
Etter «Alexander Kielland»-operasjonen : 

Hva med 
krysseren «Bliicher»? 

Snuingen av «Alexander Kiel
land»-plattformener fullbragt. 

Derfor retter vi nå oppmerk
somheten mot et annet vrak som 
ligger på bunnen aven norsk 
fjord, nemlig krysseren «Bliic
her» som gikk under ved Oscars
borg den 9. april 1940. 

Over 1000 mann av besetnin
gen, og landgangstroppene som 
skulle besatt Oslo, omkom. 

Til tross for mange henven
delser fra svensk og tysk hold 
har norske myndigheter avvist 
oppmodningene om å heve vra
ket. 

For flere år tilbake ble det 
solgt til direktØr Einar HØvding, 
som til norsk presse har gitt 
mange forvirrede uttalelser, om 
hvorfor «BIucher» fortsatt ligger 
på bunnen av Oslofjorden. 

- Forståelig, sier overleven
de, nå pensjonerte marineoffise
rer, til «Folk og Land». 

- Ombord i skipet befinner 
seg safer med dokumenter som 
vil skade Norges navn ute i ver
den, samtidig som kjente sjekter 
vil bli skandalisert for all frem
tid. 

Av interessante papirer skal bl. 
a. være en fullstendig oppgave 
over nordmenn som var i tysk 
tjeneste før okkupasjonen, bl.a. 
3000 Abwehrfolk. En navneliste 
over nordmenn som skulle inn
settes i viktige stillinger umiddel
bart etter landgangen skal også 
finnes ombord i «Blticher». 

Til «Folk og Land» opplyses 
at det mellom eieren av vraket, 
Einar HØvding, og det tyske 
pressebyrået «Bild und Text», 
eksistrer en kontrakt, der byrået 
skal ha eneretten til all repor
tasje fra båtens indre ved even
tuell heving. Ikke på noe tids
punNt skal eieren tillate repre
sentanter for presse, film, og 
kringkasting adgang til krysse
ren, men henvise dem til det 
tyske byrå. En dykker, mederfa
ring fra «Alexander Kielland»
snuingen, sier til «Folk og 
Land»: - En heving av «BIuc
her» er en bagatell i forhold til 
snuoperasjonen. Jeg tror likevel 
de omtalte safene forlengst er 
hentet opp fra dypet, - og øde
lagt. 

Var Nasjonal Samling 
et arbeiderparti? 

- Med god grunn kan man slå fast: Vidkun Quisling's 
«Nasjonal Samling» var et arbeiderparti. 

Dette sier tidligere sjefredaktør Chr. Christensen i «Mor
genbladet», der han omtaler Øystein Sørensen's bok: «Fra 
Marx til Quisling». 

Aventura Forlag har ennå ikke sendt oss noe anmelder
eksemplar av boken, men vi går ut fra at feilen rettes opp 
snarest, da mange mennesker, også utenfor «Folk og Land»s 
krets vil være interessert i vår mening om innholdet. 

I omtalen av «Fra Marx til Quisling» skriver Chr. Christen
sen bl.a.: 

Dette 'er en ubehagelig bok -
for mange. Forfatteren kaller bo
kens innledning for: «Fem store 
overlØpere», og det er disse fem 
menneskers ideologiske syns
punkter, handlinger og skjebne 
boken er vevet rundt, men den 
viser også at overgang fra sosia
lisme og marxisme til nasjonal
sosialisme ikke var så ganske 
ualminnelig. 

Ved et Kompani Linge-jubi
Leum sa Alv Fostervold, som da 
var forsvarsminister: «Det var 
ikke generalenes krig, det var ik
ke soldatenes krig - det var 
ikke folkets krig». Fostervold 
var gutt under krigen, og siden 
han bodde på MØre hadde han 
kanskje en fØlelse av at «hele 

folket reiste seg til motstand». 
Hadde han fått anledning til å 
lese Øystein SØrensens bok før 
han holdt sin Kp. Linge-tale på 
Akershus slott, ville han nok 
formuLert seg noe andededes. 
Quislings menn 

De fem politikere forfatteren 
karakteriseær som renegater er 
fØIgende: 

Eugene Oloussen 
Olaussen var ingen smågutt i 

det radikaleste Norge, han deltok 
i Kominterns tredje kongress 
sommeren 1921, han ble stor
tingsæpresentant for Arbeider
partiet, og senere for NKP. Han 
er kalt for Norges første kom
munist. 
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Sannhetens og frihetens 
farligste fiender er 
den kompakte majoritet. 

Henrik Ibsen Nr. 9 - 1983 - 32. årgang 
Løssalg kr. 5,-

Russerne kommer 
De gamle russiske blå tsarer 

var stadig på erobringstog, og ut
videt sitt rike, på bekostning av 
sine mer eller mindre forsvars
sterke naboer. Man skal ikke her 
ramse opp historiske kjennsgjer
ninger som beviser dette. Senere 
har de røde tsarer i Kremls hal
ler fulgt de samme spor. Man 
skal heller ikke kjede eventuelle 
lesere med å ramse opp sovjet
ledernes infiltrasjon i, og under
trykkelse av andre land, ikke 
minst deres naboer. Men man 
må ha lov å nevne det ferskeste 
eksempel, Afghanistan, som 
tross all sovj,etisk påstand om 
«hjelpeprogram», bare er et steg 
på veien mot østens oljekilder, 
og erobringen av «veien til Man
dalay», for dermed å overta den 
fulle kontroll med trafikken 
gjennom Suezkanalen - den 
dag tiden er inne. 

Når kommer så Norges tur? 
Vi vet at russerne gjennom ti

dene har hatt stor interesse for 
våre isfrie havner, mot Atlanter
havet, som kanskje for tiden er 
verdens mest interessante områ
de, militært sett. Den eneste is
frie havnen Sovjet har mot «eu
ropeiske» farvan er Murmansk, 
inne i Kolafjorden, og derfra må 
Nordishavet passeres, som vel er 

et av klodens mest værharde far
vann, fØr de kan nå ut i Atlan
terhavet. Da sett bort fra øster
sjøen. 

Fra historien vet vi at drott
sete Erling Vidkunson av Bjark
øy og Giske, som levde fra 1292 
til 1335, organiserte forsvaret av 
Finnmark mot russisk angrep, 
og sluttet freds- og grensetraktat 
med Novgorod, det gamle Holm
gard, allerede i 1326. 

(Drottsete: formynder for u
myndig konge, barnekonge, i 
dette tilfellet Magnus Erikson. 
Erling VidkunssØnner og Vid
kun Erlingssønner er forresten 
nevnt i Ragnhild MagerØYs his
toriske roman: «Kvassere enn 
sverdet».) 

Under Den store nordiske 
krig, 1700-1721 (Karl XII), 
erobret russerne Åland, og an
grep herfra Sveriges østersjØkyst, 
som de herjet og brente tre som
rer på rad, 1719-1721. Nesten 
alle ålendinger flyktet til Sverige, 
og vendte tilbake til sine øde
lagte hjem først i 1722. 

I 1808 erobret russerne på ny 
Åland, og beholdt øyene til etter 
første verdenskrig. Den davæ
rende russiske tsar, Aleksander I 
Pavlovitsj, hadde store planer 
om å gjøre Åland til en festning, 

og et utgangspunkt for videre 
erobringstog vestover. Han be
gynte med å bygge en stort an
lagt flåtebase ved Bomarsund, 
et slags Nordens Gibraltar. Men 
i 1854 angrep britisk-franske 
flåte- og landgangsstyrker Bo
marsund og sprengte festningen 
i luften. 

De ville nok sette en stopper 
for russernes planer om videre 
fremtrengen vestover mot Nor
ges isfrie havner, med russiske 
flåte- og landbaser ved vår At
lanterhavskyst. 

Fra nesegruse beundrere av 
undertrykkerstaten Sovjet, det 
«fredselskende Sovjet», er det 
flere ganger presisert at vi aldri 
har vært i krig med Russland. 
Dette er vel forsåvidt sant, bort
sett fra Erling Vidkunsons for
svar av Finnmark, og at hans 
«myndling», Magnus Erikson, av 
en eller annen grunn fikk krig 
med Russland i 1348, akkurat 
da Svartedauen begynte å herje 
i begge rikene. 

I 1811 hadde Carl Johan, 
svenskekongen, bedt sin gamle 
«sjef», Napoleon, om hjelp til å 
erobre Norge, men fått avslag. 
Da henvendte Carl Johan seg til 
Sveriges gamle «arvefiende», 
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«Det er for meg en gåte» 
UTDRAG FRA ET FOREDRAG AV PROFESSOR MAGNE SKODVIN 

«Det er skrivi svært mykje om sett er dei same, avgrensa kunn
Quisling, ikkje minst i utlandet. skapane som let seg stokka på 
Men det er ein ujamn og stun- nye måtar og kan puttast inn i 
dom lite opplysande litteratur. modellar. 
Det kjem ikkje berre av at folk Dei fleste byggjer på referat 
ofte skriv med sterke kjensler frå Quislingsaka. Difor kjem 
for og imot, at han er helt eller dei til å nøya seg med dei del ar 
skurk. Det kjem like mykje av av Quislings liv og lagnad som 
at mange skriv utan å ha nok der er omhandla, og med dei syn 
greie på emnet. Det gjeld ikkje på hans personlegdom og tanke
minst utlendingar. liv som kom fram i retten. Men 

Quislingsaka var ein av dei retten tok berre for seg slike 
store etterkrigsprosessane, og punkt som Quisling kunne til
vekte stor internasjonal interesse. talast og eventuelt dØmast for, og 
Mange av dei lærde verk om slike sider av hans eigenskapar 
«lojalitet» og «svik» som etter- som forsvar eller påtalemakt 
krigstida førte med seg, er merk- fann grunn til å draga fram. Sto
te av at når Quisling skal plasse- re delar av Quislings liv ligg 
rast i biletet, så ser ein at for- utanfor dette, til dømes dei åra 
fattarane ikkje kan norsk, og då han sjølv var utanfor i norsk 
ikkje har greie på norske tilhøve, politikk, særleg 1936-1940. I 
og greier seg med rettsreferat denne tida skreiv han mykje og 
som dei har lesi i store britiske ofte, til dØmes i «Fritt Folb, 
og amerikanske aviser. Det vil som den gongen var vekeblad, 
seia at dei byggjer på gode og utgjeve av Nasjonal Samling. 
drevne journalistar, men heller Ein kan ikkje hevda meiningar 
ikkje meir; og dei dreg ofte store om Quislings syn på stormakter 
og merke lege konklusjonar av og internasjonal politikk utan å 
tilfeldige hastverksmerknader. ha studert dette. Men det vert 

Etter kvart som denne littera- ofte forsØmt. Resultatet er mer
turen aukar, så siterer dei kvar-kelege og motstridande påstan
andre, og det lagar seg heile dar. 
batteri av fotnotar, der det stort Det stenografiske referatet av 

prosessen mot Quisling er trykt 
og utgjeve på offentleg kostnad, 
og finst i dei fleste nokolunde 
store boksamlingar. Det er in
teressant lesnad, ikkje minst bØr 
ein studera Quislings eigne inn
legg. Det er lett å sjå at han 
strider for sitt liv og sitt etter
mæle, og at han meir enn ein 
gong kjem i strid med kjensgjer
ningane, til dels temmelig tyde
leg. Men det er og ei fengslande 
innføring i hans eigne tankeba
nar, og tankevekkjande fordi det 
syner korleis han tolkar verda, 
historia og politikken ut frå sine 
eigne sterke og urikkelege mei
ningar om korleis ting bØr vera, 
når ein ser dei i sin store saman
heng. 

Manuskriptet «Universismen» 
skulle gje svaret på dei store 
filosofiske gåter, eit nytt syn på 
heile det menneskelege tilvære, 
«et nytt lys for menneskene», 
«en ny verdens- og livsanksuel
se», og han var ikkje i tvil om 
at i sine hovudliner ville hans 
tank ar gje «de riktige og ende
lige oppfatninger av tilværelsen». 

Det vitnar om ei sterk tru, og 
om ein uvanleg sjølvtillit. 
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SIDE 2 

Hvilken bok? 
I «Folk og Land» ser jeg 

nogle bøker om de norske frivil
lige på Østfronten 1941-45. Da 
jeg hØrer til de Danske, der var 
med på Østfronten, og som den 
danske stat derefter velvilligst 
fra tog formue og pension, men 
til gengæld gav frit ophold i 4 
år, så jeg nu må eksistere på en 
folkepension, har jeg ikke råd til 
at købe meæ end en af de man
ge norske bøger. Hvilken? 

Jeg har været med til at ud
arbejde de danske frontfrivilliges 
historie og vil gerne have en bog, 
der viser hvor de norske kamera
der var indsat. Jeg 'er ikke inte
resseret i personlige oplevelser, 
men f.eks. hvor Regiment Norge 
var indsat, med hvor stor styrke, 
og de taktiske forhold, m.v. 

I Kaukasus var de norske fri
villige vel, ligesom de danske, 
spredte mellem l/Germania og 
Il/Nordland og hvor de var? 
Hvor var Legion Norge indsat, 
hvornår blev den opstil1et og 
dens styrke? 

Foran Oranj,enbaum-kesseIen 
har jeg indtegnet Rgt. Norge ret 
utydeligt på et kort 1:300000 
øst for Rgt. Danmark. Har De 
Rgts nØjagtige stilling. Rgt. blev 
vist under tilbagetoget indsat 
mod øst ifØlge en bog af Tieke. 
På et meget laset kort 1:100000, 
som en Kompchef fra Rgt. Dan
mark har overladt mig, 'er I og 
Il/Rgt 23 (Norge) indtegnet. 

Ved Narwa ved jeg hvor Rgt 
Norge lå (fra Kreenholm mod 
vest foran det russ. indbrud.). 

I Kurland ved jeg kun, at Rgt 
Norge lå øst for Rgt Danmark, 
noget sydøst for Prekuln. Aufkl. 
Abt. 11 var vist mel1em Rgt 
Danmark og Norge. 

Hvis Deres forlag har en en
kelt bog eller et par piecer, der 
kan udfylde mit bibliotek, beder 
jeg om oplysning. 

P. E., Gentofte, Danmark 

Vi har sendt deg Frode Halles 
bok: «Fra Finland til Kaukasus» 
og annet. 

Red. 

Forsoning og 
• premisser 

\ 

Etter å ha lest innlegget «For
soning og premisser» synes jeg 
det passer å komme medet mot
innlegg som bidrag til 'en me
ningsfull debatt om forsoning 
mellom nordmenn på tapersiden 
og nordmenn på vinnersiden nå 
38 år 'etter krigen er slutt. 

Da vil jeg fØrst understæke 
at det er hensikten hos hverand
re en bØr kunne anerkjenne og 
respektere, ikke handlingene. 
Derfor må ikke handling og mo
tiv blandes sammen. Det 'er også 
forvirrende å trekke inn holdnin
ger og dermed få det til å se ut 
som om holdning og hensikt er 
det samme. 

Jeg tror ikke det vil by på 
noen vanskeligheter for oss på 
tapersiden å erkjenne at det 

Quisling gjorde 9. april 1940 var 
ættsstridig ,etter norsk lov. Men 
hvilke regler var gyldige under 
okkupasjonen? Vi hadde jo 
Haag-konvensjonen som omfat
tet krig og okkupasjon. Norge 
hadde godtatt disse og da måtte 
de vel også gjelde her i landet. 
Men heller ikke handlinger et
ter disse overenskomster inngår 
i forsoningen. 

Det er en ufin måne å argu
menteæ på å gjøre nordmenn 
ansvarlige for gjerninger som 
tyskerne gjorde under krigen. 
Det var vanskelig nok å vite 
hvorledes en skuUe handle riktig 
her i landet under okkupasjonen 
omen ikke også skal gjøres med
ansvarlig for andres handlinger 
i andre land. 

At krigeren forferdelig sak 
er alle ,enige om. Da dæper en 
og påfører hverandre savn og li
delser. Men å legge hele skylden 
for dette på nasjonalsosialismen 
er vel litt for enkelt. J,eg tror 
ikke vi kan regne med aten 'evt. 
ny krig blir mindre grusom for
di om nasjonalsosialismen ikke 
eksisterer lenger. Tvert imot er 
mange vel mer redd en ny krig 
nå enn noengang tidligeæ i vår 
historie p.g.a. de fryktelige vå
pen som da vil anvendes. 

Hvorfor ,er situasjonen blitt 
slik? I 1945 var jo det onde 
knust, hovmodet knekket og de 
allierte hadde seiret. Det hadde 
kostet enorme ofre i form av 
menneskeliv, lidelser og mat'e
riene skader, men nå lå alt til 
rette for en trygg fremtid. Like
vel har det utviklet seg stikk 
motsatt. Hva er gått galt? 

Frontkjemper 

Bitter humor 
MOTDAGISTENE fra 20-

årene, som bekjente seg til den 
russiske revolusjon, sitter idag 
som velfødde pensjonister, etter 
nØkkelstiHinger og maktstillinger 
fra 1940 av. 

I mellomhigstiden kjempet de 
mot ethvert forsvarstiltak. 

FOLK og LAND 

fikk trykke hans majesnet i hån
den og kom på fortrolig fot med 
ham rundt arbeidsbordet. 

Etter hvert utviklet de seg til 
gode patrioter og A-paktfolk. 

I løpet av noen år ble de gode 
patrioter, ikke gjennom egen 
tankekraft, men gjennom situa
sjonens press. Arene gjorde dem 
til patrioter, tross lange tiders 
kamp mot forsvaret. 

Samtidig ble andæ gjort til 
landssvikere, tross deres iherdige 
innsats for forsvaret. 

Det er liV'ets bitre humor. 

Offiser, Ringerike 

Et hederlig 
standpunkt 

I Norsk Arbeidsgiverforenings 
jubileumsbok, 1900-1950, heter 
det på side 150: 

«Når man har sett de mange 
avskrekk'ende eksempler på med 
hvilken heseblesende iver' enkel
te personer og organisasjoner i 
etterkrigstiden har sk!rapt sam
men likt og ulikt for å kunne 
presentere ,en respektabel nasjo
nal innsats i okkupasjonsårene, 
må man umiddelbart bli tilskyn
det til å gå til den annen ytter
lighet og la hele mannjevningen 
ligge. 

Det ,er begivenhetene som får 
tale, så får heller personer og in
stitusjoner tre i bakgrunnen. Den 
som har god samvittighet kan 
tillate seg den luksus.» 

Bra sagt. 
A. B., Trondheim 

Hambro ville 
reise tiltale 
mot 
Fedrelandslaget 

Under okkupasjonen kjempet I forrige nummer av «Folk og 
de på sin måte. Ikke først og Land» gjenga vi et brev, som 
fremst for fedreland og demo- Victor Mogens sendte en av 
krati, men aller mest mot sin våre medarbeidere for noen år 
bitreste fi,ende, den nasjonal-so- tilbafue. 
sialistiske ideologi, som viUe gi Dette vedlegg fulgte med: 
dødsstøtet til deres egen. - - -

De seiret, og mens de var i Fedrelandslaget hadde tatt 
åsil ga hele utviklingen dem et opp en aksjon mot marxismen i 
mer intimt samarbeide med de Kringkastingen efter at institu
tidligere så foraktede kapitalist- sjonen var blitt «nasjonalis'ert» 

---
" .. 

utenrikskronikør på denne ak
sjon, efter at Arbeiderpartiets 
propagandasjef, Haal\!On Lie, 
hadde stemplet meg som lØgner 
i hele landets A-partipresse, for
di jeg i et foredrag hadde sagt 
at vi heller ikke kunne betrakte 
Sovjets nye forfatning av 1936 
som demokratisk. Se forøvrig 
min brosjyre «Marxismenerob
rer kringkastingen».) Fedre
landslagets aksjon fantet sterk 
resonnans hos publikum, men 
ikke i HØyres partiledelse. 

Som lagets fungerende for
mann skrev jeg til HØyres fØrer 
(Hambro) og spurte hvorfor ikke 
hans parti fulgte opp Fedre
landslagets aksjon. Jeg fikk et 
meget avvisende svar som sluttet 
slik: «Jeg kan bare beklage at vi 
mangler en lovbestemmelse som 
kunne gjøre det mulig å reis'e til
tale mot Fedrelandslaget for illo
jal konkurranse». (Nemlig om 
pengene, Fedrelandslaget kon
kurrerte ikke med HØyre om 
stemmene.) 

Fedrelandslaget var utvilsomt 
den mest effektive propaganda
organisasjon som vi har hatt på 
den «borgerlige» front med en 
stab av unge, begeistrede med
arbeidere (det er underlig hvor 
«pipen» er gått ut av de av or
ganisasjonens sekretærer og re
daktØrer som efter krigen ble 
overtatt av Høyre). 

HØyre skulle ha kunnet høste 
fruktene av Fedrelandslagets ar
beide i marken, men i stedet ble 
det motarbeidet og dets medar
beidere mistenkeliggjort av HØY
res ledelse. Dette arbeid kostet 
naturligvis penger, og det -
mente Hambro - var penger 
som burde flytt inn i HØyres 
kasse. Derfor burde organisasjo
nen være forbudt, p.g.a. «illojal 
k;onkurranse» ! 

Mallorca, Victor Mogens 

MINNESTUND 

Ved en enkel seremoni ble 
gravstedet til Vidkun Quisling 
bekranset den 24/10 kl. 13. 

LEIE AV HYTTE e.l. 

Jeg ønsker å leie hytte eller lig
nende på åremål. Gjerne nær fjell 
eller i skog, 

Telefon (03) 785010 Amot, Modum 
(etter kl. 1800). 

imperialistiske krefter. Ja, de (selv ofret jeg min stilling som------------
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Bjørn Bjørnsen 
vil sprenge 
myten om de 
allierte 

Etter utgivelsen av boken 
«NARVIK 1940» tok forfatte
ren, Bjørn Bjørnsen, en tur til 
Stavanger, der han som IS-åring 
begynte sin løpebane som jour
nalist i «Rogaland Avis». 

Han stakk innom redaksjo
nen, og ble naturlig nok inter
vjuet: 

« ... jeg vil sprenge myten om 
at de allierte hjalp oss og sto på 
vår side. De allierte drev oss inn 
i krigen. Det tyske ov,errctllet på 
Norge var resultatet aven en
gelsk provokasjon. Det var et 
råttent spill med storpolitiske 
intriger. 

- Og du er ikkie det minste 
i tvil om at det er du som for
teller sannheten? 

- Jeg er overhodet ikke i 
tvil om at det er riktig det jeg 
skriver. Jeg har aldri hatt så god 
samvittighet for noe jeg har skre
vet. Jeg står trygt på kildemate
rialet. 

Hva har }eg gjort som forsker
ne mener er galt? kg har refe
rert møter som en journalist ville 
ha gjort det. Jeg har vært journa
list i 28 år, og ingen amanuensis 
skal lære meg å referere et møte. 

Så jeg tar angrepene fra his
torikerne med knusende ro: Vil 
de angripe min måte å skrive på, 
må de også angripe hele den nor
slæ pressen og den måten pres
sen arbeider på. 

Det som ligger bak,er at his
torikerne vil ha eneretten, og når 
noen andre blander seg inn, blir 
de sinte slik som generalene blir 
når noen kommer inn på det som 
de oppfatter som sine enemer
ker. 

Men historikeren lageret bil
de som er tilpasset hans tempe
rament, hva han legger vekt på 
og hva han ikk;e legger vekt på. 
Han skal ha et balansert syn, 
men i den balansegangen velger 
han side. Historikeren er ikke 
mer objektiv enn jeg er . 

Jeg trekker iklæ konklusjoner 
slik som historikerne gjør. Jeg 
forutsetter at leserne kan tenke 
sjøl. Jeg vil ikke servere dem 
ferdigtygd graut. Det har de fått 
servert nok av når det gjelder 
Norge og 9. april, sier BjØrn 
BjØrnsen fra Hillevåg og Stavan
ger.» 

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. 

\... ) 
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To fredsprisvinnere 
Hva betyr det for Lech Walesa at han selv og hans arbeide 

for fred og frihet trekkes ned i sølen av makthaverne i Polen, 
- at han baktales og æreskrenkes i Kreml, - når hans eget 
folk manifesterer sin troskap og tillit til ham. Gjennom ham 
ser hans folk Polens redning. 

Han s veg til fred går ikke gjennom terror, umoral, for
brytelser og folkebedrag, heller ikke gjennom plyndring og 
hat, men gjennom gjensidig forståelse og s o I i d a r i tet. 
Gjennom orden og rettferd. 

Menneskene skal løftes oppover og ikke trekkes ned i blod 
og ruiner. 

10. desember får Lech Waleca sin fredspris. 
Han fortjener den. 

Her hjemme sammenlignes Lech Walesa med en annen 
vinner av Nobels fredspris, Carl Ossietzsky. 

For en hån. 
Carl Ossietzky var Walesas direkte motsetning, og tilhørte 

den front som årets prisvinner nå kjemper mot med livet 
som innsats. 

Han tjente verdensbolsjevismens krigspolitikk, og betrak
tet enhver kamp for fred som illusorisk, hvis den ikke også 
arbeidet for den revolusjonære sosialisme. 

To ganger ble han av sitt lands demokratiske regjeringer 
(1923/1929) dømt for å ha forrådt militære hemmeligheter. 

At denne mann fikk Nobels fredspris i 1936, viste hvor langt 
ned vi var kommet i mellomkrigstiden. 

Arets tildeling er en oppreisning. 

DOM OVER FREDS-SVIKERE 

FOLK og LAND SIDE 3 

NORSK OKKUPASJONSHISTORIE 

Det er vel få mennesker i Nor
ge som har vært så aktet som 
Johan Scharffenberg. 

Han hadde alle de egenskaper 
skikkelige folk setter pris på. 

Han var klok, grundig, sam
funnsinteressert og bunn heder
lig. 

At han var modig, syntes han 
ved sin omtale av Hitler før og 
etter invasjonen. 

Etter krigen hadde han også 
noe å fortelle folket. Det som nå 
skal gjengis er fra hans bok 
«Norske Aktstykker». Han drøf
ter her spørsmåLet om skylden 
for at Norge kom med i krigen. 

Hans konklusjon står på side 
53: 

«De fleste nordmenn ,er uvi
tende om okkupasjonens virke
lige forhistorie, mang,e vil ikke 
oppgi myten om de alliertes eng
lerene uskyld og tyskernes dje
velskeeneskyld for Norges skam 
og ulykke, de vil hener ikke se 
feilen i den norske regjerings 
utenriks- og forsvarspolitikk. 
Her spiller også politiske parti
hensyn inn. Det eneste botemid
del er å få frem alle hemmelige 
dokumenter i Norge og utlan
det.» 

«Vitenskapens plikt er å SØke 
sannheten for dens ,egen skyld, 
'lten aUe bihensyn. Men selv i 
Dolitikken vil sannheten seire til 
slutt. Sannheten alene kan gjøre 
det norskie folk åndelig fritt og 
friskt.» 

Han fortener bl.a. om det for
handlingspress England øvet mot 
Norge og siterer utenriksminis
ter Koht side 1: 

Av Erling Ueland 

«Eg trur for min part at Eng
land og Frankrik>e gjerne vil dri
va Noæg ut or nøytraliteten sin 
og inn i krigen.» 

22/12 1939 i utenrikskom. 
«Eg må vedgå at eg kan ik>kje 

fri meg for den mistanken at den 
britiske regjeringa beint fram har 
sett seg til fyrernål å driva oss 
inn i krigen.» 

. 8/1 1940 i Stortinget. 
På side 37-38 sier han: 
«England vil helst ha oss inn i 

krigen. Tyskland vil helst ha oss 
utenfor, men ikke slik at vi bØY
er oss for Englands krav som er 
forferdelige. » 

«Fra norsk synspunkt er det 
kynisk, og det vitner om åndelig 
slapphet at det ikke synes å ha 
vakt oppmerksomhet hos oss.» 

Han hevder at den tyske ok
kupasjon ikke var i strid med 
folkeretten. På side 8 står: 

«Derfor ønsker jeg full klar
het over okkupasjonens forhisto
rie. En objektiv vurdering krever 
svar på følgende spørsmål: 
1. SØkte vestmaktene å tække 

Norge inn i krigen mot Tysk
land? Forberedte de okkupa
sion av baser på Norges kyst? 

2. FØrte Norge en strengt upar
tisk nøitralitetspolitikk? Vilde 
eHer kunde Norge motsette sig 
vestmaktenes planer? 

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

4. Hadde Tyskland grunn til å 
frykte en britisk-fransk 'Okku
pasjon i Norge? 
Den som svarer: 
JA til det fØrste spørsmål, 

NEI til det annet spørsmål, 
JA til det tredje og fjerde 

spørsmål, blir logisk forpliktet til 
å erkjenne at den tyske okkupa
sjon 9. april 1940 var ikke folke
rettsstridig. 

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 også 
uttalt offentlig.» 

Haner ikke enig med Churc
hill når denne sier at de små 
land hadde en moralsk plikt til å 
delta i krigen på Englands side. 

På side 9 står: 
«Norge og andre små fredelige 

stater hadde ingen skyld for 
hverken den første eller den an
nen verdenskrig, begge like unØ
dige følger av stormaktpolitik1er
nes dumheter og forbrytelser. 
Derfor hadde de små stater in
gen moralsk plikt til å ta del i 
krigene som brikker i stormakte
nes spill. De tjente menneskehe
ten best som fornuftens og hu
manitetens fristeder i en forrykt 
verden.» 

På side 11 sier han noe som 
har adresse til mange: 

(Forts. side 7) 

Takk,og 
oppfordring: 
Først av alt: Hjertelig takk for 

innkomne bidrag siden siste inn
betalingskort fulgte med bladet. 

Det betyr mye for den som 
har tapt sin ektefeUe at det er I I noen som tenker på henne. 

Vi har så ofte talt om «folkets rettskjensle», dette dyrebare NYT T FRA I N O Det betyr mye for den som 
smykke i vår lovgivning, som man alltid tar frem og pusser har tapt helse og førlighet at 
når makthaverne er en smule i tvil om de gamle, gode norske man ikke er alene om alle van-
paragrafer duger. Eller når de må gi innrømmelser til mas- skeligheter. 
sene eller til de forskjellige pressgrupper. .:...----------------------....:. Det betyr mye, i noen tilfel-

Slik som under «landssvikoppgjøret» etter okkupasjonen. ler alt, at man merker medmen-
I skrivende øyeblikk er vi spent på om smykket blir tatt GODT INITIATIV katalogen «Hva er INO?»er gra- neskelig solidaritet, varme og 

frem i forbindelse med saken mot den kommunistiske dekk- Et av våre medlemmer i Ber- tis, og at eksemplarer av den samkjensle. Ikke bare i ord, men 
organisasjonen «Folkereisning mot krig» (FMK) og dens blad gen har utvist stor aktivitet i den kan bestilles fra vårt kontor. i form aven konkret håndsrek-
«Ikkevold». senere tid ved å besøke bibliote- ning. 

Som kjent er flere redaksjonsmedlemmer siktet etter lov ker og personer som er poten- BIBLIOTEKET Med dette nummer av bladet 
om forsvarshemmeligheter, etter at bladet kom med opplys- s1elle medlemmer. For å spre En av våre medlemmer på følger et innbetalingskort til 
ninger om militæranlegg i Norge. opplysning om INO har han Otta har sendt oss en stor eske Hjelpeorganisasjon for krigsska-

Forlengst har en pressgruppe aksjonert i denne v i r k e - bedt om å få tilsendt eksempla- med bØker fra okkupasjonstiden. dete frontkjempere og falnes et
I i g e landssviksak, men denne gang kreves hverken døds- rer av INO-katalogen og bøker Bøkene er gått inn i biblio- terlatte. 
dommer, fengselsstraffer eller evig forfølgelse over de skyl- i serien «Supplement til okkupa- teket som stadig vokser. Med- Vi ber om at det blir brukt. 
dige. sjonshistorien». Arbeidet bærer lemmer og sympatisører opp- Hva vi kan bringe av hjelp og 

Tvert om er det politiet som skal «henges», - og grunnen frukter, og vi håper flere vil fØI- fordres fortsatt til å sende oss støtte avhenger av hvor mange 
er dets grundige og samvittighetsfulle etterforskning av ge opp den ivrige Bergensers go- materiale til biblioteket. Vi som følger vår oppfordring, og 
«fredsorganisasjonens» «lekkasjer». de eksempel. mangler fortsatt mange bøker. hvor mye maner villig til å gi. 

Hovedmennene, og siktelsen mot dem, hører vi lite om, Også et medlem i Nord-Norge Tidsskrifter, lokale meldingsbla- En sak er ganske klar: beho-
og skal vi dømme etler pressgruppens skrik og skrål virker går aktivt inn for å sikre at der, aviser o.l. er det fortsatt lite vet for hjelp og støtte er større 
det som om de er englehvite uskyldigheter. INO's bØker havner på bibliote- av. Vi vet at slikt finnes på man- enn hva vi har maktet å imøte

Nå ser vi frem til rettergangen, der vi i rettsalen vil møte kene. Han har bestilt f1.ere ek- ge loft rundt om. Det er viktig komme. 
gjengen av kommunistiske yrkesdemonstranter. semplarer av bøkene i serien at alle hjelper til å gjøre biblio- Det vil bli glede i mange hjem 

Og igjen undres vi på om vi ennå en gang skal oppleve «Supplement til okkupasjons- tek et mest mulig komplett. om vi nå, før jul, kunne komme 
dommeres unnfallenhet i møtet med denne pressgruppe, ved historien» for å gi dem til lokale et lite stykke videre i vårt hjelpe-
at de lar «folkets rettskjensle» (d.v.s. pressgruppens) seire bibliotek'er. JULEMØTE arbeide. 
over lover og paragrafer. Flere av dem som besøker Det arbeides for å få arrangert Oslo, 7. november 1983 

oss jevnlig har funnet ut at det et julemøte for v'enner av INO. E. SAXLUND (sign.) 

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

er viktig å ha ,et par eksemplarer Medlemmer vil få innbydelse pr. 
av INO-katalogen og bØker lig- brev dersom bestrebelsene lyk
gende, slik at materialet kan de- kes. Folk og Land-abonnenter 
les ut til venner og andre in- er også velkommen. De kan hen-

(02) 190671. teresserte ved passende anled- vende seg til avisens kontor for 
__________________________ ninger. Vi minner om at INO- nærmere opplysninger. 

Postadr.: POSTBOKS 924 SENTRUM, OSLO 1. 
Kontoradr.: ENERHAUGSPLASSEN 4, OSLO. TLF.: 

(Bidrag sendes: Hjelpeorgani
sasjonen for krigsskadete front
kjempere og falnes etterlatte, 
Postboks 1407 Vika, Oslo l. 
Postgirokonto: 5 18 07 08.) 
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SIDE 4 FOLK og LAND Nr. 9 - 1983 

Rasediskriminering ingen ny foreteelse 
Som et apropos til all disku

sjonen både i presse og TV i det 
siste om disse spørsmålene, kan 
det være fristende å trekke frem 
Jens BjØrneboes bok «Stillheten» 
- eller «bestialitetens historie» 
- hvor han på en glimrende 
måte holder et speil opp for oss 
europeere og vår grufulle histo
rie på dette området, og det 
speilbildet er ikke noe særlig 
pent, men svært nyttig i tider 
som disse. 

Det blir så ofte referert til 
Hitler og hans ras'eteorier når 
disse problemene bli~ brakt på 
bane, men egentlig så var det 
jo ikkle han som startet elendig
heten, - det ble gjort flere hun
dre år fØr, i og med europeernes 
«kolonisering» av resten av ver
den. Ener for å sitere Ali, en 
farvet gjennomgangsperson i bo
k'en: «Dere snakker så meget om 
deæs egen Hitler, men for oss 
er det intet spesielt med Adolf 
HitLer. Det eneste er at Hitler 
fOl"søkte å gjøre det samme in
nenfor Europa, som de hvite 
inntil i dag gjør utenfor Europa. 
For oss er det intet nytt i det. 
Et par tekniske sider kan være 
nye, - la oss si gasskamrene, 
tempoet og presisjonen i folke
mordene, - men diss'e varian
tene er faktisk mer humane enn 
hva de hvite har benyttet seg av 

i de farvedes verdensdeler. Vi er 
vant til det, det ryster oss ikke. 
Vi er ikke det aller minste sjok
kert over hitlerismen, - den er 
bare en innadvendt versjon av 
den vanlige hvite fremgangsmå
te. Hitler er intet spesidt. Rase
ideologien og herrefolktanken er 
ikke Hitlers påfunn - hver 
eneste fransk eller engelsk ener 
hollandsk kolonialkorporal som 
Vår Hene har skapt, har levet i 
de samme ideene som fascistene. 
Men for dem var det så selvsagt 
at de ikke behØvde å holde taler 
eller skrive bØker om det. Jeg 
begriper overhodet ikke hva de
re hisser dere opp over? Det er 
bare lærerikt for dere en gang 
selv å bli behandlet som dere i 
flere århundrer har behandlet 
andre. Dere burde være Hitler 
takknemlig - for dere har i det 
minste lært noe av ham, - eller 
i alle fall kunnet lære noe av 
ham.» 

Videre sier han: «Summen av 
hele kolonihistorien er at begge 
parter er blitt sjelelig skadet av 
møtet, - både kolonifol~ene og 
'coioniherrene er syke etter det 
som har hendt de siste århund
rene. Man kan selvfØlgelig spør
re seg hvem som ble de galeste 
til slutt, - koloniherrene eller 
de innfØdte som gikk i stadig 
dødsangst for dem. Etter flere 

Politikk 
og polemikk 

Skattepenger 
som overskudd 

Bladet «Frems]{1ritt», den 27/4 
nr. 17, kommer med fØlgende in
teressante opplysninger om AR
BEIDERBLADET's økonomis
ke «fremgang»: 

enorme belØp i statlig støtte så 
kalkuleres det i avisens kost
nadsoverslag med over to millio
ner mindre i utgifter enn i inn
tekter. Det vil i praksis si at 
avisen i 1983 vil gå ut med over
skudd betalt av skattebetalerne 
hvis avisen har budsjettert kor
rekt. 

Nat~onen og Handels- og Sjø
fartstidende får til sammenlig
ning «bare» 6,4 og 3 millioner i 
statlig støtte. BØr kanskje nevnes 
at Fremskrittspartiet har fore
slått å ædusere den offentlige 
støtte til avis,ene, og program
festet å fjerne den helt.» 

århundreder av terror er ingen Han forteller videre om hvor
av partene normale lenger, hver- dan de kristne fullstendig ødela 
ken bødLene ,ener ofrene.» de opprinnelige amerikanske og 

Og Bjørneboe trekker den afrikanske kultur,er, hvordan In
konklusjonen at det er fØlgene dia ble delvis ødelagt, Kina min
av dettJe vi fr,emdeles sliter med dre, men i Japan oppnådde de 
og som er opphavet til det meste ikke å ødelegge noe særlig i det 
av vår elendighet. Han har sik- heIe tatt, fordi de gjennomskuet 
kert rett. de hvite, og de kristne «misjo-

Han beretter i kapitel etter nærer». De forsto bedre enn 
kapitel om vårt forferdelige syn- noen andre hvilken uhyrlig 
deregister, og at «synet av and- frekkhet, hvilken ubeskrivelig 
res land og rikdommer ble til en uforskammethet det var av de 
besettelse av begjær, en galskap hvite å vi11e misjonere der. De 
i Europa, en tørst etter gull som ble dypt oppbrakt over det ånds
utslettet all menneskelighet og hovmod som ligger i at de hvite, 
anstendighet hos de mektige. i dette tiUelle fortrinnsvis de 
Med Kirkens velsignelse fulgte skamlØst grådige portugisiske ut
rØvertokt på røvertokt. MØtet sugerne - i det hovmod som 
med de andre verdensdeler ut- ligger i at disse utsugerne kom
viklet seg til en orgj,e i blod og mer til et fremmed land med en 
gull, - blodet flØt ned i den høy, selvstendig kultur og sier: 
hjemlige jorden i Asia, Afrika «Vår religioner bedre enn de
og Amerika, - og gullet flØt i res! Vi har den riktige Gud, og 
strømmer til Europa. I århund- nå skal dere lære at Gud har 
rer raste galskapen, og Europa åpenbart sannheten for oss. Det 
vennet seg til at aU jordens rik- er forbausende hvor få kristne 
dom som en selvfølge tilhØrte det er som fatter hvilket ubeskri
oss. Over alt skulle man bøye velig åndshovmot det ligger i 
knær og nakke for inntrengerne. misjonstanken.» 
Og verden 'er stadig delt i to, Av denne grunn, Japans isola
i herrene og tjenerne, men den sjon og sunne mistro til de hvite, 
knaker i sammenføyningene. klarte europeerne aldri å destru
Kjærligheten til andres gull, like- ere landets kultur, Økonomi og 
gladheten overfor andres blod, - politiske, nasjonale uavhengig
dette er hovedsymptomene. Det het. Japan ble aldri europeisk 
er bare å følge bI:odsporene». koloni. Japanerne mente at Ja-

pan tilhørte innbyggerne og ikke 
Kirken. 

Jeg tror det vil være sunt for 
oss å huske på dette som Jens 
BjØrneboe har skrevet en hel bok 
om, at rasediskriminering ikke er 
noen ny foreteelse på jorden, 
men at Ilen har lang tradisjon 
bakover i historien, og at vi eu
ropeerne bØr skamme oss over 
å ha vært «foregangsmennesker» 
på dette området. Hitler blir en 
ren dilletant i forhold til hva 
englendere, franskmenn, hoUen
dere, portugisere og spanjere har 
brakt det til gjennom flere år
hundrer, og at vi alle ble gale 
av det, og er det fremdeles. Blod
sporene lar seg vanskelig slette 
ut. 

Og jeg kan godt forstå at 
BjØrneboe med sitt fØlsomme 
sinn og nervene utenpå huden, 
fØrst prøvde å drukne seg i alko
hol og siden frivillig forlot denne 
gale og grusomme verden. -
Han sier selv at «hva det dreier 
seg om, er ikke sJelen i seg selv, 
og enda mindre den omgivende 
verden i seg selv, men om møtet 
mellom et menneskesinn og ver
den». Og det skal det ofte gode 
nerver til å tåle. Faktisk må man 
vel nesten være litt avstumpet 
for å komme helskinnet fra det, 
dessverre. SØlvi Sund 

«Samhold/Velgeren», GjØvik 

land i rØynda slutta i juni 1940. 
net er sanninga og det kjem til å 
bli historias dom også - etter 
dei mange og merkelege bortfor
klaringane av denne verkeleg
heita vi har sett sidan 1945. At 
krigen var slutt og Norge effek
tivt okkupert i samsvar med fol-

De baltiske lands 

. eretten i og med kapitulasjons
flvtalen 10. juni 1940 er udisku
tabelt. I staden for å halde seg 
til dette faktum, freistrur Fyrst, 
lite overtydande, å forklare kvi
for han melde seg inn att i NS 
og kvifor han melde seg til front
innsats mot Sovjetunionen. For 
Fyrst å melde seg frivillig i aust 
var ikkje meir folkerettsstridig 
enn det var for meg å melde meg 
frivillig til Storbritannia til inn
sats for Nygaardsvold-regjeringa. 

Vi trenger 
eldre fotos 

skjebne 
Noe forkortet gjengir vi fra medvirkende til at så mange har 

«Morgenbladet» (30. juni) et in- SØkt om å komme over til USA. 
teressant inn1egg av Einar Haa- l krigens siste år og umiddel-
kon Sørensen: bart efter freden var jeg norsk 

«Ved besøk i Moskva hØsten forbindelsesoffiser til British 8 
1941 godkjente Mr. Anthony Army Corps - som endte opp i 
Eden - som engelsk utenriks- Lubeck. I embeds medfØr hadde 
minister - de baltiske stater jeg med repatriering av norske 
som russisk interesseområde. Da fanger og deporterte fra Tysk
USA kom med i krigen året land å gjøre. Derigjennom fikk 
efter, innbØd ikke krigssituasjo- jeg adskillig lmntakt med flykt
nen til grensediskusjon. Men ningproblemet. Jeg traff mange 
USA gav heller ikke noe samtyk- baltere, for hvem situasjonen i 
ke til en russisk ekspansjon - 1945 syntes desperat. Mange av 
mot vest - på de baltiske staters dem samarbeidet mer ener min
og Polens bekostning. dre med tyskere og Wehrmacht 

Arbeiderbladet må basere nes
ten 20 prosent av sine inntekter 
på produksjonsstøtte fra staten. 
I budsjettet for 1983 opererer 
Arbeiderbladet med 99,3 mil'lio
ner i inntekter. 16 millioner av 
dette er pl"Oduksjonsstøtte og 
0,9 millioner samdistribusjons
støtte. 

I 1981 hadde avisa ca. 28 
millioner i inntekter på annon
ser, mens tilsvarende for 1982 
bare 29 millioner. I reaHteten en 
nedgang på 8-10 prosent når en 
tar hensyn til inflasjon i samme 
tidsrom. 

Ikkje folke
rettsstridig 

INO's samling av fotografier er alt
for dårlig. 

I «DAG OG TID» anmelder 
major Blindheim boken til Wal
ter Fyrst: 

Den ansvarlige for denne del av 
arkiveringen ber oss skrive at det 
innestås for rask retur av filmer eller 
slides vi får låne. 

Se etter i skuffer og skap, på loft 
og i kjeller: kanskje finner du fotos 
fra «den gang". I årets fØrste måneder har Ar

beiderbladet hatt en annonse
Økning på over 20 prosent. I 
januar hele 25 prosent. 

Det er god grunn til å poeng
tere USA's holdning. Og i sam
me forbindelse bØr nevnes de 
baltiske staters spesielle stilling i 
USA. Denne er lite kjent i Eu
ropa. Men det faktiske forhold 
er at Estland og Lettland opp
retholdt sine legasjoner i Was
hington DC lenge efter at den 
russiske okkupasjon var et fak
tum. Forholdet varte ved til 
langt ut i 50-årene. Det samme 
gjaldt for personell, tilknyttet 

Det som verkeleg un·drar meg Bruk adressen: AlS Historisk Forlag l· F l dfl k . egasJonene. or an y hge 
er at Fyrst er så lite opptatt av Boks 924 Sentrum, Oslo 1. baltere var denne status utvil-

i årene fra 1941 og frem til sam
menbruddet. Man får prØve å 
tenke seg inn i deres situasjon. 
De hadde under krigsårene ingen 
andre å støtte seg til enn Tysk
land. Dette Tyskland var opp
hØrt å eksistere. Men det rom
met millioner av flyktninger, de
porterte og krigsfanger av øst~ 
europeisk nasjonalitet, som nu 
skulle repatrieres til sine respek
tive hjemsteder. For balternes 
vedkommende: Sovjet-russland. 

Og stillet overfor dette fak
tum, foretrakk balterne et hvilket 
som helst alternativ. Til tross for at avisen mottar at krigen mellom Norge og Tysk- ___ ... __________ somt en støtte. Det er vel også 

_. -- ----------------
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Heldigvis har ik~e «Morgen
bladet»s tidligere sjefredaktØr, 
CC, helt forlatt sin gamle avis. 

Som fast spaltist gleder han 
oss fortsatt med sin penn. 

Jeg har sa~set nedenstående, 
som jeg håper De vil ta inn i 
«Folk og Land». 

Det er jo skrevet så lite om 
Jonas Lie i bladet vårt. 

Turid Bl., Trondheim 

«l sin fengslende bok «Lille 
Moskva - den glemte krigen», 
shiver Kjell FjØrtoft adskillig 
om politifullmektig Jonas Lie 
som var fØrer for «Germanske 
SS Norge» inntil malada innhen
tet ham på Skallum i mai 1945. 

FjØrtoft forteller om at Jonas 
Lie som i 1939 var sjef for ut
rykningspolitiet, i november ble 
beordret til Kirkenes for å fore
stå oVlervåkningen i Øst-Finn
mark samt kontroHere de finske 
flyktninger som ~om til Norge. 
Forfatteren opplyser at det var 
statsråd Trygve Lie som stod bak 
beordringen. (Påstanden vil jeg 
ikke benekte, selv om Trygve Lie 
overtok Handelsdepartementet i 
juli 1939, samme dag som Terje 
Wold ryk~et inn i Nygaardsvold
regjeringen som justisminister. 
Den senere utenriksminister var 
jo utvilsomt en domineænde fak
tor i alle regjeringer han var 
medlem av). 

Registrert 
«Lille-Moskva»s forfatter hev

der at det ikke var noe å utsette 
på Jonas Lie's kvalifikasjoner 
som politimann, og opplys'er at 
politifullmektigen organi,serte en 
bred overvåkning, og at over tu
sen nordmenn ble registrert i 
hans kartotek. FjØrtoft tilføyer: 

MANEDENS 
«PERNILLE,. : 

Jeg har stjålet overskriften, fra 
«NA», nr. 2 - 1983, og jeg tillater 
meg å gjengi den her. Brødteksten 
under lyder som fØlger: 

«Unge HØyres Landsforbund 
behøver ikke å være med på noen 
produktivitetskampanje .. Som be
drift betraktet er organisasjonen 
hypereffektiv. Produktet? Den 
produserer politiske ledere nær
mest på samlebånd; De senere år 
har suksessen vært så stor at man 
har kunnet gå til det skritt å etab
lere en egen «filial» på Stortinget: 
Løvebakken Unge HØyre». La 
meg rask tilfØye at dersom «Ak
tuelt» fortsatt hadde eksistert, 
hadde en her kunnet skrive det 
samme ved å erstatte «Unge 
HØyre» med AUF. 

«Unge HØyre er blitt Politiker
skoIen fremfor noen» heter det 
lenger ned i artiklen før oppram
singen av hele hurven fra Syse 
over Presthus og Osmundsen til 
Ramm og Kullmann Five fØlger. 
Jeg glemte Benkow i farten, under 
bildet av ham opplyses at han, nå 
sentralt i partiet, kom fra Østfold 
U. H., og at Sveinung Lunde også 

FOLK og LAND 

Hvem var Jonas Lie? 
«Dette ov,ervåkningskartotek 
som ble liggende igjen i Kirkenes 
våren 1940, skul1e komme til å 
få de alvorligste fØlger for mange 
nordmenn~ ikke bare under kri
gen, men også i årene efter at 
krigen var slutt». 

Forfatteren viser tydelig i sin 
beretning at politifullmektig 
Lie's kartotek som falt ,i okkupa
sjonsmaktens hender fikk særde
les ubehagelige fØlger for mange 
av våre landsmenn i krigsårene. 
Men jeg følger ikke tankebanene 
når det hevdes: - «også i årene 
efter at krigen var slutt». 

Et misgrep 
I fotnoter skriver Kjell FjØr

toft: «l eftertid kan det uten vi
dere slås fast at det var et mis
grep av dimensjoner fra Justis
departementets side å ,sende nett
opp Jonas Lie østover. Og det 
er da også ganske påfallende at 
det på offisielt hold, både innen
for Justisdepartementet og politi, 
i~ke er mulig å fremskaffe særlig 
mye materiale omkring personen 
Jonas Lie til tross for den rolle 
han spilte under krigen. Det er 
som om det er lagt en død hånd 
over alt det som angår Jonas 
Lie. Det materiale som omhand
ler ham er fremdeles hememlig
stemplet. Og det kan 'en forstå, 
siden det var Justrsdepartemen
tet som satte ham til å spille en 
av hovedrollene i det drama som 
utspilte seg i Øst-Finnmark i må
nedene frem til tys~ernes angrep 
på Norge den 9. april 1940». 

Var det et «misgrep av dimen
sjoner» å sende utrykningssjef 
Jonar Lie til Finnmark i 1939? 

Det kan henvises til at mannen 
bLe sjef for Politidepartementet 
og «Germanske SS Norge», men 
er det ensbetydende med at 
Trygve Lie, Terje Wold og deres 
embedsmenn var bevisstlØse i 
gjerningsøyeblikket da beordrin
gen fant sted? 

Posisjon 
La oss se litt nærmere på per

sonen Jonas Lie. Han var født i 
1899, sØnn av forfatteren Erik 
M. Lie som blant annet tok ini
tiativet til stifteLsen av Den nors
ke Forfatterforening. Jonas Lie's 
onkel Michael Lie var en av 
våre fremtredende diplomater, 
bIant annet sendemann i Roma 
og Madrid, farfaren var en av 
de «fire store», dikteren Jonas 
Lie. 

Politimannen Jonas Lie hadde 
i 1939 utvilsomt posisjon på 
grunn av de internasjonale opp
gaver han hadde hatt. I 1935 var 
han leder for den internasjonale 
politigruppe som overvåket fol
keavstemningen i Saarbrlichen. 
Tre år senere var han internasjo
nal Kommisar ved en annen fol
~eavstemning Sandaschak 
(Alexandrette ). 

Da Vidkun Qu~sling «overtok 
regjeringsmakten» 9. april 1940 
og i Oslo leste opp navnene på 
sine statsråder, var nok justis
ministeren Jonas Lie det mest 
kjente navn. Lie befant seg i Kir
kenes og protesterte. I parentes 
bemer~et var ingen av de «opp
nevnte» statsråder forespurt, og 
flere tok avstand fra «banan
republikk-kuppet», efter min 
me11ling kanskje verdenshisto-

riens mest ansvarsløse «makt
overtagelse» . 

Fangenskap 
Jonas Lie meldte seg, så vidt 

jeg vet, ved flere militære tje
nestesteder for å kjempe mot 
inntrengeren, men kom ikke i 
kamp fordi ingen militære sjefer 
stolte på ham efter «statsråds
utnevnelsen». Derimot havnet 
han i tysk krigsfangenskap, noen 
få dager. Allerede tidlig i mai 
dukket han opp i Oslo, og dette 
kan det settes spørsmålstegn ved. 
6. mai (1940) bragte Dagbladet 
et intervju med Jonas Lie, der 
han nok en gang tok avstand fra 
QuisHng og dennes april-regjer
ing. Samtidig ble han politiin
spektør, mens NS-hovedorgan 
raste mot denne «forræder mot 
den nasjonale sak». 

NS «kvote» 
Under de historisk,e beklem

mede riksrådsforhandlinger var 
det åpenbart ingen særlige inn
vendinger mot Jonas Lie som 
poHtiministerkandidat, og han 
utgjorde ingen del av NS «kvo
te». Dette til tross Ønsket 
Reichskommissar Josef Terbo
ven Jonas Lie som «Nasjonal 
Samling»s tører, da det hadde 
lykkedes å eksportere Quisling 
til Tyskland sommeren 1940. 
Men efter alt å dømme ble Jonas 
Lie ikke medlem av NS før i 
september 1940. 

Jonas Lie gjorde frontinnsats 
for tyskerne, var ~ommisarisk 
statsråd, Quisling's politiminis
ter, fører for «Germanske SS 
Norge», avla offentlig troskaps-
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ed til Der Flihrer Adolf Hitler 
og til FØreren Vidkun Quisling. 
Men Quisling's mann var han 
ikke. Var han Hitler-Tysklands 
særlige samarbeidspartner innen 
NS? Var han HitIerregimets ver
vede ombudsmann i Norge 
og fra hvilket tidspunkt? 

Stillhet 
Jeger enig med Kjell FjØrtoft, 

det har vært nesten påfallende 
stillhet rundt denne Jonas Lie 
som har spilt en roUe i den voks
ne del av de 46 år han levet. 

Hva jeg tror er at Jonas Lie 
var en skikkelig embetsmann 
inntil mai 1940, at han da falt 
for å bli satset på av makthaver
ne. Hitlers stedlige representan
ter i vårt da delvis okkuperte 
land, og så seg selv som Quis
lings «remplasserer». 

Tysk ærend 
De mennesker som gjennom 

NS fikk en slags delvis maktpo
sisjon under okkupasjonen opp
fattet seg som ivaretagere av vå
re nasjonale interesser. Jeg er 
ikke i tvil om at et antall av 
dem, kanskj'e mulig endog et 
flertall, mente at de tenkte og 
handlet nasjonalt. Deres ambi
sjoner synes å ha vært hindring 
av at Norge ble en tysk provins, 
efter en Hitler-tysk seier i ver
denskrigen. Jeg vet aten æk~e 
av disse mennesker var bekymret 
over landsmenn som gikk tysker
nes ærend utenom deres krets. 

I efterkrigsårene har jeg snak
ket med flere ledende NS-men
nesker som har omtalt andre på 
deres side med følgende: «Han 
var ikke vår mann, men tysker
nes». Var Jonas Lie en av dem? 

C. C.» 
«Morgenbladet», 10. okt. 

Slik havnet de på toppen 
er et av de unge, håpefulle skudd, 
ja, også Albert Nordengen og 
Svennn Stray har vært formenn i 
«Unge HØyre». 

Jeg vet ikke om samlebånd smØ
res, teknikk er ikke min styrke, 
men jeg er ikke mann, så jeg kan 
uten å rØdme vedstå meg det. Men 
samlebåndet fungerer plutselig ik
ke som det skal, velgersmØringen 
mangler. Det var valg og velgerne, 
disse som et svimlende tiendedels 
sekund bestemmer (jeg henviser til 
mitt innlegg i forrige nummer av 
«Folk og Land»), tilkjennega at de 
ikke lenger var så begeistret for 
samlebåndsdemokratiet. Stemme
kveget satt delvis hjemme, det er 
en måte å protestere på, eller de 
valgte ikke det de på samlebån
det - og som jeg ovenfor påpeker 
finns det flere samlebånd - mente 
de burde gjøre. 

Riktignok kom nok en av dyna
stiet Harlem inn i det politiske liv, 
er det ikke så det heter, nemlig i 
bystyret i Oslo, men i det store og 
hele fikk politikerlauget et skudd 
for baugen. Og hØr og hØr: det er 
velgerne det er noe i veien med. 

De forstår ikke sitt eget beste! Nei, 
de er jo ikke politisk skolert, som 
vår forhenværende statsminister 
uttrykte det i et intervju i radio 
en gang i våres, stilt overfor en ut
talelse et legmenneske hadde dris
tet seg til å komme med. 

Så langt var jeg kommet i mine 
betraktninger da jeg fra redaksjo
nen mottok et utklipp som var 
sendt meg fra en leser i Bergen fra 
«Bergens Tidende» 4.10. 

Innlegget var tatt inn under 
«Brev», avvikere havner der, der
som det overhodet spanderes spal
teplass og tryggsverte på dem. 
Under overskriften «Hjemmesit
terne - hvem var det?» skriver 
en ThorbjØrn Andersen fra Halden 
(antagelig har innlegget blitt refu
sert i lokalavisen og så har han 
vel hØrt at «Bergens Tidende» er 
liberalt) om hva han betegner som 
«det politiske narrespill». Han stil
ler spØrsmålet om hva demokrati 
er, og «dette er et spørsmål som 
man for alvor bør ta opp - nå 
som det samme demokratiet syn
ger på siste verset. Hvis spørsmå
let besvares ut fra nØkterne be-

traktninger - uten politisk svada 
- er jeg av den mening at Ola 
Nordmann og Kari Trestakk har 
all grunn til å rygge tilbake hvis 
dagens virkelighet og grunnen til 
utviklingen går opp for dem.» 
ThorbjØrn Andersen skriver at vi 
er på vei mot et totalitært Norge, 
om «den politiske sammensvergel
se (som) nå i klartekst (må) blott
legges en gang for alle. Ingen kan 
være tjent med det som for alvor 
er i ferd med å skje - verken 
nasjonalt eller internasjonalt -
bortsett fra dem som har vært med 
på å planlegge det hele. Og de 
sistnevnte - har de ingen skrupler 
- er de psykopater på det ver
ste?» 

Det dreier seg om annen genera
sjon av de politikere som etter 
krigen dømte en folkegruppe i det
te landet til evig fordØmmelse, og 
som, ved uavlatelig henvisning til 
det redselsherredØmme som angi
velig hersket her under krigen -
noe jeg ikke lenger tror på - har 
kunnet bygge opp et politikerdikta
tur etterpå. Jeg tror at fedrene fra 
Eidsvoll (mØdrene eksisterte jo 

ikke den gang) ville ha fått hetta, 
dersom de hadde fått permisjon 
fra St. Peter til en gjestevisitt på 
jorden. Demokrati (jeg siterer fra 
Gyldendals Fremmedordbok) «et, 
folkestyre; styreform som gjennom 
stemmeretten gir det brede folk 
a v gjø ren d e (fremhevelsen er 
min) politisk innflytelse, politisk 
styresett som hevder åndsfrihet, 
respekt for mindretallets rett og 
toleranse overfor andres menin
ger.» 

Så gir da det brede folk gjen
nom stemmeretten uttrykk for at 
det ikke er enig med politikernes 
spill. Og så raser de. Kanskje det 
ville være en ide å innfØre et sy
stem med politisk valgte som kon
trollerte det som det brede folk 
la i konvolutten før den ble slup
pet ned i urnen slik at det sam
stemte med deres Ønsker? Slik 
ville de også bli skjermet mot den 
arbeidsløshet som kan true noen 
og enhver nåtildags. 

Pernille 
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Våre Røde Kors-søstre 
på Zentralfriedhof i Wien 
Bildet, kartet og reportasjen 

i «Folk og Land» nr. 7 har gitt 
oss en strøm av forespØrsler. 
Nedenfor gis svar på noen av 
spørsmålene. 

Den forbrytersfue skjensels
dåden skjedde den 10. septem
ber 1944 da Øst-socialistiske fly
enheter - uten å r,espektere 
Røde Kors-tegnet, målrettet 
droppet tunge bomber mot et 
sykehus utenfor Wien. Hele 16 
frivillige RØde Kors-sØstre fra 
forskjellige land ble drept mo
mentant, sammen med atskillige 
tyske sykesøstre, og selvfØlgelig 
sårede av alle nasjonameter, og
så sovjetiske. Det er forferdelig 
å si det, men vi som deltok som 
frivillige hadde av og til følelsen 
av at Sovjet så på Røde Kors
merkede bygninger som en blink 
det skulle siktes ·efter. 

De 16 Røde Kors-sØstrene var: 

Fra Danmark 2: 
Doris Christensen, født 7!2 

1925, fra Nykøbing-Mors. 
Sigrid Davidsen Lund, født 

22/7 1922, fra Nykøbing-Mors. 

1922, fra Turnhout. 
Margrethe Borms, født 4/7 

1921, fra Berchem. 

Fra Wallonien 2: 
Inge de Conick, født 4/91924, 

fra Nouville. 
Margrethe Brunin, fødselsdato 

og hjemsted mangler ennu. 

Fra Nederland 2: 
Maria Smeets, født 17/12 1924 

fra Posterholt. 
Maria van Rijn, fØdt 30/4 

1922, fra Pijnakker. 

Fra Norge de 7 fØr nevnte: 

'.11' 

Ada Eriksen, 
Stella Jakobsen, 
Else Johansen, 
Else Karlsvågen, 
Ruth Olsen Lie, 
Målfrid Teigland og 
Henny Wiik. 

Den som gav oss meldingen 
om gravene var lederen for 
«Suchdienst Flandern» (Adr.: 
Dom Saviostraat 15. B-2400 
Mol 2.) herrn Eduard Doms, og 
vi er ham meget takknemlig. 

Fra Flandern 3: 
Lukretia van Laecke, 

24/4 1922, fra Sijsele. 

En rekke spørsmål er besvart 
fØdt direkte og kontakter etablert. 

Yvonne Dieltiens, født 4/9 B.Ø. 

FOLK og LAND 

6. Gebirgs
divisjon Nord 

var i sommer 25 år. Begivenhe
ten ble feiret som tidligere år i 
Bad Windsheim. Denne gang 
deltok også 50 mann fra den 
amerikanske divisjon som kjem
pet mot oss i slutten av 1944/45. 
De fløy spesielt over for sam
menkomsten. 

I alt var det ca. 800 til stede. 
Finland, Sverige, Norge, øster
rike, Tyskland m. fl. var repre
sentert. Fra divisjon Nord's jubi
leumshefte, gjengis et avsnitt som 
forteller at Skijegerbataljonen 
ikke er glemt: 

«Der Schwerpunkt des An
griffs lag dabei weiter im Norden 
als 1942, niimlich im sudlichen 
Grenzraum des TUkso-Sees. 

Die ersten schweren Angriffe 
in Starke von sieben Infanterie
Bataillonen, understiitzt von 
Granatwerfern und Artillerie, 
richteten sich gegen die Sperren 
der Hasselmann-Stellung und 
den Stutzpunkt Kaprolat (3./AA 
und Ski-Bt!. «Norge»). 

In hartnackigster Abwehr hiel
ten die dort eingesetzten Teile 
der «Norge» ihre Stellung tage
lang und verzogerten so - wert
volle Zeit schaffend - den rus
sischen Durchbruch. Die Tapfer
keit der «Nordmannen> darf 
nicht vergessen werden.» 

Og skal ikfue bli det. 

Oslo, den 17/10. 
L. 

Nr. 9 - 1983 

«Nazismen» -
høyre eller venstre? 

I «Hjemmet» nr. 28 spØr 
«Uenig»: «Var (er) nazismens 
ideologi å betrakte som et parti 
som bØr plasseres til høyre eller 
venstre side?». 

Etter å ha lagt fram spørsmå
let for «fagfolk», svarer H. Aa. 
«ytterste hØyre fløy», og sier at 
nazismen/fascismen var «rettet 
mot arbeiderklassen og dens filo
sofi». 

Underskrevne er ikke histori
ker av fag, men jeg hører til den 
generasjon som har gjennomlevd 
hele den historiske periode da 
de nasjonalsosialistiske/fascistis
ke bevegelser oppsto, blomstret 
og brØt sammen. Jeg har hele ti
den forsØkt å fØlge med i det 
som skjedde og gjøre meg opp 
en mening om det. Og jeg erklæ
rer meg helt uenig med H. Aa. 
og hans «fagfolk». De nasjonal
sosialistiske/fascistiske bevegel
ser kan i det hele tatt ikfue plas
seres innenfor det liberalistisk/ 
marxistiske hØyre/venstreskjema, 
da de bygde (bygger) på sin egen 
filosofi. I stedet for liberalismens 
kraftødende frikonkurranse, 
(darwin-ismens ideer overført til 
samfunnslivet,) og marxismens 
destruktive klassekamp, satte 
disse bevegelser den naturlige 
samhØrighet mellom etnisk og 
kulturelt beslektede folkdeller. 
Økonomisk søkte de sitt utgangs
punkt, ikke i spekulative, vidtløf
tige teorier, men i livets egne, 

uforanderlige lover. (Eks.: Det 
«nazistiske» tyske pengesystem, 
som ikke var basert på gull, men 
på det tyske folks samlede ar
beidskraft.) 

Nå var jo de nasjonalsosialis
tiske/fascistiske bevegelser i de 
forskjellige land langtfra ensar
tede, og søkte ikke støtte hos de 
samme befolkningslag overalt. 
Det nasjonalsocialistisk tyske ar
beiderparti hadde en meget stor 
tilslutning fra arbeiderne, og det 
samme var - bare i ennå høyere 
grad - tilfelle med Juan P,erons 
bevegelse i Argentina. Flere fas
cistledere hadde sin bakgrunn i 
sosialdemokratiske organisasjo
ner, således Mussolini, og den 
engelske fascrstfører Oswald 
Mos1ey. De tyske nazisters «mar
tyr», Horst Wessel, er kanskje 
det mest slående eksempel -, 
han var jo, som kjent, en glØ
dende sosialist. Om den norske 
«nazifører» Quisling fortenes det 
med krav på pålitelighet at han 
til å begynne med næret kom
munistiske sympatier, men slo 
om da han lærte virkningene 
av den russiske revolusjon å 
kjenne. Og NS' politikk kan vel 
neppe kalles arbeiderfiendtlig, 
- NS~styret fikk jo f. eks. opp- . 
rettet Lånekassen for studerende 
ungdom, samt gjort begynnelsen 
til den seinere godt utbygde bar
netrygdordning. 

Hobby teoretiker 

Hvis man ved begrebet «kri
minelt regime» forstår et styre, 
som opretholder udrejseforbud 
for sine borgere - reelt stavns
bundethed - oencur,et-parti 
styre og som døgnet rundt in
doktrinerer landets befolkning, 
spreder lØgnaktig propaganda og 
gennemen systematisk udbygget 
agent- og terroristvirksomhed sø
ger at undergrave den frie ver
dens stater, ja - så består FN 
idag af omkring 90 (!) af denne 
type - ud af 150. 

Clr~:g: Verdens kriminelle regimer 
menspiste lobby af USA's fjen
der og yder et stort arbejde på at 
fremstille Syd Korea som det 
onde diktatur, der truer den fre
delige nabo i nord og undertryk
ker sin egen befolkning. 

De forenede N ationer har ra
dikalt ændret ansigt siden sin 
etablering for næsten 40 år si
den. 

Blandt sådanne stater indtager 
Nord Korea en fremskudt posi
tion. Foruden de nævnte speci
fikationer finansi'erer man der si
ne operationer genner regulært 
sørøveri, narkotikahandel og 
smugling. Ca. 170 000 mennes
ker holdes i koncentmtionslejre 
og enhver form for opposition 
mod eneherskeren den 71-årige 
KIM IL-SUNG slås omgående 
og ubarmhjertigt ned. 

Det er mere end beklage li gt 
- det er skammeligt - at nor
dens Radio og TV-stasjoner ud
spreder velvillig propaganda og 
rosende bemærkninger om dette 
terrorstyre! 

Nord Korea 
Ingen i vor verden ved nøjag

tig, hvad der egentlig sker i 

Nord-Kmea. Det eneste man ved 
med sikkerhed er, at der forbe
redesen åben krig mod naboen 
Syd-Korea, og at man i de sidste 
30 år har forsøgt at undergrave 
det vestligt orienterede land på 
ane tænkelige måder. Ved at gra
ve tunneller under grænsen og 
sprede agenter og sabotører i 
landet, ved at opbringe fiskerfar
tøjer og handelsskibe - for der
på at forlange løsepenge og me
get andet. 

Kim I1-Sung er en af de mest 
bizarre skikkelser Orienten no
gensinde har oplevet. Han kalder 
sig - og forlanger at bliv'e kaldt 

«Universets Mester» og 
«Skabningens Herre» og fØrer et 
privatliv som sultanerne i 1001 
Nats Eventyr. 

Sovjetunionen bragte ham til 
mag ten efter 2. Verdenskrig, og 
det har man sikkert mange gange 
fortrudt i Kreml. I 1950 angreb 
han Syd-Korea og blev først i 
-1953 stoppet i sin invasjon -
takket være FN-tropper og 
USA's gigantiske indsats af mili
tær. Derpå blev der etableret en 
såkaldt demilitariseret zone ved 
den 38' breddegrad -en græn-

Av vår danske korrespondent 

se der siden da er blevet kren
ket alvorligt ved 36 forskjellige 
lejligheder, hvor et nyt og totalt 
krigsudbrud var overhængende. 
I realiteten hØrte krigen aldrig 
op, og kun tilstedeværelsen af 
ca. 25 000 mand amerikansfue 
tropper sikrer landet mod at bli
ve rendt overende af den aggres
sive nabo i nord. Syd Korea er 
dog ved at opbyggeet forsvar, 
der nogenlunde kan stå mål med 
fjendens, men har de sid ste 30 år 
lagt hovedvægten på at skabe et 
moderne, hØjt industrialiseret 
samfund efter vestligt mønster 
- en samfundsform der ikke 
levner meget tid til krigeriske in
tentioner. 

Nord Korea 'er den fØrste af 
de kommunistiske stater, som 
har indført et arveligt dynasti, og 
Kim I1-Sung har udnævnt sin sØn 
Kim Chong-11 til sin efterfØlger, 
og det lover ikke godt for frem
tiden. Sydkoreanerne har fulgt 
hans udvikling fra barndommen 
og anser ham for en endnu 
større trussel end faderen. Iron
isk udtalte en sydkoreansk dip
lomat nylig: Vi Ønsfuer Kim 11-
Sung et langt liv, for der er store 

chancer for, at ved hans død vil 
sØnnen straks kaste sig over os 
for at konsolidere sin stilling i 
det forfængelige håb at kunne 
forene hele Korea under sit styre. 
Det vil ikke lykkes, men han kan 
ødelægge 30 års flittig genopbyg
nongsarbejde og gøre hele vor 
halvØ til en ruinhob. 

En avis på Malta meddelte i 
foråret, at Kim Chong-11 befandt 
sig på øen. Officielt for at stu
dere engelsk. Måske ønsker han 
som sin sovjetisk,e kollega And
ropov at kunne virke som en 
studeret mand og kunne tale 
med sine modstandere i den frie 
verden som ligemand. Mere tro
ligter det, at han har haft hem
melige møder med Libyens leder 
- verdens terrorist nr. l -
Gadaffi og ønsker dennes bi
stand til «befrielsen» af Syd 
Kor,ea. 

Nord Korea udfolder store be
stræbelser på at skaffe good-will 
i Vesten og det nordkoreanske 
styre indrykker med jævne mel
lemrum annoncer i nordisfue avi
ser, hvor man priser sig selv, og 
de socialistisk styrede Radio og 
TV -selskaber i Norden's sam-

Kendsgerningerne taler et an
det sprog. Medens sydkoreaner
ne ihærdigt arbejder på at skabe 
et samfund i pagt med vor tid og 
har meget succes med det, lever 
befolkningen i Nord Korea i et 
statisk, typisk socialistisk sam
fund med lav levestandard og 
enorme militærudgifter, der slu
ger hovedparten af nationalpro
duktet og overlader folket til 
koncentrationslejrfangens be
skedne fornØjelser. 

Hvilket ikke hindrer, at man 
kan invitere udenlandske delega
tioner til imponerende Potemkin
kulisser og forevise mØnsterland
brug og -fabrikker, medens man 
fylder dem med god mad og vin. 
Også nordiske politikere har for
nøjet deltaget i disse ~estIige be
givenheder og begejstret skildret 
deres oplevelser i dete mønster
diktatur. -, 

Claus 

NORD KOREA - facts: Areal 
122 370 kvadratkilometer. Fol
ketal 17.9 millioner. Hovedstad 
Pyangyang med 1.5 millioner. 
Gennemsnitlig indkomst per ca
pita ca. 6000 kr. p.a. 
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Nr. 9 - 1983 

Russerne kommer. 
(Forts. fra side 1) 

Russland, og begynte under
handlinger med tsar Aleksander. 
Dette fØrte til den svensk-rus
siske traktat av 5. april 1812, der 
Russland lovet Sverige hjelp til 
å erobre Norge. Og siden 3. sep
tember 1813 var Danmark
Norge, som nå i årevis hadde 
vært i krigstilstand· med Stor
britannia, også i krig med Sve
rige, og etter 22. oktober også 
i krig med Russland. 

Sommeren 1814 kom det til 
krigshandlinger mellom svenske 
og norske tropper, men det ble 
våpenstillstand 14. august 1814, 
Mossekonvensjonen. Har man 
lov til å anta at denne våpen
stillstanden kom i stand etter på
trykk fra England, som fryktet 
at under langvarige krigshand
linger ville den svensk-russiske 
«hjelpetraktaten» trå i kraft, 

med fare for invasjon av russis
ke tropper i Norge, og med fare 
for at disse troppene ville sette 
seg fast i Norge, på tross av trak
taten med Sverige. 

Kristiania 19. oktober 1905: 

• • 

FOLK og LAND 

lettet, så de norske soldatene inn 
i munningen på utallige tanks, 
panservåpen og kanoner langs 
en ca. 30 kilometer bred front. 
I flere dager forsterket russerne 

tar kongevalg, uten først å la oppmarsjen, og norske soldater 
saken gå til folkeavstemning. lå i sine forsvarsstillinger med 
(Men prins Carl forlangte folke- fingeren på avtrekkeren. 
avstemning.) Kommer russerne? 

Statsministeren endret sitt syn Men etter fem døgn trakk de 
allerede 14. oktober da Fridtjof seg tilbake. Den skremmende 
Nansen møtte i statsråd med maktdemonstrasjon var over, 
skriftlig tilsagn fra den britiske men minnet lever i Grensekom
utenriksminister om fornyelse av paniet. 
den såkalte novembertraktaten, Fra flere av de norske obser
dersom kong Edvards svigersønn vasjonspostene kan soldatene se 
får Norges trone. russiske militærleire, militær ak-

Novemberkontrakten under- tivitet og Øvelser. Fra Korpfjell, 
tegnet i 1855 av England og den mest øde og utilgjengelige 
Frankrike er den eneste felles- av de norske grensestasjoner, har 
traktat av politisk innhold sluttet soldatene fra tid til annen orkes
av det felles kongerike Norge- terplass til store russiske militær
Sverige. De to stormakters løfte øvelser. Her Øver den 45. moto
om å gripe inn mot russisk an- riserte infanteridivisjon med støt
neksjon, har særlig interesse for te av fly og artilleri. Fra mili
Norge med sine isfrie havner, tært hold fortelles det til avisen 
som russerne lenge har vært in- . at det angrepsmønster russerne 
teressert i. ved slike anledninger Øver etter, 

Sitat slutt. tydelig er basert på bruk av så-
(Festningen Bomarsund på vel taktiske atomvåpen som kje

Aland ble som foran nevnt blåst miske stridsmidler. 
i luften i 1854.) Sitat slutt. 

Sitat fra Adresseavisen av Hva sier så disse «Nei til 
24/12 1980. atomvåpen» til dette? 

SIDE 7 

niet at de bevarte fatningen og Man minnes for en tid tilbake 
ikke i befippelsen kom til å lØsne· radioforstyrrelser over hele Eu
skudd, slik at russerne fikk det ropa fra en kraftig sovjetisk sen
slik de ønsket: å rykke inn i der i Kiev. Den ble taus etter at 
Norge etter provoserende opp- hele Europa pr:otesterte, men 
treden av Grensekompaniet. En prØven var vellykket, og denne 
husker vinterkrigen i Finland i senderen står sikkert inntakt til 
1939-40, hvor russerne måtte å settes inn den dag den røde 
forsvare seg mot «finske provo- hær setter seg i bevegelse. Så 
kasjoner» og grensekrenkelser. kommer selvsagt spørsmålet: 
Banditter. Hvis Russland, og nå Sovjet, har 

Jeg har hØrt fortalt at under slik lyst på våre isfrie havner, 
første verdenskrig ble Norge «in- hvorfor har de ikke tatt dem fØr? 
vadert» av russiske «sagfilere». Nei, av den enkle grunn at de 
Det ble sagt at dette var russiske ikke har vært sterke nok før, til 
tsaroffiserer på spionoppdrag i å besette Norge, beholde rovet, 
Norge. ved overlegent å kunne avvise 

Vi vet at russiske militærfly angrep fra andre makters inn
til stadighet må avvises av nor- gripen for å hindre det. 
ske jagere, når de nærmer seg Men i dag er de sterke nok, 
våre områder, hva de nå har her mer enn sterke nok, særlig da 
å gjøre. I 1980 ble det foretatt når NATO-forsvarsalliansen 
200 slike avvisninger, og hvis jeg kanskje begynner å vakle under 
ikke husker feil, var dette antall, pressset fra naive «fredsforkjem-
200 avvisninger av «fiendtlige» pere». 
fly, nådd allerede i august 1982. Fra AP-hold ble det forkynt 
En skulle ikke behøve å minne hØyt og tydelig at Norge ikke 
om disse (atom)-ubåtene som til skulle bli noen spydspiss for 
stadighet krenker svensk terri- bygging av nye rakettbaser i 
torium i østersjøen, og hvem vet Vesten. Nei, vel. Men man har 
hvor mange sovjetiske ubåter og nå inntrykk av at AP opptrer 
«nødstedte» sovjetiske spionskip som spydspiss for torpedering 
som manØvrerer langs vår uover- av NATO. 
siktlige kyst. Det var AP's «forsvarspoli-

Sitat. I et hemmelig stortings- Russerne kommer 
Da undertegnede leste oven

stående avisreferat falt det i 
tanken at disse rØde Kreml
tsarene skriker opp som furtne 
unger om uvennlige handlinger, 
så snart lille Norge rØrer litt på 
seg. 

Så undertegnede er ikke det tikk» og mangel på. voksne, an
minste i tvil om at Sovjet nå svarlige ledere som ga oss 9. 
forbereder seg til virkeliggjØrel- april 1940. møte i dag har statsminister Chr. Det har lenge vært spent på 

Michelsen opplyst at britene ville grensen. Ingen glemmer de fem 
fornye sin garanti av Norges sik- dØgnene Grensekompaniet holdt 
kerhet overfor Russland, forut- pusten i 1968. I ly av snØvær 
satt at prins Carl blir valgt til og tåke rullet russerne frem en 
Norges konge. Michelsen er der- uhyggelig invasjonsstyrke til 
med stemt for at Stortinget fore- grensen mot Norge. Da tåken 

Norsk okkupa- ... 
(Forts. fra side 3) 

«Det er skjendig at først en 
sen dterslekt skal få vite hele 
sannheten, men ikke de samtidi
ge slektIedd som har lidt og len
ge efterpå kommer til å lide un
der sine styresmenns feilgrep.» 

Vi hadde forsØmt vårt forsvar. 
Han refererte Sven Nilsen. For
svaret er aldri blitt tatt alvorlig, 
... «vi er forrådt». 

Churchill selv har medgitt at 
de allierte har skylden for at 
Norge kom med i krigen. Han 
nevner bok og sidetall der dette 
står. Og så sier han med adresse 
til våre historikere s. 38: 

«Fra norsk synspunkt er det 
kynisk, og det vitner om åndelig 
slapphet at det ikke synes å ha 
vakt oppmerksomhet hos oss.» 

På side 34 r·efereres fra Koht 
fra utenrikskomiteens møte om 
en melding som hadde kommet 
til Utenriksdepartementet: 

« ... Når russarane har fått 
sett igjennom dei krava som dei 
har reist i Finland vil de koma 
med ultimatum til den norske 
regjeringa um å avhenda isfrie 
fjordar i Finnmark.» 

Dette spørsmål om faren for at 
Russland ville ta Finnmark ble 
ellers drøftet mange ganger i Ko
miteen. 

Dette kan kanskje være noe å 
tenke på for dem som fremdeles 
hevder at frontkjemperne er mo
ralsk mindreverdige. 

Stavanger, Erling Ueland 

Dat er for meg ... 
(Forts. fra side 1) 

Frå forordet som Quisling 
skreiv til «Universismen»: 

«Den oppgave jeg har hatt for 
øye i denne bok, er den største et 
menneske kan sette seg; nemlig 
å tenne et nytt lys for menneske
ne, å skape en ny verdens- og 
livsanskuelse i tilslutning til er
faring og vitenskap. Ikke så me
get en ny tro som en ny viten, 
et grunnlag for religion og mo
ral, såvel som for statsvesen og 
vitenskap. Og et grunnlag som 
stemmer med den menneskelige 
tankes krav. Altså en enhetsopp
fatning av tilværelsen som alle 
kan skjØnne, og alle samle seg 
om, så at livet igjen kan leves 
med forente krefter. En enhets 
forklaring er det Som kreves, ti 
da universets alle sider og deler 
utgjør ett hele, må denne over
ensstemmelse gjenspeiles i vårt 
bilde av universet. 

Jeg innbiller meg å ha lØst 
denne oppgave. 

I denne bok vil leseren altså 
finne utredet det som Hamlet 
taler om i den berømmelige dia
log. På ingen måte mener jeg 
dog her å fremby en filosofi som 
ikke lar noen spørsmål igjen. 
Tvertimot. Oppstillingen av et 
slikt system som her er avhengig 
av vitenskapens utvikling; og vi
tenskapen er ennå langt fra full
kommen. Heller ikke kan et en
kelt menneske beherske alle dens 

sen av Russlands gamle drØm: Skal atter AP' s «forsvarspoli
isfrie havner og baser ved vår tikk» og mangel på voksne, an
AtIanterhavskyst, og da bygger svarlige ledere gi oss et nytt 9. 
de nok Nordlandsbanen ferdig april? 

Ellers må man gi honnør til 
befal og menige i Grensekompa-

helt til Kola med norske slave- Ole O. Mortensen, 2500 Tynset 
arbeidere. i «Hamar Dagblad». 

resultater, og av de løste proble
mer fremgår nye. Derfor vil i 
disse betraktninger finnes mange 
huller, mange uoppklarte detal
jer, mange mangler som en mer 
fremskreden erkjennelse vil kun
ne rette på. Sikkert også forkla
ringer som utviklingen brutalt vil 
feie bort. Men hovedlinjene som 
hersker i denne bok, holder jeg 
for de riktige og endelige i opp
fatningen av tilværelsen.» 

Var Nasjonal • • • 
(Forts. fra side 1) 

all ønskelig tydelighet gitt teg
net på sitt reaksjonære innhold 
ved å sette det antisemittiske 
hakekors i sine faner». 

Halvard Olsen 
Olsen var formann tor «Jern

og metall» i syv år fra 1918 og 
derefter formann i LO gjennom 
10 år. 

Mange spørsmål 
«Hvordan kunne det ha seg», 

spØr Øystein SØrensen, «at folk 
som var hØyt skolerte marxister, 
folk som var blant de fremste 
ledere for arbeiderbevegelsen i 
Norge, folk som tusener av ar
beidere og intellektuelle så opp 

Sverre Krogh til som revolusjonære idealer -
Krogh var formann i AUF, hvordan kunne det ha seg at 

redaktør av ungdomsforbundets slike folk· havnet i Quisling's 
avis «Klassekampen», ble redak- leir?» Forfatteren tilfØyer: «Noe 
tør i Arbeiderpartiets nest størs- helt tilfredsstillende svar vil vi 
te avis i mellomkrigsårene - kanskje aldri få. Til nå er det 
«Arbeidet» i Bergen, og stor- hener ikke særlig mange som har 
tingsmann for Arbeiderpartiet vært interessert i å gi noe fyldig 
og NKP. og utdypende svar. De fem re-

Albin Eines negatene er lite tilfredsstillende 
Eines redigerte «Ny Tid» i behandlet i arbeiderbevegelsens 

Trondheim, Vest-Finnmarkens memoarlitteratur og mere eller 
Arbeiderblad og Norges Kom- mindre offisiell historieskrivning. 
munistiske Parti's Hovedorgan Det er en tendens til å se på 
«Norges Kommunistblad». dem med dårlig skjult motvilje, 

Håkon Meyer til å glemme ener nedvurdere det 
Meyer var den fØrste formann de gjorde før 1940, til å skyve 

i Arbeiderpartiets ungdomsfor- under matten eller tordømme i 
bund efter bruddet med Komin- korte og· skarpe ordelag det de 
rem i 1923. Dengang skrev han: gjorde efter 9. april 1940, og så 
«Den sydtyske fascistbevegelse være ferdig med saken. Vi kan 
som har samlet seg under Hitlers kanskje si at de ikke bare er re
førerskap i en «nasjonal-socialis- negater, de er også arbeiderbe
tisk» militærbevegelse, har med vegeisens dårlige sanivittighet. 

Folk og Land 
Jeg tror imidlertid boken også 

er adskillig ubehagelig for kret
sen rundt avisen «Folk og 
Land». Den består av tidligere 
NS-medlemmer, som ganske 
utvilsomt ville vært medlemmer 
av Nasjonal Samling selv i dag 
hvis partiet ikke var blitt for
budt. Denne krets poengterer at 
NS var et nasjona:It (nasjonalis
tisk) parti, og at hverken deres 
fØrer eller de selv var nasjonal
sosialister. Langt på vei forstår 
jeg dem, fordi nasjonalsosialist 
er synonymisert med «nazist» og 
dermed gis NS en underbruks
status, fremstilles som en slags 
underavdeling av Adolf HitIer's 
NSDAP. «Folk og Land»-kret
sen hevder at NS i okkupasjons
årene i første rekke varet bol
ver mot okkupasjonsmakten, der 
Herr Reichskommissar og for
tyskning. Dette skal Jeg ikke gå 
inn på her, men jeg formoder 
at Øystein Sørensen's bok lite 
«passer» Folk og Land-kretsen, 
og jeger spent på avisens be
handling av boken. 

Jeg håper j1eg får anledning 
til å komme tilbake til akkurat 
det. 

Vi kan forsikre Chr. Christen
sen at FOLK OG LAND vil be
handle boken i sine spalter. 

En anmeldelse vil komme, 
samtidig som vi oppfordrer lese
re til å komme med sine svar: 

Var Nasjonal Samling et arbei-
derparti? Red. 
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Julehilsen 
fra venn til venn 

I «gamle dager» hadde vi alltid med julehilsener i julenum
meret. Der gamle kampfeller ga «låt» fra seg, gjennom gode 
ønsker til venner de hadde møtt på sin veg. 

Vi vil gjerne starte på'n igjen med denne skikk, og opp
fordrer lesere til å sende oss korte, hyggelige hilsener. 

Men det haster. Desembernummeret går i trykken ganske 
snart, så du får toppen sek s dager på deg. 

Hilsnene bør undertegnes med navn. 

U-landshjelp fra folk til folk 
FOLK OG LAND har til det kjedsommelige advart mot Den 

reisende folkehøgskole i Halden, et underbruk av det danske 
marxistiske skolekonsernet Tvind. 

Offentlige undersøkelser som er foretatt siste år, viser at 
våre anklager mot skolen ikke har vært overdrevet. Tvert om. 

Gro-regjeringens økonomiske støtte til denne såkalte un-
dervisningsanstalt er derfor også falt bort. 

Dette er likevel ikke nok. 
ALL Tvind-virksomhet i Norge må få en ende. 
Dette gjelder også Tvind-prosjektet UFF (Ulandshjelp fra 

folk til folk) som samler inn midler til «folkelige bevegelser» 
i U-land, og som dessuten driver forretningsmessig virksom
het 

Skandalene omkring Tvind's innsamlingsarbeide, gjennom 
dette prosjekt, gir fullgod grunn til offentlig påtale, og straffe
forfølgelse av lederne. 

Når dette skrives er det ikke kommet noen ny reaksjon fra 
myndighetene. 

Kommer den? 

Internasjonalens forbrytelser 
mot indianer og hvit 
Av Einar Giæver 

jakten på andres eiendom, land 
og rike - makt - verdensrike
nes kostbare pris; undertrykkelse 
av folk og nasjoner! - Og ennå 
i vår tid har man ingenting lært! 
- I sin blindhet fortsetter men
nesket å bygge Babel! 

- I vår tid invaderes Europa 
av asiater og afrikanere, - med 
Internasjonalens velsignelse, -
men utrolige nærsynthet - og 
manglende evne til å se de frem
tidige konsekvenser! - Inter
nasjonalens marxistiske side pro-

Et ord i rett tid • • • 
I «Senter-Posten», valgavisen 

for Aurskog-HØland Senterparti, 
skriver Ragnar S. Grude: 

- Vi bør gi ungdommen stør
re muligheter til å forberede seg 
til oppgavene både som sam
funnsmennesker og yrkesutøvere. 
- Er det 'egentlig noen, som i 
alle fall i særlig grad, tar de 
unge med på råd? Diskuterer vi 
for alvor utviklingen i samfunnet 
med dem? PrØver vi å gjøre det
te med nærmiljØ og samfunn in
teressant og forståelig? spØr 
Grude. 

Ta ungdommen med på råd 
- Det svikter i kommunika

sjonen mellom de unge og de 
eldæ. Dette gjelder f. eks. sty
ringen av lokalsamfunnet. Hvor
for ikke velge et (<ungdomsråd» 
på lik linje med kommunestyæt, 
og kaUe de valgte representanter 
inn til møter i kommunestyæt 
når det skal behandles saker som 
angår de unges interesser og mu
ligheter i bygda? La dem møte 
som «de unges rådmenn», på 
linje med kommunens øvrige 
rådgivere. 

Ungdomsrepæsentantene kan 
naturligvis ikke stemme, men de 
kunne kanskje ha noe å tilføre 
debattene. En slik ordning kun
ne bidra til å vekke deres inter
esse for lokaldemokratiet slik det 
foregår i praksis. Vi bØr ta ung
dommen alvorlig og gi dem med
ansvar for det samfunn og den 
bygd de lever i. 

A få ansvar modner oss som 
mennesker. Det er naturlig at 
ungdom stiller krav. Meri la kra
vene komme som frukt av inn
sikt og iklæ som mer eUer min
dre blind protest. La de unge få 
en modningsprosess i styringen 
av samfunnet. Den må begynne 
i nærmiljØet. ,. 

Jeg synes også politikerne be
gynner i den gale enden i bestre
belsene på å gjøre noe med ung
domsproblemene. De stiller opp 
med alskens tilbud, men samti
dig ofte uten å stille krav til de 
unge. Isteden blir de voksnes 
kravmentalitet overført på de 
unge. Det er vel slutt på den 
tiden da denenk,elte av oss -
eller i flokk - bare kan møte 
opp hos myndighetene med krav 
om ditt og datt. 

A leve i et fel1esskap betyr 
ikke bare å kreve men også å 
yte. 

Samfunnstjeneste 
Ungdom som ikke er under 

utdannelse ener i militærtjeneste, 
men går ledige, bør også få en 
sjanse til å gjøæ noe menings
fylt - hva jo alt nyttig og ærlig 
arbeid er. Hvorfor ikke utskrive 
dem til en «samfunstjeneste» 
over en viss tid? Her kunne de 
få såvel teoretisk opplæring som 
opplæring i praktisk arbeid. 

Arbeidsoppgaver er det visse
ligen nok av. Tenk på alle veger 
som bØr settes istand eller byg
ges, og på de tusenvis av mål 
med ungskog som trenger pleie, 
planting, rydding av hogstflater, 
vedhogst, tynning av ungskog 
osv., påtrengende oppgaver. Her 
kunne ungdommen få hØve 
til å gjøre en innsats til fordel 
for seg selv og for samfunnet. 
Og helst i organiserte former, 
med opptjening av poeng, rett til 
lØnn avstemt etter alder og inn
sats. Som instruktøær kunne en 
nytte læreæ, som det jo etter
hvert blir endel ledige av, til å ta 
seg av den teoretiske undervis
ning og ledige praktiske yrkes
utøvere til å ta seg av den prak
tiske del av opplæringsprogram
met. 

Her bør vi heve oss over mot
forestillingene om at systemet 
ble nyttet av de som hadde stats
makten under den siste krigen. 
Ideen om og praktiseringen av 
slike arbeidstjenestesystemer ble 
brukt i mange land Ienge før 
krigen. 

Arbeiderpartiets Olav Oksvik 
foreslo alt i 1938 innfØring av 
tvungen arbeidstjeneste. En slik 
frivillig tjeneste ble støttet øko
nomisk av regjeringen Nygaards
vold fra 1936. 

Senterpartiet har i 1983 i prin
sippprogrammet forslag om en 
sam f unn s t j ene ste som 
lØsning på det sørgelige problem: 
UngdomsIedigheten. 

Gi de unge utfordringer 
Jeg synes det er viktig at vi 

som er voksne, og er med og sty
rer dagens samfunn, er med 
på å hjelpe våre unge ved å gi 
dem positive utfordringer. Det 
er Senterpartiet forpliktet til et
ter 1983-programmet. 

Vi har aUe så lett for først og 
fæmst å stine krav til samfunnet. 
Vi burde helLer prØve å etter
stæbe visdommen i president 
John Kennedy's ord til USA's 
unge borgere: SpØr ikke hva ditt 
Land kan gjør,e for deg, men hva 
du kan gjøre for landet! 

Rystende do
kument om en 

tragisk skjebne 
For åtte år siden ble h.r.advo

kat Albert Wiesener engasjert 
som prosessfullmektig av Astrid 
DØvle DoIlis Dahlgren. I år har 
Wiesener, på det meget vel
renommerte P. A. Norstedt & 
Soners fOrlag i Stockholm, gitt 
uten bok med tittel «Astrid 
D.D.D. - Ett offer fOr krigs
psykosen under och efter den 
tyska ockupationen av Norge». 

Boken har forord av fil. dr. 
Arvid Fredborg. I dette forteller 
Fredborg bl.a. at de kjente 
svenske advokater Hemming
Sjøberg og Sven Mod~gh anså 
behandlingen av Astrid Døvle 
DoIlis som et justismord. Dr. 
Fredborg uttaler for sin del at 
«det ror sig om et skakande 
document». I en innledning skri
ver den svenske advokat Ake 
Victorin at han ikke kan fri seg 
fra mistanken om at norske myn
digheter trakk saken i langdrag 
fordi myndighetene spekulerte i 
at den 80-årige og syke fru 
DØvle skulle dØ slik at saken 
kunne henlegges. 

Hvem var Astrid D.D.D. og 
hva dreiet prosessen seg om? 
Forfatteren lar henne besvare 
spørsmålene i bokens fØrste 
halvdel. Vi får hØre om angiveri
beskyldninger fra London til 
tross for hennes kontakt med 
fremstående nordmenn på «rett 
side» og til tross for at hun vit
terlig hjalp mange nordmenn fri 
fra tyske fangeleire. let brev fra 
Oslo statsadvokatembete i 1954 
omtales det atAstrid D.D.D. ak
tivt medvirket til å få flere skips
redere frigitt og at hun var be
hjelpelig med å få Einar Ger
hardsen hjem fra Tyskland. 

Aftenposten/A-magasinet har 
nettopp hatt ,en æportasje-serie 
om latin-Amerika, og i fØrste ar
tikkel ble vi presentert for resul
tatet av kulturkollisjonen india
ner/hvit; et ustabilt, fredlØst kon
tinent ennå i vår tid - identi
tetskriser - hverken indianer 
eller europeer, slår man fast! -
Fruktene av europeernes inva
sjon av indianernes land. -
Kanskje er dette kaos og evige 
uro en naturens «forbannelse» 
over forbrytelsen mot det indi
anske folk?! - En forbrytelse 
som på ingen måte viker tilbake 
for hva vi har lært om Hitlers 
jødeforfØlgelser! - Hele den 
moderne amerikanske sivilisa
sjon er tuftet på - og hviler fak
tisk på fortrengningen av det in
dianske folk og dets kultur! -
Men for å skape balanse her, 
må det påpekes at nasjonal un
dertrykkelse gjelder like meget 
den annen stor-makt - Sovjet 
- som eksisterer på bekostning 
av flere ti-talls undertrykte min
dre nasjoner! - Slik har det 
vært til alle tider; menneskets 
store veikhet; erobrerånden -

paganderer med «forbrødring», -----------
Om vi forminsker den rent 

geografislæ dimensjon i «ditt 
land» til «din bygd» blir ikke 
utfordringen mindre av den 
grunn! 

I annen halvdel av boken for
tener advokat Wiesener om mor
tifikasjons-saken mot Staten. På 
vegne av sin klient la han ned 
påstand om at angiveribeskyld
ningene måtte bli kjent dØde og 
makteslØse. Ettersom s1atsadvo
kat Karl Lous i 1954 konstaterte 
at det ikke forelå bevis for at 
Astrid D.D.D. hadde gjordt seg 
skyldig i noe straffbart forhold 
under okkupasjonen, skulle man 
tro at det ikke ville by på pro
b~emer å få beskyldningene mor
tifisert. Men da kjenner man 
iklæ norsk rettsvesen. SØksmå
let fØrte nemlig ikke frem, og 
man må være enig med advokat 
Wiesener når han til slutt skriver 
at «ingen skal kunne si at ikke 
Visjinskis ånd har svevd over 
norsk jord etter krigen». 

«forståelse» og «solidaritet» -
mens dens frukter andre steder 
i verden viser noe helt annet! -
Internasjonalen's kapitalistiske 
side drar sin kortsiktige nytte av 
fremmed arbeidskraft i lave lØn
ninger. 

- Europeiske planleggere og 
politikere har imidlertid begynt 
å bekymre seg for den «utvik
lingen» vi er inne i; nemlig at 
Europas eget folk er i tilbake
gang - mens fremmedkulturelle 
grupper vokser! 

- En vitenskapelig undersø
kelse viser at denne «utviklin-

gen» vil forandre de Europe
iske landenes karakter, og at den 
politiske makt kan komme de 
fremmedkulturelle i hende. -

J. Sa. 

Dette vil få vidtrekkende poli- ------------------------
tiske, Økonomiske og sosiale fØl
ger som vil skape enorme ut
fordringer for tilpasningen! -
En professor Rudolf Ryezsoha
zy ved Louvain-universitetet i 
Belgia slår fast at dette er et 
signal om vår sivilisasjons (Eu
ropas) tilbakegang! 

9014 Håpet, Einar Giæver. 
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