende NS-medlem om 
han/hun vil støtte NF eller ikke. 
Men man bØr huske en ting, og 
det er at mens NS var Norges 
eneste nasjonale parti i 30- og 
40-årene, så er NF det eneste 
nasjonale parti i dag. 

Ut fra den forutsetning at Folk 
og Land fortsatt betrakter seg 
samen nasjonal avis, synes vi 
derfor det er utiLbØrlig av redak
sjonen å publisere et angrep på 
NF av den typen avisen bringer 
på fØrste side i nr. 9 (passende 
nok sammen med et forsvars
skriv av Oskar HasseIknippe, en 
av norsk nasjonalismes mest 
morbide motstandere). Det første 
som slår en ved lesning av «Far
lige kjærtegn» er at ~orfatteren, 
«Stridende 80-åring», ikke en
:gang kan ha lest de tre artiklene 

i Nasjonalisten nr. 24-25, som 
han er så ivrig til å fordØmme. 
Det finnes ikke en eneste direkte 
referanse ti:! nevnte artikler og 
,selv part~ets' rette navn har gått 
den stridende 80-åringen hus 
forbi! Konklusjonen må bli at 
forfatteren bygger sitt angrep på 
dagspressens «referat» fra N asjo
nalisten. Skulle vi nasjonale 
dØmme hverandre efter masse
medias omtale av oss, ville vi jo 
fremstå som «landssvikere» og 
«ekstremister» alle sammen. 
Sannheten ,er, som alLe' virkelige 
nasjonalister vet, en ganske an
nen. 

Så er tiJfeHet hva angår N as
jonaIisten og NF. I Nasjonalis
ten nr. 24-25 bragte vi tre artik
ler omkring Russland og Mosk
va OL. En var forfattet av NF's 
nestformann, Arne Nesset, og 
var en ren reisebeskrivelse uten 
politiske kommentarer fra Nes-

sens reise til OL.,arrangementet i 
Moskva. Det er riktig at Nesset 
ble intervjuet av Moskva Radio, 
men istedenfor umiddelbart å 
mistenkeliggjØre hans handling, 
slik «Stddende 80-åring» gjør, 
bør man heIler tenke over det 
faktum at Nesset i det hele tatt 
fikk slippe til, og vurdere hva 
Nesset egentlig 'sa. Det er i den 
anledning verdt å merke seg at 
det nettopp var Norges Kom
munistiske Parti 'som raste mest 
over Nessets opptreden. I tillegg 
til Arne Nessets reisebeskrivelse 
hadde Tor Petter Hadland et 
innlegg om selve OL-arrange
mentet. Her slo han ganske rik
tig fast at mens Vesten plages av 
moralsk, kulturell og sosial opp
iØsning, har russerne marxismen 
til tross visst betydningen av å 
ta vare på sin kultur og styrke 
den moralske og sosiale disiplin. 

(Forts. side 6) 

talet for undersøkelse. Heller ik
ke denne gang fikk jeg vite hvil
ken undersØkelse jeg skulle 
igjennom. 

Vi var nå to fanger, og ble 
kjØrt i en liten privatbil sammen 
med to vakter. På Rikshospitalet 
kom jeg inn til en dosent som 
foretok en spinalpunksjon, og 
luft ble fØrt opp til hodet. Selv 
om det naturlig smertet, var det 
ingenting mot de infernalske 
smerter som satt i hodet fra 
overlæge FrØshaugs inngrep. 

Det ble tatt flere fotografier, 
og min medfange og jeg ble sam
tidig ferdige med behandlingene. 

Vaktene forlangte nå at vi 
skulle kjøre med dem, men da 
lægene hørte at de bare hadde 
en liten personbil, så ville de 
ikke slippe oss. Vaktene viste 
imidlertid til ordre fra overlæge 
Frøshaug om at vi skulle følge 
med, og lægene måtte gi seg. Så
vel læger som sykepleiere på 
Rikshospitalet understreket imid-

lertid, at de ikke ville ta ansva
ret for hva som var hendt oss, 
- og hendte oss. 

Istedet for å reise direkte til 
Ilebu, kjØrte vaktene rundt om
kring i byen. De hadde flere 
ærender, bl.a. opp til et sykehus 
i Trondhjemsveien, hvor de skul
le hente noen proteser. I flere 
timer måtte vi humpe og dumpe 
i baksetet. 

På Ilebu ble vi beordret til å 
gå opp fire etasjer, da det ble 
påstått at heisen var ødelagt. Et
terpå hørte vi at dette var lØgn. 

I alle år etter overlæge Frøs
haugs «behandlinger» har jeg 
aldri vært bra, hverken i ryggen 
eller i hodet. 

Etter lØslatelsen oppsøkte jeg 
en privat læge. Han het Stavs
haug eller noe lignende, og had
de kontorer i samme gård som 
DampkjØkkenet i Torvgaten. På 
alle mulige måter SØkte denne 
lægen å hjelpe meg, men han var 

(Forts. side 6) 

OGsA I DØDEN 
SKULLE NS-MEDLEMMENE 

FORFØLGES 
Oslo Kommune og Staten 

gjorde seg skyldige i grov grav
skjending, da de i 1945 og 1946 
brøt opp graver tilhØrende med
lemmer av Nasjonal Samling. 
Også i dØden skulle partimed
lemmer forfØlges. 

Det var kirkevergene i Oslo, 
Ludvig Hansen og Johan 
Schwingel, som var opphavsmen
nene til at slike graver måtte 
ødelegges, og i et brev av 17. 
desember 1945, til Kirkedeparte
mentet, fremmes fØlgende for
slag: 
1. Den kommunale myndighet 

søker Kirkedepartementet om 
tillatelse til å foreta flytting av 
begravede NS-medlemmer fra 
festegrav til frigrav, som der
etter slettes ut. 

2. Det tillates ikke å oppsette 
noe monument over begrave
de NS-medlemmer. 

3. De av NS-medlemmers festede 
urnegraver som er større enn 
Yz kvadratmeter flyttes aske
urnen til % kvadratmeter og 
deretter slettes ut. 
Forslaget resulterte i at bl.a. 

generaldirektør Hildisch's gamle 
gravsted fra 1922 ble tatt fra 
ham, og datterens urne fjernet. 
DATTEREN DØDE 11929. 

Det heter i et brev fra kirke
verge Ludvig Hansen: 

«Det synes i alle fall i dette 
tilfelle lite rimelig at Hildisch 
fortsatt skal disponere dette 
gravstedet. Han er selv som 
kjent fengslet og hele hans for-

(Forts. side 6) 

Arets gavebøker 
Odd Melsom: Adolf Hoel: Berner Hansen: 
Fra kirke- og kulturkampen under okkupasjonen. 
Kr. 85,- innb. 

Universitetet under okkupasjonen. 
Kr. 45,- heftet. 

Mannen bak søylen. 
(Om professor Wilhelm Rasmussen.) Kr. 78,- innb. 

Bestillingen sendes Boktjenesten, postboks 924 Sentrum, Oslo 
Ved betaling benytt postgiro 5150289 eller bankgiro 8041.07.02871, eller send frimerker. 

All forsendelse skjer portofritt ved forskuddsbetaling, ellers oppkrav. 
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Stde2 FOLK og LAND 

For en tid tilbake lyttet jeg til 
en radiopost som het noe slikt 
som «De eldres kontaktlengsel». 
Nu hadde jeg lyst til å hØre litt 
om denne lengselen, - hva slags 
mennesker det dreiet seg om. 
Skulle jeg få hØre dette gamle 
vrØvlet om såre sinn og ensom
het? 

Senio~: 

Kjære Dem, 
vi velsigner vår alderdom! 

Det ble en fornØyelig stund. 
Intervjueren, en yngre dame, 
kom i sannhet ut på glatt føre! 
Hun hadde for seg noen vitale 
damer i 80/90 års alderen, som 
nesten gjorde henne fortvilet. De 
savnet såvisst ingen kontakter, 
- de hadde fullt opp å gjøre! 
Har man hørt på maken, - her 
skulle de helst ligge pent og ro
lig, vente på menighetssØsteren 
eller lytte henfØrt til et 'kapitel' 
fra presten, - og så finner man 
dem i full virksomhet. Med å 
trekke the, brodere sine tanker 
inn i en duk eller de sitter og 
leser i den gode stolen! «Slikt 
noget gjør man da ikke», som 
salig Brack hos Ibsen utbrøt. 

- Men fØler De Dem da 
ikke ensom, spurte den unge da
me, og man ante en håpets gunst 
i hennes øyne. 

- Jeg har så fullt opp å gjøre. 
Jeg leser meget. Jeg har den 
kontakt jeg trenger gjennem te
lefonen, sa en av dem. Vi må ha 
et bredt grunnlag for vår viten 
og vår tanke. Noe å bygge på i 
vår alderdom. Vi velsigner vår 
alderdom. 

Denne gamle dame hadde i 
sannhet forståelsen av at 'the 
happiest of all lives is a busy 
solitude'. 

- Får De noen besøk eller 
har De en fØlelse av at der in
gen er som har bruk for Dem? 
Og nu sporet man en viss for
tvilelse i spørsmålet, - det kun
ne jo ikke bli noen tårer hos lyt
terne over dette. 

- Jeg er ikke så sikker på at 
de yngre kan gjøre noe for oss, 
svarte damen forsiktig og meget 
dannet. Det hun, direkte over
satt, mente å si var at hun al-

FORHANDSLAGRING 
Spørsmålet om forhåndslagring 

av alIiert materiell i TrØndelag 
har skapt rØre i Arbeiderpartiet. 
Den. ene «sprekken» etter dl!n 
andre avslØres. Vi kjenner igjen 
mange av, de argumentene mot
standerne av forhåndslagring bru
ker fra 1930-årene. - Noen lærer 
aldri av historen. 

* STATSBUDSJETTET 
Statsbudsjettet har skapt rama

skrik blant mange grupper. Hår

deles ikke var sågjennemtrengt spenning på når ens egen tur 
av lengsel efter mennesker, anta- kommer, hvor en blir ropt opp 
kelig mentalt underutviklede og fra livets fangegård, - for å 
så fjern fra hennes egen tid. uttrykke meg noe patetisk. Hva 

- Jo, der kommer av og til kan vi hente hos de yngre gene
noen nieser på besøk, fortsatte rasjoner, eller hos mennesker, 
hun, og det setter jeg pris på. der idag ikke evner å leve livet 
Jeg kunne ikke hatt det bed- uten i tett sammenheng med 
re . . . Dessuten, det en engang andres, - og da helst gjennom 
har opplevd, det sitter fast. Som elektriske kontakter. Ingen bØI
i naturen, - et bilde man kan gelengde, ingen resonans. De har 
ta med seg. mange utmerkede egenskaper for 

Dette syntes sikkert kommen- den tiden de lever i. Men den ti
tatoren var et skrøpelig intervju- den er bare ikke vår. 
objekt. Det gikk liksom ikke slik Ta nu dette fjernsynet, - ut
det skulle efter den gamle, gode merket, anvendt med kritikk. 
oppskriften. For meg lød det Forholdet er nemlig nu blitt 
festelig, - jeg humret av glede dette, at man ikke lenger kan 
over å møte en slik personlighet, oppsøke noen kjente uten fØrst 
der ikke ga seg over. «Hun var å ha studert TV-programmet,
ikke på noen måte selskapssyk». av engstelse for å komme til 
Fordi hun leste. Intellektuell. uleilighet. Heller ikke tør man 
Dette ord betyr ikke nødvendig- be noen til seg. Man kan da 
vis at man helst bØr være en Dr. ikke være så storaktig å mene, 
Philos. Det betyr at en kan ten- at ens selskap oppveier en TV
ke, meditere. Lagre inntrykk. Og post? FØlgen er at en kanal for 
fremfor alt: lese. Ikke ukeblad, menneskelig samvær igjen er 
men møte verdifulle mennesker demmet opp. Og tilgi her en liten 
i litteraturen, mennesker der blir digresjon: FØr i tiden var det 
ens gode venner, og som man vanlig - særlig på mindre ste
besøker igjen efter års mellom- der - at en familie kunne ha 
rom i samme glede og harmoni. en aften i, uken hvor den 'tok 
Bekjentskap, som har gitt en noe imot'. Det var helt uformelt. En
av dette som varer. Denne kloke hver som ville komme var vel
dame i radio, hun som hadde kommen. En kopp the og noen 
lagret opp for alderens år. Ikke kaker. Hyggelig prat, - kanskje 
for kroppen, fordi ingen dØr av litt politikk, bøker, musikk og 
sult i dette land. Derimot kan lokale hendelser. Ville ikke dette 
en dø av psykisk hunger. Det kunne være en ide for alle disse 
var dette hun hadde gardert seg hjem, der nu er blritt SQill1 små 
mot. Gjennom litteraturen og uinntakelige festninger? 
sine minner. Fra 70-års alderen Nu hendte det tilfeldigvis at 
og derover ser vi daglig familie, jeg en aften falt opp i et hjem
venner og kjente av vår egen ge- lig miljØ med TV. Der var en 
nerasjon vandre bort. Ja, man eldre herre tilstede, - en jeg 
venter formelig med en kildrende tidligere ikke hadde møtt. Han 

gert sterkt, er studentene. Regje
ringen foreslår å legge renter på 
studielånene i studietiden. Dette 
innebærer at en student efter 7 års 
embedsstudium vil ha kr. 224 000 
i gjeld og vil få en rente- og av
dragsbyrde pr. år. Dette er kan
skje en måte å begrense antallet 
studenter på, men i alle tilfelIe en 
lite sosial metode. Vi undres ikke 
over at Arbeiderpartiet ikke har 
tilslutning blandt de yngre alders
grupper. 

* 

19 år gamle guttene hadde slått 
og sparket 27-åringen til dØde. 

Dette er nok en indikasjon på 
at voldsmentaliteten er i ferd med 
å ta overhånd. Noe må gjøres 
snart. SpØrsmålet er bare om myn
dighetene har evnen og viljen. 

* KRIGEN IRAK/IRAN 

dest ut har de handicappede gått. Storbyvolden sprer seg i Oslo. 
De føler seg sterkt nedprioritert og For kort sid siden ble tre ungdom
vurderer å bryte ethvert samarbei-' mer dømt i Eidsivating Lagmanns
de med staten. rett for drapet på en 27 år gammel 

Krigen mellom Irak og Iran kan 
lett sette verden i brann. Selv om 
stengningen av oljekranene i disse 
landene har hatt mindre innvirk
ning på verdenssituasjonen enn 
ventet, er det all grunn til å se 
med uro på utviklingen. Stormak
tene fisker i det rørte farvannet, 
og det er vanskelig å forutsi hva En annen gruppe som har rea- mann på Ammerud i Oslo. De 

var rundt de 80, - jeg fØlte meg 
selv ung, ennu såvidt rundet de 
70. Han hadde kloke øyne. Der 
var opplevelser i dem. Det var 
som om de hadde sett til bunns 
i livet. En kilde lå foran meg, en 
ny brØnn der ennu ikke var ut
tørret. Han skrev. Ikke for and
re, men for seg selv. Sine tan
ker, sine erindringer, sine erfa
fnger, om det han leste. Dette 
var min mann. Han levde. Levde 
gjennem sine tanker, som han 
ga liv. Han hadde stått ved kil
derne og øst opp, slik han selv til 
sist ble en kilde. Slik jeg selv var 
forfengelig nok til å håpe å bli 
det, når min egen kjære bande av 
barn og barnebarn kom til mo
den alder! Men der satt altså 
denne gamle herren og jeg fØlte 
meg som en Boswell ved hans 
fØtter. Jeg hadde funnet et men
neske! Der satt noen unge men
nesker der .. De forsto ikke hva 
denne mannen representerte. De 
selv var skapt av tiden. Der gikk 
en Mason-film, som måtte sees. 
Hva betød en gammel mann, der 
snart skulle dØ, mot en slik film? 
Hva betØd det matte gull mot 
skinnende messing? 

Hvor rett hadde ikke Macody 
Lund: Det er igrunnen bare tan
kene som trenger et sprog. 

Den gamle herren forsvant i 
stillhet. 

Vi er for lengst inne i en ny 
epoke. Der var omkring 300 år 
mellom Galilei og Edison, -
bare 60 år mellom brØdrene 
Wright (flyet) og måneraketten. 
Men vi er ennu en del igjen av 
den gamle legion. Når den er 
borte blir der fred på jorden. For 
da vil alle tale likt, tenke likt, 

som kan skje. Nå viser det seg at 
Sovjet er innblandet på begge si
der. Den ene dagen selger Kreml 
våpen til Irak, mens Iran får til
bud om hjelp dagen efter. 

* UTSKIFTNINGER I REGJE
RINGEN 

Det vakte forbauselse da Bjart
mar Gjerde og Andreas Cappelen 
gikk ut av regjeringen i begynnel
sen av oktober. Inger Louise Valle 
hadde jo faktisk på forhånd an
nonsert sin avgang. Mange har 
undret seg over hvorfor den dyna
miske Gjerde forlater regjeringen. 
Men han sikter kanskje efter an
dre oppdrag. Valgutsiktene er ikke 

NOVEMBER 1980 

drømme likt og reagere likt, -
hvordan kan der da oppstå frik
sjoner? Kontinuitet i tradisjon og 
slektsfølelse vil være borte og en 
vil møte seg selv rundt hvert 
hjørne! I pocketutgaver. I en slik 
verden har vi ingenting å gjøre. 
Altså - «Lær mig, O Skov, at 
visne glad», som det het i den 
gamle sang. 

Skal jeg likevel til slutt hviske 
Dem en liten munter hemmelig
het i øret? Det er i virkeligheten 
ikke vi eldre som så hårdt tren
ger til kontakter. Men de unge. 
Det lyder noe kontradiktatorisk 
til hva foran er skrevet, men det 
har seg slik: Om de ikke akku
rat inviterer oss til dans eller 
diskusjonsmøter, så vil de gjerne 
vite at vi er der. At sØylene, hvor 
morkne de enn kan være, ennu 
står der. Likegyldige hvor. Bare 
de står der! Noe som en ube
visst lengsel kan rettes mot, noe 
å støtte seg til. Far og mor for 
sitt barn, - til dette gjerne er 
oppi 60-års alderen. Besteforeld
re for barnebarna med alt hva 
dette innebærer, - fra en flis i 
fingeren, hemmelige betroelser i 
ungdommen, til de mer modne 
over strikketØyet senere. Kontak
ter? Velsigne dere, unge! Kom 
bare, - når livet drive,r sitt spill, 
kanskje et lite havari eller hva 
det nu kan være. Dere finner oss 
nok. Vansker med anbringelse 
av barna? Vi har mamma og 
pappa, eller besteforeldrene. De 
står der med åpne armer og fav
ner dem. Dette er naturlig kjær
lighet, livets reelle kontakter. 

Andre kontakter SØkes av de 
tomme sinn, - der SØker andre 
like tomme. 

Finn de ekte, der slår gnister, 
eller en regnbue av toleranse, 
fred og glede. 

- Har De lest en bok av 
Boudier-Bakker: «Det banker på 
døren»? 

Ikke? 
Les den. 

Senior 

alt for gode for Arbeiderpartiet, 
og det må være bedre å være f. 
eks. Kringkastingssjef enn bare 
opposisjonspolitiker. 

* 
ANNE FRANKS DAGBOK 

I «Aftenposten» og «Arbeider
bladet» leser vi at meget taler for 
at den verdenskjente ANNE 
FRANKS DAGBOK er falsk. 

Spesialister i det tyske politi har 
i forbindelse med en rettssak om 
boken fastslått at deler av den er 
skrevet med kulepenn. Da kule
pennen først ble oppfunnet i 1951, 
taler jo alt for at det dreier seg 
om falskneri. 
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Quisling og C. C. 
I et par artikler i Morgenbladet har sjefredaktør Chr. 

Chr i ste n sen (C. C.) gitt uttrykk for at om vi NS-folk 
bare avsverger Quisling, vil vi ha sjanser til tross alt å bli 
tatt til nåde igjen. Og avsverge ham bør vi gjøre fordi 
Quisling ifølge C. C. slett ikke var den mann vi trodde han 
var. 

Vi som kjente Quisling, er selvfølgelig ikke blinde for at 
han hadde sine feil som politiker. BI. a. hadde han det av 
og til med å tro for godt om folk, og det kan være nokså 
skjebnesvangert i politikkens harde verden. 

Men hva C. C. prøver å gjøre, er å insinuere tvil om 
Vidkun Quislings hederlighet, og der finner han oss hvertfall 
ikke hjemme. Hvis vi noen gang har møtt et menneske som 
var bunnhederlig og sann, og som stilte de aller strengeste 
krav til seg selv, så var det denne mann. Ingen som noen 
gang kom innpå ham, kan med hånden på hjertet hevde 
noe annet. 

C. C.'s lett betente avsvergingsaksjon er dømt til å mis
lykkes. 

Filharmonisk blodhund 

FOLK og LAND 

La oss betale vår æresgjeld 
Vår hjelpeorganisasj~n for 

krigs,skadede har alltid kunnet 
regne med helhjertet støtte fra 
dette blads lesere og (~r dypt 
takknemlig for det. Den hjelp 
vi for vår del kan yte våæ krigs
skadede og krigsenker er helt og 
holdent avhengig av den hjelp 
som vi får ved frivillige tilskudd 
og gaver. 

Behovet for hjelp og støtte er 
fortsatt stort, og større enn vi 
makter å overkomme. Tap av 
helse og fØrlighet kan ikke uten 
videre erstattes. Men tap kan 
lindres og Økonomisk nØd kan 
avhjelpes! Det kan faktisk gjø
res en masse både godt og nyt
tig for medmennesker som har 
det vanskelig når man har pen
gemidler til disposisjon. La oss 
ikke glemme dette. Viktigst av 
alt: Det er av avgjØrende betyd
ning at man ikke har fØlelsen av 
å stå alene. Medmenneskelig so
lidaritet, samkjensle og varme, 
ikke bare i ord, men også i kon
het handling i form aven virke
lig håndsrekning, betyr mye. I 
noen tilfene alt. 

Med dette nummer av avisen 
fØlger igjen et innbetalingskort. 

Vi ber om at det blir brukt. Det 
vil glede mange om vi ved denne 
korsvei kune bli hjulpet et lite 
stykke videre i vårt hjelpearbeid! 

Vær så vennlig å sende ditt bi
drag til: Hjelpeorganisasjonen 
for krigsskadede frontkjempere 
og falnes etterlatte, Postboks 
1407 Vika, Oslo l. 

Postgirokonto nr. 5 18 07 08. 
Av hensyn til kontrollen er det 

og viktig at det ved innsamlinger 

som måtte bli foretatt blir på
sett at belØpet vir1ælig kommer 
oss i hende. Postgirokvittering 
er i denne forbindelse tilstrekke
lig god kvittering. Vi vil likevel 
gjerne gi kvittering i bladet eller 
ved direkte brev, om det uttryk
kes ønsJQe om dette. 

Oslo, 1. november 1980 
HJELPEORGANISASJONEN 

FOR KRIGSSKADDE 
Eivind Saxlund 

Fra gulnete Dagbok-blader 
INSTITUTT FOR NORSK OKKUPASJONSHISTORIE (INO) VÆRT MEDLEM AV NAS

har mottatt en bunke dagbokblader fra en tidligere fange JONAL SAMLING. 
i Espeland fangeleir ved Bergen. De er skrevet på toalett- En tyskerarbeider kan gå fri, 

Det blir grand galla sirkusfestival i Aulaen 11. og 12. papir, og ble i sin tid smuglet ut av leiren. men har han vært medlem av 
desember, der en sovjetisk blodhund, kledd i skreddersydd Vi håper fanger fra andre leirer vil følge eksemplet, da partiet skal han ha 2-3 år. Og 
livkjole, skal spille klaver, sammen med Filharmonisk' Sel- innholdet har den største interesse for våre forskere. her skulle jeg Ønske at en ville 
skaps orkester. Det er med tillatelse vi offentliggjør noen av dagbokbla- etterlyse logikken i en prisbe-

. Blodhunden lyder navnet Tikhon K~rennikov, o~ vil være de ne fra Espeland, som kommer i dette nummer, og fort- lØnnet handling. 
kjent som. en hov?dm~m~ bak de blodige ut~ensknmgene av ,seUer i desember og januar. Nei så vakkert det er i dag. 
«statens fiender» l Sovjetisk kunst- og kulturliv. Fjellene med sohrull over sneen. 

Selveste Stalin utpekte i 1948 Tikhon K h ren n i k o v Espeland fangeleir eller dommeren selv Ønsker et Oppe fra bad~t lyder korsan-
som formann i Komponistforeningen i Sovjetsamveldet, og 15. desember 1945 hurtig avansement. gen 3-stemmig. Man innøver ju-
fortsatt har han samme stilling. Vi gjør ofte regnestykker over Det er altså det dyreste å bli leantaten og Beethovens Jubila-

Invitasjonen aven av Sovjets største kommunistiske ban- den dom vi kan vente oss. Vi dØmt som landssviker her vest- ta. Det nærmer seg jul og det er 
dilter er en skam for Filharmonisk Selskap, og vi kan ikke forsØker å regne tørt og nØk- på, hvor straffeloven tolkes av merkelig: det bekrefter seg all
tro at kong Olav, som Selskapets høye beskytter, godtar at temt, men savner som Arcime- så mange ny-konfirmerte mac- tid hvilken innflytelse julens 
Aulaens praktfulle flygel på denne måte skal tilsmusses av des et fast punkt. Hadde det vært chiavellister, og hvis forfengelig- stemning har på menneskene. 
hunden Khrennikovs blodige labber. et greit mord eller en voldtekt het ligger i å utferdige en så lang Fattig, ydmyket, ensom, - alltid 

Bilder og plakater 
Tilstrømmingen av bøker og annet trykt materiale til INO's bibliotek 
har vært meget god. 
På to felter ligger vi imidlertid langt etter: Det gjelder 

FOTOGRAFIER og PLAKATER 

Også slikt materiale er svært velkomment. - La oss bygge opp 
et skikkelig billedarkiv! 

INO 
Postboks 924 Sentrum 

Oslo 1 

hadde saken stillet seg annerle- tiltale som mulig. vil selve julens udefinerbare for-
"'\ des. Men vi ser her at' en kan A v nytt kan fortelles at det ventning gli inn i sinnet. Jeg tror 

komme fra retten med 5 år, hvor ser ut til at hele Ths. Falch-sa- nok det er barndommens min
en annen for nØyaktig samme ken (Det Bergenske Dampskibs- ner om mor og julelys, i det hele 
tiltale får 10 år. Og her kom- selskap) er i ferd med å rulles tatt fra en tid hvor begrepet ond
mer domsfanger fra Ilebu, som opp. Flere har vært i timelange skap var barnet ukjent, som mØ
har fått 2 år for en tiltale som forhØr om skipsrederens forhold ter oss gjennom hele julens gla-
her borte honoreres med 6 år. til tyskerne og de transaksjoner de hØytid. 

FØlgende faktorer spiller der- som er gjort. - Vi hadde forleden dag be-
for inn ved domskjennelse: - Nå har vi ham snart i sak- SØk av «Mosignore» fra den ka-
l. FØrst og fremst hvilken dom- sen, sa etterforskeren igår til et tolske kirke i Bergen. Det var 

mer. av vitnene herfra. Men jeg tror kunngjort at de som Ønsket å 
2. Hvorvidt saken i pressen er ikke de tør ta ham~ Fordi at tale med ham kunne tegne seg. 

slått stort op. (Hvilket ofte med ham vil en stor del av Ber- Til administrasjonens forferdel
skjer i mangel på annen stoff- gens finansaristokrati ryke med. se var det nær inn på 75% av 

\... J tilgang.) Vel, - non olet, penger lukter belegget som gjerne ville tale 
'-----------------------' 3. Hvorvidt man blir dømt i by- ikke ,som salig Vespasian sa. med den gode pater. Men jeg er 

Plasser dine forsikringer gjennom 

Bergs Assuranse 
autorisert konsulentfirma 

Stortingsgt. 18, Oslo 1 - Telefon 41 3730 linje 56. 

TRYGGHET OG SIKKERHET 

'\ rett eller lagmannsrett. Hvis de tok alle tykerarbei-engstelig for at det ikke var så 
4. Hvorvidt man blir dØmt på derne, de forretningsdrivende, meget bekymring for sin sjels 

Sørlandet, Østlandet, Nord- hvem ble da tilbake for å sitte frelse som den omstendighet å 
Norge eller Vestlandet. til doms over oss? kunne spille Statskirken ut en 

5. Hvorvidt etterforskeren, som De kommer etter min tro til liten trumf som drev dem. Kan-
også kan opptre som aktor, å fØlge denne linje for å be- skje er det urett å si dette. Sa
er personlig forutinntatt. (Er grense alt mest mulig: INGEN ken er jo den at under forhold 
kombinasjonen lovlig?) HANDLING ELLER HOLD- hvor et menneske ofte fØler seg 

~,-------------------------------

6. Hvorvidt eJ,l legdommer har NING BLIR PADØMT SOM fortvilet, ensom og forlatt knyt
fått protestert en veksel, den LANDSSVIK MED MINDRE ter det med eller mot sin vilje 
andre kanskje lider av dysepsi VEDKOMMENDE HAR (Forts. side 6) 
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Side 4 

Mindre bevilgninger til Forsvaret 
NÅ -enn før 

okkupasjonen av Norge 
Av fhv. Byråsjef HARRY LINDSTRØM 

Vi opplever idag og har opp
levet i de senere år, mye som 
likner årene forut for utbruddet 
av den 2. verdenskrig. I tiden fØr 
9. april 1940 var vi alle mer eller 
mindre mentalt uforberedt på 
hva som skulle hende. I tillegg 
til den mentale uforberedthet har 
vi i dag en uenighet om så mye. 

I alle år efter den 2. verdens
krig har vi fått hØre om de man
ge årsaker til at VI ikke mak
tet å forsvare oss mot den tyske 
krigsmakt, da denne angrep OSS 
den 9. april 1940. En av de 
største og vesentligste årsaker 
var de mangelfulle bevilgninger 
til Forsvaret og anvendelse av 

Ar: 

1979 
1980 

Anvendelse av stats
midler til Forsvaret: 

7294000 
7993000 

Undersøker man så utgiftstal
lene noe nærmere for alle år for
ut for den 2. verdenskrig, finner 
man at det bare i året 1920121 
ble anvendt mindre til Forsvaret 
enn i 1980, nemlig 8,48%. 

Forsøker man å lage et utveiet 
årsgjennomsnitt for utgifter til 
Forsvaret i årene 1919120 til 

1919/20 til 1938/39: 
y = 0,09 X + 9.69 

pengemidler fra Statens side til 
Forsvaret. 

I årene 1919120 til 1938/39 
ble det i årsgjennomsnitt anvendt 
10,4 % av de totale statsutgifter, 
til Forsvaret. De forskjellige par
tiregjeringer anvendte i sine for
valtningsår til Forsvaret av stats
midler: 
a. Regj. fra Høyre. . .. 9,98% 
b. Regj. fra Venstre .. 10,45% 
c. Regj. fra Arb.partiet 11,13% 
d. Regj. fra Bondepart. 11,31% 

Studerer VI så anvendelsen av 
statsmidler til Forsvaret i 1979 
og bevilgningen til Forsvaret i 
1~80 får man: 

Totale stats
utgifter: 

78137000000 
91907000000 

I % til 
forsvaret: 

9,57% 
8,73% 

1938/39 og for årene fra 1961 
til 1980 får man: 

Arsgjennomsnitt for utgifter til 
forsvaret av totale statsutgifter: 
1919/20 til 1938/39 .. 10,40% 
1961 til 1980 ...... 11,86% 

Forsøker man å stille dette 
opp i likningsform for de to 
tidsperioder, får man: 

1961 til 1980: 
y = -;- 0.009 X + 12.76 

Vi kan også framstille disse forhold grafisk: 

~ 1961 k =+q09 

I 

1919 k = +0,09 
::r920 

Vi har fått hØre meget om de 
utilstrekkelige ytelser til Forsva
ret i mellomkrigsårene, men vi 
hører sjelden eller aldri om de 
relative ytelser til forsvaret i ef
terkrigsårene. Faktum er at man 
i disse år har en synkende ten
dens - nedadgående tendens i 
disse år. 

Det bØr NA være på tide at 
man alvorlig undersøker disse 
forhold og holder for øye at 

-___ 1980 --
19~ 

193$ 

PLANLEGGING også INNEN 
FORSVARET er: 

A samle sammen alle data og 
kunnskaper og erfaringer vi har 
om FORSVARET og så trek
ker man slutninger for FREM
TIDEN fra disse data, Jmnn
skaper og erfaringer. 

FREMTIDEN ligger minst 
15-20 år foran OSS. 

Harry LindstrØm 

Marsjmusikk 
fra siste verdenskrig 

NORD-EUROPAS BESTE UTVALG 

25 forskjellige kassetter i vakre fargeeovere. 

GRATIS KATALOG FRA 

M-S O, BOKS 45 - SLEMDAL 

OSLO 3 

FOLK og LAND 

Glimt av 
forsvarsvilje 

tross alt? 
Haakon Lie: 
Loftsrydding. 476 s. 
Tiden Norsk Forlag 1980 

Haakon Lies nye bok gir et 
klart bilde av Det norske Arbei
derpartis tvilsomme fortid med 
Moskva-tilknytning, . nedbryting 
av forsvaret og mye annet rart. 
Selv om det ikke egentlig er så 
forferdelig mye nytt stoff for 
den som har interessert seg for 
disse ting tidligere, er det likevel 
nyttig og interessant lesning. 

Hva som imidlertid forbløffet 
denne anmelder, var at det i slut
ten av tredveårene fantes en del 
folk helt opp i DNA's toppledel
se som på samme måte som oss 
NS-folk gikk inn for et sterkere 
forsvar. De møtte imidlertid 
hardnakket motstand i Ny
gaardsvold-regjeringen og ikke 
minst fra «gubben» selv. Derfor 
måtte det altså gå som det gjor
de. 

Det skjemmer boken at Haa
kon Lie ikke unnser seg for på 
ny å bringe til torvs en del gam
le sladderhistorier om Quisling 
og i det hele tatt gir et nokså 
fortegnet bilde bl.a. av hans inn
sats som forsvarsminister. 

Fornyelse 
eller 

undergang 
Oluf Krabbe: 
Det politiske galehus. 
Fornyelse eller under
gang? 177 s. Forlaget 
Politik og Samfund 1980 

For noen år siden ga Oluf 
Krabbe ut en fremragende bok 
om den danske frontkjemperbe
vegelsens historie. Nå har han 
skrevet ned sine tanker om da
gens politikk, og allerede bokens 
tittel sier jo hva han mener om 
den. Imidlertid er Krabbe på 
ingen måte bare negativ og kri
tisk. Han trekker også klart og 
tydelig opp de positive retnings
linjer han mener må følges, og 
svært mange av oss vil nok være 
enig i hans hovedtanker. 

Forlagets adresse er Skovheg
net 15, 3450 AllerØd, Danmark. 

H. 

NOVEMBER 1980 

Hvordan London 
fikk sine 

((nyheter» 
Oddvar Aas: 
Norske penneknekter i 
eksil. 242 s. 
Tiden Norsk Forlag 1980 

Denne boken er vel mest in
teressant for dem som selv på 
en eller annen måte var knyttet 
til Nygaardsvolds legasjon i 
Stockholm og pressekontoret 
der. Til å skulle være av almen 
interesse, fordyper den seg litt 
for mye i temmelig uvesentlige 
detaljer. 

For NS-folk kan boken likevel 
være aven viss interesse fordi 
den forteller på hvilken måte og 
ad hvilke veier London-kring
kasteren fikk sine ikke alt for 
objektive «nyheter». 

H. 

Maria Quislings «dagbok» 
Av BERTEL BRUN 

Her har vi et nytt eksempel på 
den nedrighet som presenteres 
når det gjelder Vidkun Quisling 

H. og Nasjonal Samling. 
Det er vel et enestående til

felle når «redaktøren» av dag
boken forsyner boken med en 
innledning som vel ikke har an
nen hensikt enn å nøytralisere 
det gunstige inntrykk dagbokJen 
gir av Vidkun Quisling. Kanskje 
finner vi bak dette også forkla
ringen på Maria Quislings mer
kelige testament? 

2. På side 49 omtales besøk hos 
Berggrav, men referat av dette 
møte savnes. Er dette også 
blitt borte på samme måte 
som· bl.a. Industriforbundets 
protokoller? 

INTERESSANTE 
BØKER 

David Irving: 
«Der Niirnberger Prozess» 
Omtalt i Folk og Land Kr. 30,-. 
«Der Untergang Dresdens» 
Om krigen mot den tyske si
vilbefolkning Kr. 35,-. 

w. Ahrens: 
«Verbrechen an Deutschen» 
Dokumentasjon av forbrytel
ser mot den tyske sivilbefolk-· 
ning i øst-Europa og vest
tyske myndigheters forsøk på 
å skjule sannheten Kr. 60,-. 

Waldemar Erfurth: 
«Der finnische Krieg 1941-44» 
Kr. 50,-. 

Jiirgen Thorwald: 
«Es begann an der Weichsel» 
«Das Ende an der Elbe» 
Bøkene forteller om den tyske 
tilbaketrekning i øst og for
drivelsen av sivilbefolkningen. 
Tilsammen Kr. 70,-. 

Alle bøkene er uinnbundne. 
Ved forskuddsbetaling skjer 
forsendelsen portofritt, - el
lers i oppkrav. 

Bestilling sendes: 
A. Norberg, 
Postboks 3044 - Elisenberg 
Oslo 2 
Postgiro 2341352 

Men hvem er det som har vært 
så ufattelig blåøyet ikke å gar
dere seg mot et slikt kupp? 

Alle gamle NS-folk må nå 
være klar over at det ikke finnes 
den gemenhet som ikke godtas 
når det gjelder å komme oss til
livs. Men at et forlag med en 
slik posisjon som Dreyer gjør 
seg medskyldig, er uventet. 

Til realitetene: 

1. Forfatteren, Øystein Parmann, 
serverer en magasinartikkel, 
hvor den gamle «bigamihisto
rien» om Vidkun Quisling 
trekkes frem. En «historie» 
som vel forlengst er avklaret, 
bl.a. av fru Maria Quisling 
selv, der hun fortalte om hans 
forsøk på å redde Alexandra 
ut av Russland. Det er såle
des ganske illustrerende at 
Alexandra og Maria er foto
grafert sammen med familien. 

Forfatteren burde ha spart 
oss for dette lavtstående kapi
tel, som virker hentet fra et 
kulØrt ukeblad. 

Det ville ha vært ganske in
teressant å lese hva han hadde 
å si, han som sammen med 
Pål Berg var de fØrste som 
foresto forsøket på Kongens 
abdikasjon, og derfor skrev 
FOLKEDOMMEN OVER 
NS. 

3. Side 52. Svaret fra general 
Ruge på Maria Quislings 
bønn. Ble også dette brev tryl-_ 
let bort? Eller ble hennes 
bønn i det hele tatt besvart? 
Ruge foretrakk jo å ta sin vi
ten med seg i graven. 

Men tilbake til utgangspunk
tet: 

På Ilebu traff jeg for fØrste 
gang en av Quislings ministre, og 
vi ble meget gode venner, -
spilte sjakk og studerte spansk 
sammen. 

Da han lå på det siste noen år 
senere, besøkte jeg ham. Han 
hadde vanskelig for å snakke, 
men han fikk da sagt noe før 
han døde. Hvor omfattende han 
mente det, vet jeg ikke, men 
dette gode menneske sa i alle 
fall: 

«FOR NOE PAKK. FOR 
NOE FORFERDELIG PAKK!» 

Bertel Brun 

BEKJENTSKAP 

Bereist, tidligere forretningsmann i god posisjon søker kontakt med 
representativ kvinne i satt alder for vennskap og reiser. 

Billett merket: «Godt humør og frisk» til Folk og Lands ekspedisjon . 

. -----------------------------~ ~------------.~ 
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Johan-
Scharffenbergs 
spørsmål 

Jeg henviser til BjØrn BjØrn
sens bok, NARVIK 1940. Den 
besvarer konkret de spørsmål 
Johan Scharffenberg stilte i 
1945. Hans Strøm 

Her er spØrsmålene: 
1. SØkte vestmaktene å trekke 

Norge inn i krigen mot Tysk
land? 

Forberedte de okkupasjon 
av baser på Norges kyst? 

2. FØrte Norge en strengt upar 
tisk nØytralitetspolitikk? Ville 
eller kunne Norge motsette seg 
vestmaktenes planer? 

3. Fant Tyskland skandinavisk 
nØytralitet mest fordelaktig 
for sine egne interesser? 

4. Hadde Tyskland grunn til å 
frykte en britisk/fransk okku
pasjon i Norge? 

deIsene under «opppgjøret» et
terpå, uten fanatisme, syting eller 
unødig bitterhet. 

Jeg må si at jeg har fått et 
adskillig mere nyansert syn på 
saken ved nærmere studier av 
INO's bøker, og da i fØrste rekke 
Odd Melsoms siste verk. 

Det jeg imidlertid savner, er 
et verk jeg mener det burde vært 
enkelt!a utgi, nemlig en dikt
antologi med nasjonale dikt av 
Finn Halvorsen, Asmund Sveen, 
Kåre Bjørgan, Cally Monrad, m. 

Den som svarer: fl. som i hØyeste grad fortjener 
JA til det første spørsmål, mere anerkjennelse enn det som 
NEI til det annet spØrsmål, er blitt dem til del. 
JA til det tredje og det fjerde Det burde være en ,noenlunde 

sp.ørsm~, . . o • enkel sak å lage et godt utvalg av 
bhr loglsk forphktet til a e!kJen- disse kunstneres verker, som idag 
ne at den tyske okkupaSJon 9. er nedvurderte og forsØkt tiet 
ap~il. 1940 var ikke folkeretts- ihjel. 
stndlg. En slik diktantologi burde 

På grunnlag av sikre kjens
gjerninger anser jeg disse svar 
som vitenskapelig riktige, jeg er 
derfor tvunget til denne smerte
lige konklusjon. Det har jeg og
så uttalt offentlig. 

kunne inneholde noter til melo ... 
dier der de finnes. Jeg tror det 
ville være stor interesse for et 
slikt verk, og ber dere derfor å 
overveie forslaget. 

Med hilsen L. P., Lakselv 

Fremtidens norske politikk SV AR: Takk for ditt brev. 
bør bygge på den historiske Det gleder oss at også yngre 
sannhet, ikke på fortielse og mennesker er interessert i INO's 
lØgn. arbeide. Stadig mottar vi brev 

SelvfØlgelig Ønsket jeg ikke at fra ungdom som har sett seg 
Norge skulle komme med på lei på den ensidige informasjon 
tysk side, men jeg Ønsket at om okkupasjonstiden og NS .. 
Norge skulle vært rustet sterkt Ditt forslag om å utgi en dikt
nok til å kunne avvise ~øytrali- antologi er i og for seg interes
tetskrenkelser fra begge slder. sant. De meget hØye produk-

Johan Scharffenberg sjonskostnader er imidlertid et 

Et forslag som 
bør overveies 
Herr redaktØr! 

Jeg har lest mange av bøke
ne dere har utgitt, og jeg finner 
dem svært interessante og nØd
vendige. 

Jeg mener at INO har en stor 
oppgave i å utgi bØker de andre 
forlagene ikke tør utgi, i så måte 
utgjør Odd Melsom's bØker et 
praktverk som absolutt fyller et 
tomrom. 

Det jeg, som en som er fØdt 
lenge etter krigens slutt (i 1960), 
i fØrsterekke reagerte positivt 
på, da jeg med adskillig skepsis 
og forutinntatte standpunkter 
gikk til innkjØp av noen av deres 
bØker, etter å ha kommet over 
FOLK OG LAND ved et til
felle, var den oppriktige vilje til 
å fremstille motivene for NS
folkenes handlinger under kri
gen, og gi deres versjon av hen-

stort problem for oss. Mens man 
tør kunne utgi en bok tor noen 
få tusen kroner, er trykningskost
nadene og innbindingskostnade
ne idag meget hØye. Man må 
fatkisk regne med at det koster 
nærmere 100 (l00 kroner å pro-
dusere en bok av noen stØrrelse. 
Det sier seg derfor selv at vi er 
nØdt til å prioritere og fØrst og 
fremst utgi bØker av faglig-his
torisk karakter. Vi sliter også 
med det problem at mens andre 
forlag ville motta betydelig støt
te ved utgivelse av diktantologi, 
ville vi måtte finansiere alt på 
egenhånd. Red. 

GI DETTE 
NUMMER VIDERE 

til en annen nAr du har 
lest det! Oet er en god 
mAte A fremme vAr sak 
pA, og den kan også 
skaffe OS8 ny • .-bonnen
ter. 

Vår felles 
fiende 
Herr redaktØr! 

Vil bare takke så meget for 
avisen FOLK OG LAND som 
jeg har mottatt i dag. SELV om 
vi kan ha ulike syn på enkelte 
ting, er vår felles fiende kom
munismen og venstre-radikalis
men, som dominerer til de gra
der i dag, til og med i enkelte 
kirkesamfunn og enkelte presse
organer. De driver systematisk 
infiltrasjon over alt. Alle an
svarsbevisste mennesker bør gjø
re noe for å snu denne utvikling 
fØr det er for sent. 

Pøbelens 
tidsalder 

L.F. 

Småpøbelen herjet hos Sverre 
Smed, så han aldri fikk fred. 

---
• 
• 

bygning. Den gamle gårdbruker 
har bil, varebil, han kan være 
god" å ha en tid for å hente varer 
og andre saker de trenger på en 
gård. 

En dag er -bygget ferdig, og 
den gamle får beskjed om å dra 
derfra. 

Glemt er det fjerde bud, glemt 
er det tinglØste skjØtet og at 
det var han som var den virke
lige eier, fordi han aldri hadde 
fått så mye som en krone for 
garden. 

Så gikk den gamle til rettsak. 
Forliksråd, hererdsrett og lag
mannsrett. Den utkastede fØde
rådsmann tapte alle. 

Så vet han at det ikke er noen 
rett å få, pøbelen og kjeltringene 
har sin tid, det er nok deres tids
alder vi lever i. 

Så må han gripe til nØdverge
retten som Sverre Smed og kjøp
mannen i Skibotn. For det er 
pØbelens og kjeltringenes tidsal
der. 

OFO 

Flagget 
Tilslutt så han ingen annen ut- De som er glad i det norske 
vei enn å skyte på småpøbelen. flagget, - de er også glad i 
Han hadde flere ganger bedt sitt land. 
lensmannen om hjelp, men det De som heiser det norske 
nyttet ikke. flagg, ønsker å ære sitt land, de 

HVEM KOM FOR RETTEN vil markeæ at de er norske bor-
OG BLE DØMT? gere og at de er glad for det. 

Jo, Sverre som handlet i for- Flagget symboliserer vår nas-
ståelig nødverge. Pøbelen skulle jonale bevissthet. 
vernes. Oppe i Skibotn kommer Flagget heises til hØytid, -
to svenske storforbrytere, den til fest og glede. 
ene er alt blitt dØmt til 12 års Flagget må til for at festens 
fengsel. De gjør innbrudd i en ramme skal være fullkommen. 
forretning, og da den ene går Flagget smeller ikke alene på de 
mot kjøpmannen for å slå barn store nasjonale festdager, men 
ned med et kubein, da skyter følger oss som en personlig venn, 
han. som kaster heder over oss på de 

Den ene blir truffet i benet, dager i vårt liv, hvor vi føler 
men går like godt. Da smeller solskinn og glede bØlger mot 
han et skudd til, og fyren ramler oss. 
og blir liggende. De lyver for seg selv mange 
. Nå må nok kjØpmannen snart av dem som fornekter sitt flagg 

for retten. Han som ikke lar for- og sitt land. De kan gjeme være 
bryterne gjøre som de vil . . . med på litt rØdt brØl, med krav 

Så var det en gammel gård- om å heise rØdkluten over de 
bruker som skjøtet over til den offentlige bygninger. Men spØr 
han mente var sin eldste sønn. dem om de vil heise den over 
Gården var bygget for den gam- sine hjem. SpØr dem om de vil 
les skyld, det hadde vært hans heise det på hytta ute mellom 
hjem i alle år. SØnnen og sviger- havskjærene, på fjellet eller inne 
datteren tar ikke hensyn til ting- i skogholtet. La oss derfor glede 
lest skjøte, hvor det står halvt oss over at flagget fremdeles er 
fØderåd. De har også glemt det det norske folks kostelige" eie, 
fjerde budet: «Hedre din far og og at den rØde klut blir bannlyst 
din mor». Men en tid har de på private enemerker. 

Anne Frank 
«døde» 

SideS 

for 20 år siden 
«Anne Franks Dagbok», his

torien om den lille jødepiken, 
som med sin familie skjulte seg 
for Gestapo i et bakhus i Am
sterdam, har fått. en hel verden 
til å gråte. Historien er filmet 
flere ganger, og enhver teatersjef 
vet at kassasuksessen er sikret, 
når den med jevne mellomrom 
settes opp på scenen. 

I forbindelse med lærernes un
dervisning om «de seks millio
ner jØder», kjenner selv det 
minste skolebarn denne jødepi
ken som endte sitt liv i·· Bergen 
BeIsen. Meget hat er sprunget 
ut av historien, og vi minnes den 
13-årige skoleeleven i Bergen, 
som etter -Anne Frank-oppførel
sen på Den Nationale scene, ble 
mobbet ut av speidertroppen hun 
ivret for, under tilropene: - Din 
far drepte Anne Frank. 

Allerede i 1963 ble det like
vel påvist i New York HØyeste
rett at boken var et falsum, og 
det mest levende eksempel på 
historieforfalskning verden har 
opplevet i nyere tid. At det hele 
var et svindelnummer hvor ho
vedformålet var å skaffe penger 
i lommen på bokforleggeren 
Otto Franck, som idag lever et 
liv i luksus for de milliarder han 
har tjent på boken. 

Historien om «Anne Frank» 
er opprinnelig forfattet av den 
amerikanske romanskriver Mey
er Levin, som sendte manuskrip
tet til Otto Franck. Uten forfat
terens tillatelse omredigerte 
Franck manuskriptet, og utga det 
som sin egen datters dagbok. Det 
må innskytes at Otto Franck 
aldri har vært i konsentrasjons
leir, og ,aldri har hatt noen dat
ter. 

I HØyesterett ble den «smar
te» Anne Franks «far» dømt til 
å betale forfatteren, Meyer Le
vin, 50 000 dollar i erstatning. 
Dommen falt i 1959. 

Ved henvendelse til advokat
firmaet som i sin tid førte saken 
for Meyer Levin, opplyses det at 
offentliggjørelsen av dommen 
har møtt den sterkeste motstand. 
Ingen avis ville bringe sakens 
sanne sammenheng, og heller 
ikke ville forlag eller teatersjefer 
gjøre kjent at boken er en ro
man. 

Endelig, - nærmere 20 år et
ter dommen, har verdenspressen 
måttet innrømme kjempesvinde
len. Det kunne ikke lenger skju
les at «lille Anne Frank» hadde 
skrevet sin dagbok med kule
penn. 

Og kulepenner fantes nok ik
ke under siste verdenskrig. O.N. 

Averter i 
«Folk og Land» 

bruk for gratis arbeidshjelp, det 
skal bygges nytt, - ny drifts- Karl Torjussen _____________ _ 
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Side 6 

Sosialdeparte
mentet ... 

(Forts. fra side 1) 

ærlig og sa at jeg hele mitt liv 
måtte slepe med smertene og in
validiteten. Dette har også stemt. 

I 1950 reiste jeg til Sverige, 
hvor jeg ville forsøke å klare 
meg selv. Jeg har likevel vært 
mere sykmeldt, enn jeg har vært 
på jobb. Også her har sykehuse
ne sØkt å hjelpe meg, men over
læge FrØshaugs «behandlinger» 
kan ikke læges. 

Jeg vil påpeke at jeg ikke var 
alene som gikk igjennom disse 
undersØkelser på Ilebu. Mange 
måtte dele skjebne med meg. 

Selv har jeg skrevet utfØrlig til 
Fengselsstyret, 4. kontor, ved by
råsjef Foseid Nielsen, om denne 
sak,» forteller overlæge FrØs
haugs offer til FOLK OG 
LAND. 

VAR REDAKSJON har fått i 
besittelse et internt brev fra Me
disinalråd Jon Bjørnsen i Sosial
departementet, stilet til Justisde
partementet. Det er usedvanlig 
skarpt i sitt innhold, og innrøm
mer hensynslØshet fra overlæge 
FrØshaugs side. Medisinalrådeil 
bekrefter at alle forsiktighetsreg
ler ble overtrådt ved undersøkel
sene. Derfor den senere invalidi
tet. 

I brevet står det bl.a.: 
«Patienter som har fått gjen

nomført encephalografi skal lig
ge 24 timer etter undersøkelsen, 
men får dog forlate sengen for å 
gå på wc. Det hender at under
søkelser blir foretatt på polikli
niske patienter, men disse blir 
etterpå transportert i liggende 
stilling med sykebil tilbake. 

Samme forsiktighetsregler gjel
der etter spinalpunksjon som er
faringsmessig oftere gir plager li
ke etter undersøkelser i form av 
hodepine og ryggsmerter. Smer
tene gir seg imidlertid vanligvis 
innen få uker eller måneder. 

Når disse forsiktighetsregler er 
fulgt, er det sjelden at sen-plager 
oppstår. Den transportmåte som 
er beskrevet av søkeren må i 
medisinsk henseende betraktes 

MANEDENS 
.PERNllLE~ : 

Jeg må først få takke for mange 
innsendte viser og sanger som så 
dagens lys i landssvikleirene, og jeg 
skal få komme tilbake til innsen
derne og det innsendte. Det er mye 
å fordØye, men som en rØd tråd 
gjennom det hele går humoren, 
som de innsatte nar klart å beholde 
trass i forhånelser og fornedrelser. 

Mens jeg snakker om brev vil jeg 
også få nevne ett jeg nylig mottok 
som vedlegg til en presang. A vs en
deren var anonym, men tilsendte 
var «Det lykkelige valg» av Nils 
Kjær. Brevets korte tekst var som 
fØlger: «Ikke for å terge dig, men 
for å opmuntre dig! Din N.N.N.» 
Takk, N.N.N., jeg antar at du har 
dobbeltnavn eller to fornavn og 
at du er litt opp i årene. 

som uheldig, og overfor patien
ten som hensynslØs. Det forelig
ger i tilfelle et brudd på vanlige 
medisinske forsiktighetsregler.» 

Til slutt skriver Medisinalråd 
BjØrnsen: 

«ForØvrig skal bemerkes at de 
journaler som det vises til i over
læge FrØshaugs brev av 14. mai 
1971 bØr SØkes funnet, i det det 
ikke tydelig fremgår på hvilket 
grunnlag disse undersØkelser ble 
foretatt.» 

Fra vanligvis godt underret
tede kilder får FOLK og LAND 
opplyst at de journaler det vises 
til, fortsatt er forsvunnet. Det er 
derfor ingen som vet hvorfor sli
ke undersøkelser ble foretatt på 
Ilebu. Til slutt må understrekes 
at det aldri er innledet etter
forskning mot overlæge FrØs
haug for hans behandlinger, -
og ennå har ingen ofre for hans 
overgrep fått erstatninger for si
ne Ødelagte liv. 

BØr ikke HELSEDIREKTO
RATET nå sørge for at gjenle
vende ofre får erstatninger de 
har naturlig krav på, lik erstat
ninger fanger fra tyskce konsen
trasjonsleirer fikk? 

Også i døden .. . 
(Forts. fra side 1) 

mue under forvaltning.» (Hil
disch var ikke dØmt på det tids
punkt. red. anm.) 

I et senere brev skriver kirke
verge Schwingel: 

«Herre fullmektig Nergaard, 
adv. G. Melbye og J. C. Melbye, 
Oslo. 

Som gravlegat nr. 1271 ble det 
den 14. juli 1922 innbetalt 
kr. 4500 til feste og vedlikehold 
for ALLTID av Hildisch»s grav
sted nr. 3220 i parken på Vestre 
gravlund. Slik som forholdene nå 
ligger an får ikke Hildisch be
holde dette gravstedet. I stedet 
har han fått feste et alminnelig 
gravsted på samme gravlund -
nr. 5076, F.6.-12 1932. Det er 
bestemt at dette skal bli festet og 
vedlikeholdt i 25 år. 

Dette legat beholder samme 
nummer, og det er avsatt kr. 700 
til det. 

Det som blir igjen av det inn-

FOLK og LAND 

betalte belØp med renter utgjør 
nå kr. 8653,19 som vedlagt sen
des Dem som tilsynsmann for 
boet. Kvittering imøtesees.» 

SletteIsen av NS-medlemmers 
gravsteder i Oslo ble enstemmig 
godtatt av Oslo menigheters fel
lesråd og også godkjent av stif
redaksjonen. 

Stftredaksjonen besto av fyl
kesmann Platau og biskop Berg
grav. 

Co 

fra gulnete ... 
(Forts. fra side 3) 

kontakt med den guddom som 
en indre sterk bevissthet fortel
ler oss er til stede. Statskirken, 
som alltid sitter blant de mette 
ved bordet, hadde ikke en gang 
noen smuler til de mest fortvilete 
og forkomne på sinn og sjel 
blant oss. Undrer det da at man
ge fant et lite håp ved denne 
lille fØler fra Roma-kirken? 

Vi fikk en lang og delvis ver
difull diskusjon om religions
spørsmål. Jeg innledet med å 
omtale den holdning statskirken, 
representert ved Berggrav, hadde 
inntatt overfor Nasjonal Sam
lings medlemmer, og utviklet 
dette inngående. Og det så ut til 
at han her lyttet med en viss salig 
vederkvegelse. Jeg framholdt 
hvorledes mange følte trang etter 
et nytt kirkesamfunn, en ny for
ankring for den gamle som brast. 
De søkte orientering mot den ka
tolske kirke, vår egen hadde in
genting å gi de trengende, den 
var uten marg og kjærlighetens 
kraft. Den var hatsk, gold og 
kall. Den representerte mer en 
politisk maktfaktor i samfunnet 
enn en formidler av Kristi ånd 
og vilje, en tolker av Hans kjær
lighetens evangelium. 

- Den gode pater suget vel
behagelig på sin snadde og jeg 
må tilstå at noe av den salvelse 
jeg sØkte å belegge mine ord med 
fordampet i all denne vellukt av 
røkelse. (Fortsatt røkeforbud for 
oss fanger.) Våre tunger krØllet 
seg i smerte og lengsel etter å 
trekke fram våre . egne snadder 
fra hemmelige lommers skjul. 

- Vel, den gode Monsigno-

re innrømmet på et direkte 
spørsmål, at den katolske kirke 
var overlegen i toleranse. Den 
var internasjonal i sin kontakt 
med menneskene, som den sØkte 
direkte uten hensyn til politikk 
eller rase. Han lot skinne igjen
nom at den katolske kirke i 
Norge imidlertid ville bli angre
pet som en beskytter av «nazi» 
dersom den opptok tusener av 
dem som nu var under forfØlg
ning. På direkte spørsmål svarte 
han bekreftende: at den katolske 
kirke selvsagt med velvilje ville 
ta imot enhver som sØkte den. 
Og han sendte ut en blå sky av 
hin hollandske, der senket seg 
som en glorie over hans hode. 

De kjære katolikkere er også 
gode politikere. Jeg tror gjerne 
de hadde nyttet dette psykologis
ke tidspunkt til å vinne en god del 
tusener av proselyter for sin kir
ke. Om kvaliteten av disse tuse
ners katolske sinnelag kunne der 
vel diskuteres, men kirken kun
ne ihvertfall regne med nye ge
nerasjoner. Ihvertfall ville det 
aldri bli den glemt, at den var 
villig til å ta imot oss. Men tur
de den på den annen side vise 
en slik moralsk styrke i denne 
ulvetid? 

Saken er at her jo skjer et 
skred av utmeldelser fra stats
kirken! Og inspektØr HØegh, 
som selv er katolikk, har et lite 
fordekt glimt av skadefryd i øyet. 
Han går be~t mulig på tå hev 
mellom de to kirkers represen
tanter. «Men likefullt beskyldes 
jeg for å drive katolsk propa
ganda», sukker han. 

- Monsignore slo fast, at 
kommunismen var den katolske 
kirkes største fiende og han 
mente der ville komme til å flyte 
meget blod de nærmeste år. Den 
kommende krig ville også bli en 
religionskrig. Samtidig sa han 
med et gåtefullt smil, som vi 
senere sØkte dissekere, at vi NS
folk ikke burde se så mørkt på 
situasjonen. Kanskje mente han 
at utviklingen - hva jeg per
sonlig ikke tvrIer på - vil gi 
oss full oppreisnng. Den gode 
pater var imidlertid en klok så
dan, - han fikk sagt oss me
get uten å si det! 

Han la imidlertid ikke skjul 
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på at prestene i hans kirke også 
var mennesker med sympatier og 
antipatier i sin politiske ansku
else. Han slo også fast overfor 
oss - hva jeg ikke visste -
at den katolske kirke ikke tok 
imot frimurere. 

- Her hersker en munter og 
hyggelig tone på rummet. Me
gen lesning, masse diskusjoner 
og utrolig mange sjakkpartier. 
Det holder de små, grå seller i 
form. Etterhvert som vi får supp
lert biblioteket med skikkeHg lit
teratur, som fangene får sendt 
hjemmefra, blir tilværelsen lyse
re. Det var uhyggelig å se det 
bibliotek jØssingene etterlot seg, 
- fullt av fettete bØker av la
veste klasse fra Forlaghuset og 
liknende åndens kulturtempler. 

Humoren har rike gressgan
ger. Tannlægen, som er en av 
våre egne, har fått et gruoppvek
kende skilt på døæn sin. Under 
en blodig jeksel står følgende 
tekst: «Det henstilles til patien
tene å forholde seg rolig på ven
teværelset. Det er ikke tannlæ
gen som skriker. 

«En medfan~ kommer inn, 
fyllt av ekstase etter et møte med 
forloveden: 

- Og deilige kaker hadde 
hun med, men du vet, de lot jeg 
stå, jeg hadde nok med å kysse 
henne. 

Lenge etter, mens vi var i ferd 
med å sovne inn, kommer det 
plutselig søvntungt fra Finn 
Ramsli: - Ja, eg hadde no tatt 
kakene, eg! 

Nf står på ... 
(Forts. fra side 1) 

Og, som Hadland påpeker, er jo 
dette ikke ,et forsvar for marxis
men, men nettopp et bevts på at 
Marx og hans kulturbolsjevisme 
har spilt fallit. Man kan selvfØl
gelig være uenig i vår dekning av 
OL, men NF har alltid gått imot 
blanding av politikk og idrett 
(kfr. Syd-Afrika-boikotten) og 
drette gjelder også OL - det 
være seg Berlin -36, Moskva -80 
eller USA -84. 

Begge de ovenenevnte artikler 
var personlige betraktninger. I 
tillegg kom en redaksjonell artik-

En rød tråd gjennom Nemesis 
Jeg har nettopp avsluttet lesin

gen av skuespillet. Jeg håper at du 
(eller skal jeg si De) ikke ser noen 
Lavinia i meg, for egentlig var det 
vel ikke hun som ville inn på Stor
tinget, men kreftene rundt henne 
som ville gjøre den sittende STOR
TINGSMANN Selius et pek til å 
ta lærdom av. Selv vil jeg gjerne 
fortsatt mobilisere egne krefter til 
å fortsette den linje jeg har slått 
inn på, og den fører ikke til LØve
bakken. 

Men det er så mange andre som 
drømmer om Stortingssalen, og 
kanskje enda mer Stortingsrestau
ranten, for ikke å glemme stor
tingsrepresentantpensjonen når åtte 
år er avsittet og avstemt, når klok
kene ringer for avstemningstid. 

Men som nevnt ovenfor, aldri vil 
jeg, dersom «Gullet» en gang blir 
mor, kunne berette barnebarn 
(Gud vet hva jeg går kledt i som 
eventuell mormor) om korridorer 
og avstemningsklokker i Stortinget. 
Stortingsmann Faremo, derimot, 
vil tydeligvis gjerne som farfar ta 
annen generasjon på kne og be
rette om årene på Stortinget, for 
Gud hjelpe meg vil han ikke inn 
nok en periode. Kanskje er det en
da flere syke forslag mot «lands
svikerne» og pressefriheten han er 
iferd med å klekke ut og slynge 
ut fra «denne talestol» som det 
heter i stortingsmannjargong. Kan
skje har han enda ikke fått tatt 
med «landssvikernes» barn og bar
nebarn og barnebarns barn også 

for den saks skyld, for det står jo 
skrevet at fedrenes synder skal 
fØlge med som belastning både til 
tredje og fjerde ledd. (Hvorfor 
står det intet om mødrenes synder 
forresten, eller kan ikke det kjØnn 
jeg tilhører synde?) 

Jeg har bragt i erfaring at Fare
mo satt i konsentrasjonsleir under 
krigen. Det er å anta at et slikt 
sted ikke var noen god plass å 
være. Men en gang må da selv 
Faremo bli kvitt sin edder og gal
de, og det var da vel ikke «lands
svikerne» som sperret han inn i 
konsentrasjonsleir. 

Nå synes det også som om Aust
Agder Arbeiderparti finner Fare
mo lite framskrittsvennlig og veg
rer seg mot å nominere selve in-

karnasjonen av landssvikhat på 
nytt. Kanskje dagens leirer og kon
sentrasjonsleirer rundt om på klo
den forekommer dem som nomine
rer mer aktuelle enn den Faremo 
fortsatt synes å sitte i. 

La oss håpe at det er en kvinne 
som erstatter ham, eventuelt også 
en Lavinia, en kvinne som bærer 
kjærlighet til omverdenen i seg og 
ikke skyggebilder fra fortiden pro
jektert mot bildet av Eidsvoldfor
samlingen på veggen i Stortingssa
len. 

«Det går en rØd tråd gjennom 
Nemesis» var det en som nylig 
ytret i syklubben. Jeg ler enda av 
det, men hun har en masse deilige 
egenskaper selv om det skorter litt 
på språkbruken nå og da. Pernille 
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keI forlattet av undertegnede 
som formanti i NF. Her settes 
forholdet øst/vest inn i en nasjo
nal og rasemessig sammenheng, 
og følgende konklusjoner trek
kes: 
1. Det russiske folk (som domi

nerer Sovjet-Unionen) tilhØrer 
kulturelt og etnisk Nord-Euro
pa. 

2. Kommunismen i Sovjet kan 
ikke lenger beseires mHitært. 
(Det har «Stridende 80-år
ing»s venner i det zionist-do
minerte USA forlengst sørgJet 
for.) 

3. Kommunismen som ideologi 
har spilt fallit i Russland og 
en russisk nasjonalisme/nasjo
nal sosialisme vil sakte men 
sikkert presse seg frem gjen
nom marxismens ruiner. Det
te er et :synsom deles lav de 
aller fleste politiske observa
tører, både på hØyre og vens
tre fløy, og det blir også sta
dig mer utbredt i nasjonale 
kætser i Europa og USA.) 

4. Skal Norge unngå en skjebne 
som :krigsskueplass i et evt. 
Istormaktsoppgjør, må vi gå ut 
av NATO og inn i et opprus
tet, NØYTRALT, nordisk for
svarsforbund med Sverige. 
(Nasjonal opprustning og en 
klar nØytralitetspolitikk kunne 
reddet Norge fra okkupasjon 
i 1940, men kosmopolitiske 
krefter bak kulissene ville det 
annerledes - kfr. BjØrn 
BjØrnsen. Det samme er til-

felle i dag.) 
«Stridende 80-åring» kaller 

dette «dolkestØt, hån og svik» 
mot de nasjonale idealer. Vi 
kaller det realpolitikk på nasjo
nalt grunnlag. Og det gleder oss 
å kunne slå fast at denne politik
iken har fått 99,9% oppslutning 
i NS's rekker og bred støtte blant 
de mest fremtredende represen
tanter for norsk nasjonalisme 
utenfor partiet, - deriblant 
frontkjempere. 

Det ,er svært enklelt å forsvare 
fortidens politikk - og dertil 
anonymt! Vanskeligere er det å 
kjempe frem en nasjonal nyord
ning i dagens Norge. Mange av 
NF's medlemmer har ofret både 
sosial posisjon, familieLiv og ar
beid (enikelte har gått arbeidslø
se opptil 5 år) i kampen for et 
nytt og nasjonalt Norge. Vi sy
nes derfor oppriktig talt det er 
gement av FOLK og LAND å 
bringe et så misvisende, misten
keliggjØrende og usakelig hets an
grep på NF som «Stridende 80-
åring»s. Det hevdes at man har 
fått flere lignende artikler, men 
hvis dette er det mest seriøse 
av,isen kan frembringe, sier det 
ikke så rent lite om de mange 
nye lesere avis'en har vunnet som 
fØlge av sin nye linje. Og det 
er fØlgelig' ilkke forbausende at 
nasjonalismens motstandere an
befaler avisen til sire venner. 

Det er ikke så mange nasjo
nalsinnede mennesker i Norge, 
og det bUI1de være hver og ens 

.. 

Nå trenger vi flere 
«støtteannonser» 

Neste gang vil vi bli ajour med å kvittere for de «støtteannon-
ser» vi til nå har fått, og vi håper derfor at våre venner vil sende 
oss flere. «Støtteannonser» er som kjent bidrag på kr. 50,- eller 
mer til avisens drift. 

Denne gang sier 
sammen kr. 4 685,-. 

vi hjertelig takk for 50 nye bidrag på til-

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

Takk for følgende bidrag: 

G., Tangstad J., Kolgrov 
60,- 50,-

-
E., Narvik F., Flekkefjord 

60,- 60,-

G., Klingsundet J., Kristiansand 
500,- 150,-

P., Steinkjer K., Kristiansand 
100;- 100,-

E., Vestnes J., Rysstad 
100,- 60,-

L., Eidsbygda T., Rysstad 
60,- 50,-

H., Sande i S. K., Evje 
60,- 50,-

FOLK og LAND 

Churchill og molboene 
En dag Churchill spaserte 

langs bryggene, oppdaget han 
noen molboer som sto og stir
ret ut over sjøen. Churchill som 
ikke kunne fordra molboer, listet 
seg innpå dem, og dyttet dem 
ut i vannet. Han frydet seg da 
han så deres fortvilte kamp for 
å holde seg flytende. FØrst da 
de var i ferd med å gå til bunns, 
kastet han ut et tau så de kunne 
klatre opp på bryggekanten. 

Straks molboene kjente fast 
grunn under fØtene, kastet de 
seg på kne for Churchill og 
takket ham for redningen. «Du 
har reddet oss fra den ondskaps
fulle sjøen» ropte de med jublen
de stemmer. «Uten din hjelp 
hadde vi druknet. Vi skal gjøre 
deg til æresdoktor i Molboland 
som takk for din edle rednings-

plikt å mane til samhold. Men 
det Folk og Land mer eller min
dre anonyme ledelse nå bedriV1er 
er å så 'splid og ondt blod nasjo
nalister imeUom. Ja, det dreier 
seg likefremt om billigsalg av 
politiske prinsipper til gjengjeld 
for kunstig sosial aksept. 

Måtte avisen for alle nasjo
nalisters skyld snarest komme 
på bedre tanker! 

dåd.» 
Churchill hadde vanskelig for 

å skjule et bredt flir, men han 
klarte å holde seg alvorlig. Han 
roste molboene for deres helte
modige kamp mot den ondskaps
fulle sjøen, og takket for deres 
.Ønske om å hedre ham. Churc
hill var ikke den som sa nei til 
å bli hedret, selv om det var i 
Molboland. Han lovet derfor 
molboene å beSØke dem når han 
fikk tid. 

Men Churchill var travelt opp
tatt, og det tok lang tid før han 
kunne reise til molboenes ho
vedstad. FØrst i mai 1948 fikk 
han anledning. Under oppholdet 
i. Oslo ble han hyldet som om 
han var Vårherre selv. 

Molboene skrek hØyt av be
beistring for ham. De klatret opp 
i trær og lyktestolper og utstøtte 
skingrende hyl til Churchills ære. 
I flokkevis kastet de seg ned på 
bakken og sloss om de slimete 
sigarstumpene han slengte fra 
seg. De molboer som var så 
heldige å erobre en sigarstump, 
oppbevarte den som en dyrebar 
relikvie, omtrent som den skulle 
være en flis av Kristi kors. HØY
depunktet under Churchills be
SØk var komedien i Aulaen da 
han ble kreert til æresdoktor. 

Erik Blucher, _ Churchll må ha moret seg 
formann i Nasjonalt Folkeparti over molboenes hyldest. Han 

I. og H., Arendal W., Dokka 
50,- 80,-

A., Arendal P., Gran 
200,- 100,-

M.,Arendal B., Røykenvik 
100,- .90,-

T., treungen T., N. Toten 
60,- 60,-

L., Skien K., Gjøvik 
60,- 300,-

O., 'Notodden J., Lillehammer 
60,- 60,-

S., Drammen O., Tynset 
50,- 60,-

B., Drammen E., Tynset 
50,- 100,-

J., Lampeland O., ø. Rendal 
50,- 60,-

F., Flesberg H., Elverum 
100,- 60,-

. K., Amot H., Ottestad 
155,- 60,-

K., Stavn E., Hamar 
60,- 200,-
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som kynisk styrtet dem ut i 
ulykken, Men allikevel betraktet 
de ham. som sin velgjØrer. De 
var villt begeistret for ham og 
syntes han var guddommelig. Jeg 
selv kunne imidlertid ikke opp
dage noe guddommelig ved den 
rØykspyende tjukken. Med sine 
lystne øyne og stive knær lignet 
han mest en avdanket hallik. Det 
var mitt inntrykk. 

Da Churchill reiste tilbake til 
England, ble det sorg blant mol
boene. De syntes ikke de hadde 
fått takket ham nok for hans 
velgjerninger mot dem. Derfor 
samlet de inn penger for å reise 
en statue av ham. Det ble vir
kelig en fin statue. 

Churchill-statuen på Dram
mensveien i Oslo er ikke bare 
en statue av verdenshistoriens 
største slavehandler - mannen 
som på Jalta-konferansen i feb
ruar 1945 solgte befolkningen i 
Øst-Europas små stater som sla
ver til Stalin. Statuen er også et 
monument over molboenes ufat
telige tåpelighet. Ingen andre enn 
molboer anerkjenner sn skade
volder som velgjØrer. Deres eks
tatiske strupelyder til ære for 
Churchill fikk meg til å tenke på 
en flokk sauer som reiser seg 
opp på bakbena og breker av 
begeistring for slakteren. 

Molboenes tåpelighet kan på 
sett og vis sammenlignes med 
verdensrummet. Det har heller 
ingen grenser. Ole Nilsen 

A., Kirkenær 
160,-

A., Arneberg 
60,-

H., Arnes 
60,-

E., Nesbru 
100,-

E., Moss 
50,-

R., Rolvsøy 
60,-

C., Halden 
100,-

E. L., Oslo ~ 

200,-

A. T.,Oslo 
60,-

J.A., Oslo 
50,-

R. S., Oslo 
50,-

H. R., Oslo 
50,-
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. Claus 
idag: Skak i verdensklasse 

VILJE OG MOT 
VILJE OG MOT MÅ DU EIE 
I KAMPEN FOR FRIHET OG FRED. 
VILJE OG MOT TIL Å MEIE 
M0RKEMANNS-KREFTENE NED. 

VILJE OG MOT TIL Å BRINGE 
LYS OVER HVERDAGEN INN. 
VILJE OG MOT TIL Å TVINGE 
SANNHET I SMÅ-SKÅRNE SINN. 

VILJE OG MOT TIL Å KJEMPE 
FOR DET SOM DU MENER ER RETT. 
VILJE OG MOT TIL Å LEMPE 
VEKK HATET - OG ALDRI GÅ TRETT. 

VILJE OG MOT TIL Å MENE 
OG HOLDE P Å MENINGEN RAK. 
VILJE OG MOT TIL Å TJENE 
SANNHETENS SEIRENDE SAK. 

Gunnar Berglie 

BOKTJENESTEN 

De gamle herrer i Kreml har 
atter en gang bevist, at de hører 
til skakspillernes absolutte elite. 
Deres strategi er mere gennem
tænkt end Vestens politikere al
mindeligvis tror - og deres 
springeres bevægelser er meget 
svære at forudsige. 

Deres sidste træk er mesterligt 
og vil i de kommende måneder 
giv'e deæs vestlige modspillere 

"' stof til megen eftertanke. 
, I efteråret 1979 luftede den 

gamle kommunist i den vesttys
ke regering - Herbert Wehner 
(der under 2. Verdenskrig sad 
fængslet i Sverige for spionage til 
fordel for Sovjet) - en «spon
tan» ide, der nok var undfanget 
af Kreml. 

En ide der sendte kuldegys
ninger ned ad ryggen på den 

'If? mere liberale del af det tyske 
socialdemokrati - for slet ikke 

':,; at tale om oppositionen. 
I korte træk gik den ud på, 

at de to Tysklande kunne fore
nes - på visse betingelser. 

Rygraden i ideen var, at For
bundsrepublikken skulle udtræ
de af NATO, nedlægge sit for
svar. og blive en demilitariseret 
zone i Europa. 

Udgifterne til forsvaret kunne 
så i stedet bruges til sociale for
mål. 

Dermed ville kommunisternes 
gamle slogan: Aldrig mere skal 
en krig udgå fra tysk jord! blive 

en realitet. 
Planen fikk naturligvis jublen

de tilslutning fra «juso'erne» -
ungsocialisterne. Men hos den 
mere tænksomme del af sosial
demokratiet var isnende tavshed 
- og opp osi ti on en hilste den 
med hånlatter. 

Begge steder havde man fore
stillingsevne nok til at forstå pla
nens djævelske genialitet. 

Uanset hvordan det gik, ville 
Sovjet vinde etr strålende sejr l 
propagandamæssig henseende. 

Blev den accepteret, ville Sov
jet nårsomhelst efter behag kun
ne tage magten i det nye -
samlede - Tyskland. Vesttyske 
kommunister kunne til enhver 
tid fremprovos,ere en situation, 
der berettigede Sovjet til militær 
indgriben - en besættelse. 

Desuden ville Vest-Europa 
ud en det vesttyske forsvar -
det stærkeste i Atlandt-Pagten 
- være hjælpesløst pdsgivet og 
et let offer for sovjetisk pression. 

Blev planen på den anden si
de afvist - hvilket man måtte 
formode - havde Sovjet atter 
en gang bevist sin «store freds
vilje og Ønsket om afspænding» 
og kun opnået en afvisning fra 
det «kapitalistiske og krigsgale 
Vest-Tyskland, USA's lakej i 
Vest-Europa, opmarchområdet 
for aggression mod de fredelige 
socialistiske folk.» 

Man havde så at sige skaffet 

sig dokumentation for rigtighe
den af sin egen IØgnagtige pro
paganda om, at Forbundsrepu
blikken virkelig truer - og in
denfor den socialistiske blok op
nået det moralske grundlag der 
er nødvendigt for at starte den 
præventive krig, der efter den 
Østtyske general Heinz Hoff
manns egne ord er: ,<rimelig og 
retfærdig mod den kapitalistiske, 
imperialistiske verden». 

Selv en atomkrig - mener 
Hofmann - er «rimelig»! 

Herbert Wehners forslag blev 
i fØrste omgang tiet ihjel, men 
Sovjet har arbejdet videre med 
ideen og i stigende grad begejst
ret sig for den. Nu forlyder det, 
at Bresjnev har drøftet den med 
sine europæiske vasaller - der 
naturligvis synes lige så godt om 
den. 

Det berammede mØde mellem 
den vesttyske kansler Helmut 
Schmidt og den sovjettyske par
tichef Erich Honecker er som 
bekendt udskudt på grund af 
begivenhederne i Polen - og 
den Østtyske regerings uvilje 
mod nærmere kontakt mellom 
tyskere i øst og vest ~ men det 
kommer vel fØr eller senere. 

Og så vil Helmuth Schmidt 
sikkert få p~anen forelagt på re
geringsplan. 

Jeg gad nok vide, hvordan 
han vil sno sig udenom den sna
re, der er lagt for ham. eLA us 

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. Pressen gravstedenes voktere! 

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? .............. » 30,-
» Justus Vericultur: Den norske kapitulasjon .......... » 10,-
.. C.H.B. Benneche: Landssvikoppgjøret og meg ........ .. 15,-
» Forbundet: Gi oss rettsstaten tilbake .................. 5,-
.. A. E. Hed~m: Quo Vadis Norvegia .................. » 20,-
.. Svein Halse: I forreste linje ....•................... .. 40,-
.. Frode Halle: Fra Finland til Kaukasus ................ » 40,-
» A. E. Hedem: Statsmaktenes revolusjonære forhold til 

Grunnloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lO 10,-
» Arne Tellefsen: Når forsvaret forfaller ................ lO 15,-
» 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,-
» Erik Haaest: Udyr - eller hvad? .................... » 15,-
» Berner Hansen: Mannen bak søylen (om professor 

Wilhelm Rasmussen) .............................. » 78,-
» Adolf Hoel: Universitetet under okkupasjonen..... . .. » 45,
» Erling Ueland: Kommnetar til Gjelsvik: Hjemmefronten » 50,
» Erling Ueland: Kommentar til Alex Johnsons: Berggrav » 30,-
» Odd Melsom : På nasjonal uriaspost ................ » 65,-
» Odd Melsom: Nasjonal Samling og fagorganisasjonen » BO,
» Gary Allen: Ingen tør kalde det sammensvergelse. . .. .. 48,-
» Sigurd Senje: Quislings gutt (om frontkjempere) ...... » 20,-
» Odd Melsom: Fra kirke- og kulturkampen under 

okkupasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 85,-

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

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

Ved betaling benytt postgirokonto nr. 5150289 eller bankgirokonto nr. 

8041.07.02871. Betalingen kan også sendes i frimerker. 

HVA «AFTENPOSTEN» KAN SKRIVE OM HVA DE FLESTE 

NORDMENN VISSTE 

«DAGBLADET)} kan nok of
te trenge en skjennepreken, men 
«AFTENPOSTEN)} er urettfer
dig når den gir sin kollega fØl
gende skyllebøtte: 

«UKLARE MOTIVER gjør 
seg gjeldende i Dagbladet, som 
lØrdag kom med en mer eller 
mindre direkte invitt til gamle og 
nye parteigenossen om et aldri 
så lite årvisst treff ved Vidkun 
Quislings grav. Det være seg på 
fødsels- eller dØdsdagen - eller 
kanskje begge deler? 

Slik kan det iallfall oppfattes 
når vår ærede middagskollega 
nå benytter anledningen, ved of
fentliggjØrelsen av Maria Quis
lings minnebok, til et kjempe
oppslag på en til nå godt bevart 
hemmelighet. Nemlig hvor hen
nes ektemann ligger begravet. 

Og hvorfor har ikke dette 
sluppet ut tidligere? 

Jo, fordi norske myndigheter 
nettopp fryktet at ikke så rent 
få, såvel gamle som nye nazister, 
da ville bli fristet over evne til 
å flokkes ved graven enten på 
fØrerens fØdsels- eller dødsdag. 

Titusenvis av dem - rene 
lemenflokken med andre ord -
ville man risikere, ifØlge Dag
bladet. 

Som, for sikkerhets skyld, 
nevner begge datoene ... 

Denne alltid like velvillige 
spalte vil selvfølgelig gå ut fra 
at Dagbladet kun har edle mo
tiver med oppslaget. Men mer 
skeptiske lesere vil vel lett fristes 
til å mistenke vår middagskolle
ga feir skumlere hensikter. For 
eksempel et aldri så lite håp om 
at avisen allerede neste år vil 
kunne bringe sjokkerende repor
tasjer om norske nazisters fØrer
dyrkeise på navngitt kirkegård?» 

(Aftenposten) 

AFTENPOSTEN må være 
dårlig underrettet når den hev
der at stedet for Vidkun Quis
lings gravsted var en godt bevart 
hemmelighet. 

I alle år etter at Vidkun Quis
lngs urne ble satt ned på Gjer
pen kirkegård, har et kobbel av 
journalister og pressefotografer 
møttt frem der den 24. oktober, 
dagen for mordet på Vidkun 
Quisling. 

Trofast har de bevoktet grav
stedet med håp om «sjokkerende 
reportasjer om norske nazisters 
rystende fØrerdyrkelse på navn
gitt kirkegård)}. 

DE ER BLITT SKUFFET. 
SpØr bare Gunne Hammar

strøm i billedbladet NÅ, som for 
flere år siden sto der fra mor
gen til sen-kveld, og likevel bare 
fikk en halv spaltes reportasje ut 
av det. 

ForØvrig kan vi fortelle AF
TENPOSTEN at en represen
tant for alle oss som fulgte Vid
kun Quisling i fred og under ok
kupasjon var med fru Maria 
Quisling under urnenedsettelsen 
på Gjerpen kirkegård. 

Vi burde således kjenne ste
det hvor han hviler. 

Videre har vi til alle årstider 
lagt våre blomsterhilsener på 
gravstedet, uten at det har skjedd 
under fanfarer og svulmende ta
ler. 

Institutt for Norsk OkkupaSjonshistorie 
Kontortid: Mandag kl. 17-20, tirsdag kl. 10-14, onsdag kl. 18-21. 

Postadr.: POSTBOKS 924 - SENTRUM, OSLO 1. 
Kontoradr. : ENERHAUGSPLASSEN 4, OSLO 6. Tlf.: (02) 1906 71. 
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