
A v Arnfinn Vik 

Svenn T. Arneberg 
TRAGEDIE I KARELEN 
Grøndahl/Dreier 

På 1200-talletstormetDjengis 
Khan og hans horder inn over 
Europa. Slaviske folk med rus
serne i spissen trakk seg tilbake 
vest- og nordover foran flodbøl
gen. Det som fikk betydning for 
oss, var det russiske press på de 
finsk/urgiske stammene. De pres
set videre på oss. Under Novgo
rod-kongens ledelse ble våre 
nordlige landsdeler utsatt for det 
ene overfallet brutalere enn det 
andre. Vi fikk en smakebit av 
hva det vil si å være svake og 
uforberedte. 

Svenskenes etter hvert øken
de styrke satte en stopper for det 
verste. Med svensk konge måtte 
nordmennene .stille betydelige 
styrker under erobringstoktene 
mot Baltikum, Ingermannlandog 
nordøstover mot Ladoga og 
Onega. Mange nordmenn falt 
ullderfOiS~Kexhoim,men 
russerne kom igjen og erobret 
Finnland, som i mer enn hundre
de år var under russisk herre
dømme. 

Etter første verdenskrig(1914-
18) fikk de endelig frihet og ble 
egen selvstendig nasjon. De tap
te 0stkarelen som raskt ble 
russifisert etter vanlig russisk 
mønster. 

- En advarsel til oss!. Nytt 
press på Finnland kom allerede i 
1939 og resultatet var "vinter
krigen" og den etterfølgende 
"fortsettelseskrigen". Nordmenn 
deltok i begge, men mellom dem 
lå 9. april. Defaitisme og ufor
beredthet gjorde oss til et lett 
bytte for tyske styrker. De unges 
tiltro til politikerne ble sterkt re
dusert og kamp hører først og 
fremst de unge til. De våger å 
satse, svakheten er vurderings
evnen. De blir lett bytte for velta
lenhet som kan bringe dem på 
gale veier. 

Slik var det ikke for dem som 
dro mot øst etter at krigen var 
slutt i Norge. Kampvarisikteog 
kampens mål var klart. Ingen tvil 
om hvem fienden var og hva 
hans seier kunne bety for landet 
vårt. For flertallet i det norske 
folk fremsto den flyktede regje
ring holdningsløs og foraktelig. 
Den hadde ofret unge norske 
menn og gjort dem til tapere og 
selv rømt fra ansvaret. Ingen tvil 
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videre bruk. Han skriver ikke om 
helter eller harer, men om kri
gens absurde hverdag for trauste 

ENo TALE
ET HANDSLAG 

ved Finnlandslarernes sammenkomst 23/10 
norske soldater hvis første bud er ---....,.... ........ -........,,....,....,....--- bidratt til at det skal bli en imøte-
å gjøre sin plikt. Det hadde vært Av Ingv. Wahl kommende respons på dette fra 
første bud for mange av dem Mine damer og herrer, krigs- noen av dem som var krigsdelta-
også 9. april. Nå kjempet de på veteraner, jeg har takket ja for kere på den andre siden av forti
nytt for å sikre landet og sine innbydelsen til denne sammen- dens frontlinje. 
kjære mot en ny flodbølge fra komsten dajeg ser på innbydel- Selv om det erting som skiller 
øst. sen som et håndslag til en begyn- oss, så har vi likevel det til felles 

All krig er tragedie, men sol- nende forbrødring mellom lands- at vi er krigsveteraner med aktiv 
dater bruker nødig ordet. Om det menn som under krigen var bitre krigsinnsats bak oss, krigsinnsats 
skulle gå aldri så galt, liker de fiender. som ga de fleste av oss bitre 
ikke at det de deltar i blir kalt Som krigsseiler og kanoner minner og varige sår på kropp og 
tragedie. Andre ord passer be- med deltakelse på den andre si- sjel. Ut fra dette fellesskapet må 
dre. Millioner kvinner og menn den under krigen, har jeg nå lagt det i dag være mulig for oss 
ofrert sine liv for det de mente krigen, skytsene og bitterheten krigsveteraner fra begge leire å 
var rett. De burde i det minste bak meg og møter dere derfor kunne komme på skikkelig tale-
høstet anerkjennelse. her med åpent visir. fot med hverandre og gjennom 

Krigens utfall fastslår så Livets tilfeldigheter kan snu det komme frem til en bedre 
mangt. Helter og skurker blir dramatisk opp ned på et menn es- forståelse for hverandre og for 
sortert etter side og frontavsnitt. kes adferd og livsførsel og under våre felles problemer. 
Seierherren bestemmer, men krigens skjedde dette til over- Takk for at dere har tatt så vel 
vokser i omdømme hvis han er mål. Fortusenvisavnorskekrigs- imot min Ellinorogmeg,ogtakk 
stor nok til å forstå og også villig deltakere vardet beviselig et spill for at jeg fikk komme til orde 
til å anerkjenne taperens innsats av tilfeldigheter som avgjorde blandt dere. 
for det han trodde på. Det er hvilken side av krigen de ble 
svært få av seierherrene her hjem- deltakere i. Ja, der er faktisk en ~~~~~~~~~~~ 
mesom harvistslikstorhet. Tvert del i blandt oss som på grunn av 
i mot har stengslene ,-,ært meget tilfeldigheter kan vise til krigs
effektivenårdetgjeldermenings- innsets på begge sider av front
utveksling om dette. De siste år linjene. 

----------- om at Finnlands kamp var vår 

har kanskje innledet en bedre tid. En forsonende gest som det 
Arnebergs bok eren av markøre- innbydende håndslaget jeg her 
ne i så måte. Han har åpnet en ny er blitt møtt med har jeg nok 
bom. Uredd har han begitt seg håpet og ventet på gjennom flere 

BETAL 
BLAD

PENGENE 
Ord med ve8 i 

Aftenpostens kommentator 
Kjell Hanssen er så avgjort en av 
våre favoritter. Han har en egen 
evne til å gi klart uttrykk for 
meninger som deles av svært 
mange mennesker. I en anmel
delse av Dagblad-journalisten 
Peter Normann Waages nokså 
antinasjonalistiske bok "Jeg, vi -
og de andre. Om nasjoner og 
nasjonalisme i Europa", kom
mer Hanssen med følgende 
vettuge sluttbemerkning: 

"Demokratiene må ha andre 
bindemidler. De kan ikke bruke 
militærmakt overfor egne bor
gere, følgelig trenger de et ster
kere element av følt fellesskap 
for at innbyggerne skal henge 
sammen. Fellesskapsfølelsen kan 
være etnisk, sproglig (antagelig 
viktigst av alt), religiøst, natur
romantisk eller historisk basert. 
Men intet av dette trenger å gi 
den brodd overfor andre. Det er 
først når det egne fellesskapet 
oppleves som truet (når f.eks. en 
innvandringsstrøm oppleves som 
overveldende), at nasjonen får 
pigger. Følelsen av å ha kontroll 
over egen situasjon vil alltid være 
en forutsetning for åpne og libe
rale holdninger overfor omver
denen." 

kamp. Ettertiden har vist oss at 
det hadde vi i alle fall rett i. (Forts. side 7) år og jeg skal derfor prøve å få 

Kommunismen er et umen
neskelig system og - kombinert 
med russisk trang til ekspansjon 
- en fare for Norge og hele Skan
dinavia. Det er femti år siden og 
ennå har få nordmenn forstått 
hva det dreier seg om. At det 

BAMBLE-BAUTAEN 
Den taler for de tause 

kreves innsats også av dem. Det rede logikk ingen respekt. De 
skandinaviske fellesskap må ut- __ A_v_H_a_k_o_n_W,_a_r_e_n_d_or .... p_h __ dømmer både levende og døde, 
vides og befestes - og det ikke Vi har beflittet oss på å bruke som det står i en bok vi tror står 
bare i festtaler i Nordisk Råd. et behersket språk overfor våre dem meget fjernt. 
Først og fremst sikkerhetsmes- motparter i denne avis. På tross Kan denne tirade bidra til å 
sig. av provokasjonene som ligger i lokke dere frem til rettssalen, så 

Vi ga det vi hadde i fort- alle de urimelige beskyldninge- ervi godt fornøyd med formule
setteIseskrigen. Vi gjorde vårt. ne for alskens nederdrektighet, ringen. Når ånden er til de grader 
Bare de uforstående og fantasi- har vi holdt oss på avstand fra skrøpelig, ligget det vel utenfor 
løse kan tro at vi gjorde det av invektivene. Når dagens tema paragrafene å straffe dere, men 
eventyrlyst, at "vi var klaroverat skal behandles, er det vanskelig kanskje domstolene ville manne 
vi tjente fienden" og at vi opp- å opprettholde det gode forhol- seg opp til å gi dere bakoversveis 
søkte Ragnarokk for - død eller det til språket vårt. med en skikkelig dommerfor
levende - å bli helter av "Det Det er nettopp blitt kjent at maning. Selv internasjonale so
stortyske riket". Alt bør falle på Internasjonale Sosialister har sialistskaller slipper vel litt lyd 
sin egen urimelighet. Svenn T. ødelagt minnesmerket over fal- igjennom. 
Arneberg belyser det klart i sin ne kamerater og frontsøstre i Vi skjønner at dere må være 
bok "Tragedie i Karelen". En Bamble. Vi faller for fristelsen opprådde for argumenter, og at 
rettfrem og objektiv beretning og kaller dem det de ter seg som; dere i likhet med Blitzerne bare 
som er skapt gjennom et omfat- en flokk holdningsløse bøller har "de slående" igjen. De de
tende arbeide med grundige un- uten sans for anstendighet eller monstrerte jo igjen sitt nivå ved 
dersøkeIser, studier og intervju- andre positive egenskaper. Vi Haraldsheim i Oslo. De hadde 
er og ikke minst turer til åstede- føyer til at de foretar seg akkurat imidlertid levende mål, 70-årige 
ne. Han var ikke med dengang det samme som de hevder de pensjonister, til og med fra Dan
tragedienefantsted,menhanhar bekjemper. De avslører at for mark. 
skaffet seg førstehåndsopplys- dem er vår kamp mot kommu- Minnesmerket, en stein, en 
ninger som han med nøkternt nismen den største synd. En slik varde, en bronseplate og et kors, 
ordvalg overfører til historiens synd fortjener etter deres forvir- var over falne frontkjempere og 

frontsøstre som ingen grav har. 
Fjernt i Finnlands skoger eller på 
Russlands stepper ble de igjen 
uten noensinne å ha gjort dere 
fortred. Dere evner ikke slike 
tanker, men de hadde etterlatte 
og kamerater som var glade i 
dem og som - mange tross alder 
og uførhet - fant krefter til en 
minnestund der i ny og ne. 
Bronseplaten hadde ingen pro
voserende innskrift, ingen navn. 
De som besøkte den, husket nav
nene godt allikevel. 

Hjemmefrontkarer, krigsseil
ere, krigens kvinner og menn lot 
stedet i fred. De tause tapere 
skulle få ha det til ettertanke og 
minne, var kanskje ledetråd for 
andre som hadde savn. Det måtte 
åndelige pygmeer til, for hvem 
Rambos overmenn og Stalins 
bødler er idealet. Når tiden kom
mer, skal vi ikke lyse fred over 
vandalenes minne. Måttedetfin
nes kjærlighet nok i verden til at 
andre gjør det! 
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En bok ill ettertanke BLIKK 
o 

PA VERDEN 
Av Arbiter 

Jeltsin 
Jeltsin kan komme til å gå inn i verdenshistorien som en helt eller 

en kjeltring. Det avhenger av om han lykkes med sine planer eller ikke. 
Når dette leses, vil valgene til ny nasjonalforsamling være like 
forestående (eller akkurat unnagjort), og på grunnlag av resultatet vil 
man kunne ha en formening om hvor det bærer hen. 

Det er helt klart atJ eltsin driver et meget høyt spill og at han sett med 
vestlige øyne benytter seg av metoder som ikke er fullt gangbare. Han 
bruker sin makt som folkevalgt president til å drive sine motstandere 
fra skanse til skanse og skyr få midler i denne sammenheng. Det vekker 
klar kritikk på visse hold, og ikke minst er begrensningen av ytrings
friheten en klar betenkelighet. Man må imidlertid ikke glemme hva 
slags folk han har å gjøre med, nemlig gammelkommunister som er ute 
etter å skru utviklingen tilbake. Det er folk som er fullstendig uten 
skrupler. De skyr ingen midler når det gjelder å sette sin vilje 
igjennom, og de sitter fremdeles i maktposisjoner rundt i hele Russ
land. Jeltsin har selv sittet høyt opp i det kommunistiske maktapparat 
og vet hvem han har å gjøre med. Han kjenner antagelig nøyaktig til 
hvor skarp lut det skal til for skurvete hoder. Skal han nå frem til et 
endelig brudd med kommunismen, er han nødt til i noen grad å være 

AvArnfinn Vik 

Claudio Magris: 
Sabelen i kosakkens grav. 
Cappelen. 

Med snaue sytti sider en tilsy
nelatende liten bok. Men den er 
stor all ikevel. 

Forfatteren er professor i ger
manistikk ved universitetet i Tri
este og har tidligere utgitt "Do
nau". Boken er oversatt til mer 
enn tyve forskjellige sprog. 

Og hvorfor anmelder vi den i 
F&L? Den angår oss og bør ikke 
gå hus forbi hos våre lesere. Ei 
heller hos andre. Forfatteren er 
såvisst ingen smågutt, og er vi 
ikke enige i ett og alt, så er det 
flere betraktninger som burde 
vekke ettertanken. 

General Vlasov og og hans 
arme er et kjent begrep for alle 
oss om dro mot øst. Vlasov var, 
før han i 1942 ble tatt til fange av 
tyskerne, blitt en av sovjet-fol
kets helter. Særlig hadde han ut
merket seg ved forsvaret av 
Moskva og under kampene om 
Kiev. 

En av Vlasovs generaler, 
Krasnov, og et fjellområde i 
Nordøstitalia, Carnia, ikke langt 
fra Trieste, blir av Magris brukt 
som bakgrunn for en rekke filo
sofiske og psykologiske betrakt
ninger over hva som kan skje når 
det gode går i det ondes tjeneste. 

Dette er hans spissformuler
ing. Her vil det føre for langt å 
kommentere alle de konsekven
ser slike handlinger kan føre til. 
Både Vlasov og Krasnov så på 

Stalin og hans lakeier som mo
der Russlands egentlige og før
ste fiende. Vi så på norske kom
munister og deres avleggere på 
nesten samme måte. Deres bruk
ne gevær hadde forskuslet vår 
frihet og selvstendighet. Les bo
ken, og du vil finne dette og flere 
andre likhetstrekk slående. Hvor 
klarsynte vi ellers alltid har ment 
å være, vi var også påvirket av 
hendelser og propaganda. Vi tap
te først 9. april 1940, vi valgte å 
ta landets skjebne i våre egne 
hender. Vi mente det så godt, så 
godt, men måtte til slutt bære 
andres skam for udåd. Dømt som 
kollaboratører, om enn aldri så 
stolte og standhaftige, måtte vi 
tåle å tape enda en gang. Det svir 
å åpne egne sår, men det gror 
friskere! 

like hensynsløs som sine røde motstandere. Det er en erfaring som 
flere har hatt. 

DetJeltsin imidlertid ikke kan tillate seg hvis han skal beholde sin 
posisjon i den vestlige opinion, er å fortsette denne maktpolitikk i det 
uendelige. Når han har fått det nyvalgteparlement han har ønsket seg, 
må han slakke på tøylene og innrette seg etter den faktiske situasjon. 
Han må drive politikk slik det er vanlig i et fritt samfunn. 

Utøvelse av statsmakt 
på en fremmed stats territorium 

DetJeltsin dessverre mangler, er en bred og organisert folkevegelse ___________ _ 
eller ihvertfall et parti ved sin side. Om jeg hadde vært i Jeltsins sko, A v John Sand 
ville jeg ha lagt adskillig arbeide i å skape noe slikt. Bare med en I avhandlingen "Recht der 
håndfull hjelpere løper han en enorm risiko. Et lands skjebne bør Landkriegftihrung" gjengir pro
såvidt mulig ikke være avhengig aven enkelt manns helse og sinnstil- fessor dr. Alfons Waltzog fra 
stand. Haagkonvensjonens land krigs

Misbruk av fredsprisen 
Enda en gang opplever vi et eklatant misbruk av Nobels fredspris. 

Man kan være så glad man vil for at Mandela og de Klerk får priser, 
men det er ikke mulig med hånden på hjertet å påstå at disse menn er 
fredspolitikere. Når det gjelder en mann som Mandela, er han tvert om 
en ren voldsstrateg. Han har gjennom et langt liv basert seg på vold 
og terror for å oppnå de politiske mål han har satt seg. Det gjelder slett 
ikke bare kampen mot de hvite, men i høy grad også forholdet til 
Mandelas sorte hovedmotstander, zuluenes leder Buthulezi. Det er 
kanskje først og fremst her vi i de neste måneder og år vil få se og 
oppleve hvor fredelig Mandela egentlig er. Man kan ha sine tvil 
akkurat på det punkt. Zuluene er idagfaktiskmer engsteligfor etANC
velde enn for et fortsatt hvitt styre. Og som jeg før har påpekt: / dette 
ligger kimen til en fremtidig borgerkrig i Sør-Afrika. 

Norge og Rushdie-saken 
/ det øyeblikk dette skrives, står politiet fremdeles uten spor i sitt 

arbeide for å oppklare mordanslaget mot forlagsdirektør Nygaard. En 
av de mer interessante reorier som er dukket opp, er at Nygaard
attentatet har en direkte sammenheng med Norges meglerrolle i Midt
østen. Man vet jo utmerket godt at det finnes rabiate muslimske 
grupper som er meget sterkt imot forsoning mellom israelere og 
palestinere, og at det i denne sammenheng dreier seg om folk som ikke 
skyr noen midler. 

Forøvrig har jeg denne gang noen anerkjennende ord til Thomas 
Hylland Eriksen, som i Folk og Land tidligere har møtt kritikk for sine 
holdninger./ en artikkel iAftenposten (20/10) erklærer han seg igjen 
som tilhenger av at "farverikt fellesskap". Det hindrer ham imidlertid 
ikke i å anmode muslimene i Norge om å ta klar avstand fra den volden 
som følger i Rushdie-sakens spor. Han mener at det ellers vil bli 
vanskelig å hevde at muslimene i Norge er en uskyldig gruppe i denne 
sammeheng. 

reglement art. 42: "Ein Gebiet 
gilt als besetz, wenn es sich 
tatsachlich in der Gewalt des 
feindlichen Heeres befindet." (Et 
område ansees som besatt når 
det faktisk befinner seg i den 
fiendtlige hærs makt.) 

I en kommentar til konven
sjonens art. 43 anfører WaItzog: 
"Aber der tatsachliche iibergang 
der Gesetzmassigen Gewalt hat 
rechtliche Folgen. Alle aus der 
Staatshoheit sich ergebenen 
Rechte und Pflichten nimmt 
nunmehr der besetzende wahr 
... Seine Gewalt ist folglich 
altumfassend." (Men den faktis
ke overgang av den lovmessige 
makt har rettslige konsekvenser. 
Alle de rettigheter og pl iktersom 
er et resultat av suverniteten blir 
nå varetatt av okkupanten. Føl
gelig er hans rett altomfattende." 
Professorene Strupp, Schlochau
er og Verdross uttaler at når et 
land blir okkupert blir landets 
suverenitet suspendert. 

Den 1. juli 1940 sendte den 
svenske ministeri Berlin, Richert, 
rapport 807 til svensk UD. Mi
nisteren innberetter at han 
29.6.40 har fått en verbal note fra 
utenriksminister Ribbentrop. I 
Richerts rapport står det: "I no
ten framhålles att sedan tyska 
trupper besatt Norges, Neder
landernas, Belgiens och Luxem-
burgs statsterritorier i sin helhet, 
er den lagliga makten ("die 

Gesetzmassige Gewalt") i dessa 
lander øvergått i tysk hand. Des
sutom hade de førutvarande 
regjeringerna i dessa lander flytt 
utomlands, så att de ej langre 
utøvade legata regjeringsfunk
sjoner." (Min understrekning). 

At dette slett ikke er bare en 
tysk eller nasjonalsosialistisk 
oppfatning av et folkerettslig 
spørsmål fremgår av flere kilder. 

Den 12. april 1940 kom bl.a. 
Kong Haakon og utenriksminis
ter Koht til tollstasjonen Lillebo 
ved svenskegrensen. Herfra tok 
Koht en telefon til den svenske 
utenriksminister Giinther og 
spurte om Kong Haakon kunne 
få oppholde seg i Sverige og 
forlate landet når han ønsket. 
Om dette opplyser cand. jur. Kai 
Mannheimer i "Norge och den 
norsk a exilregjeringen under kri
get", s.19 at senere på dagen 
sendte det svenske UD en be
skjed til Kohl om at den norske 
konge kunne få komme inn i 
Sverige, men "regjeringsmakt 
fick ej utøvas dar" og den sven
ske regjering kunne ikke garan
tere at Kong Haakon fikk lov til 
å forlate Sverige. I det svenske 
UDs melding til Koht het det 
videre (sitat av Mannheimer): 

"Tillika betonades emedIertid 
att statsmaktens befogenheter 
enligt folkratten icke kunne 
utøvas på utlandsk territorium." 

Som de fleste lesere kjenner 
til er det det svenske ordet inte 
som tilsvarer det norske ikke. 
Men i svensk grammatikk lærer 
man at når noe skal benektes 
ekstra bestemt brukes ej eller 
icke. 

Også på norsk hold blir det 
innrømmet at den norske eksil
regjering var avskåretTrautøve 
normale regjeringsfunksjoner. I 
odelstingsprop. IX 1949 innrøm
mes det at exilregjeringen ikke 
kunne mobilisere norske sjø
menn "hvilket forøvrig Regje
ringen ikke hadde adgang til å 
gjennomføre så lenge den satt i 
fremmed land." 

I sin doktoravhandling "Stor
tinget og utenrikspolitikken" s. 
104 kommer Erik Colban inn på 
hvorfor den norske regjering ikke 
erklærte Japan krig før 6. juli 
1945: "Regjeringen fant det van
skelig å avgi noen formell erklæ
ring for krigstilstanden så lenge 
den satt i et fremmed land." 

I et såkalt motforslag utarbei
det av Paal Berg, sorenskriver 
Harbek og Magnus Nilsen (A) 
heter det: "Kongen og hans råd 
oppholder seg utenfor Norge og 
er derfor avskåret fra å kunne 
utføre de funksjoner som forfat
ningen har pålagt Kongemak
ten." Motforslaget" ble utarbei
det 14. juni 1940. 

Quisling-aktoren Annæus 
Schjødt skriver i "Riksrådsfor
handlingene 1940 side 64: 

"Det er heller ikke treffende 
når kommisjonen hevder at Re
gjeringen var i "full forfat
ningsmessig funksjon." Kongens 
og Regjeringens funksjoner om
fatter etter grunnloven en rekke 
fremtredende viktige ting som 
det dengang var helt utelukket 
for dem å utføre. Man var dessu
ten kommet helt utenfor grunn
lovens forutsetninger, som ikke 
omfatter at landet er okkupert." 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
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Av HaWa hjelp var mer enn kjærkommen, 
---....;;.;;.;...;;:.;;.;;..;.;..;;.;.---- og fremholdt at den krigen som 

Vi lovet A komme tilbake til ble ført i Finland, var ogsA Skan
Skijegernes sammenkomst 23. dinavernes krig og dermed ogsA 
okt. i dette nummer. Vi henviser Norges, Finlands grense mot øst 
til to av talene som er gjengitt pA erogsA Norges! Minnesteinen er 
denne side og førstesiden. ikke et politisk anliggende. Da 

Det var sett frem til dette mø- Finske myndigheter fikk beten
tet med spesiell forventning. Min- ke\igheter, vardetfordi Benkovs 
nesmerket i Finland hadde vært henvendelse hadde form som ga 
(og er jo fortsatt) i fokus. Bron- inntrykkavenoffisiellnorsk"no

_ •••••••••••••••••••• - seplaten som skal festes til stei- te", hvilket det jo ikke var. NA 
nen var ferdig støpt med teksten: var imidlertid saken klar. (Den 

.... f E- - t-. f tøt "Til minne om de 196 norske endelige signering av avtalen er .a en ra Iml I ron 5 5 re og frivillige som falt i Fortsettel- foretatt under meget høytidelige 
frontkjempere ved seskrigen 1941-1944" - i rune- former i den finske abassade.) 

__ skrift pA finsk og norsk. Senere ble sA bronseplaten 
sklJegersammenkomsten 23/10 Oppslutningen om møtet og foreløbig avduket av Helge N. 

Kjære frontsykesøstre og frontkjempere! stemningen, de mange taler og Wiig med assistanse av et 
Nå har jeg hatt gleden av å være sammen med dere hilsninger ga bud om det faste søskenpar som hadde mistet to 

på to av deres årlige sammenkomster. Jeg syntes det kameratskap som fortsatt i høy- brødre i Finland. 
var glupt av dere å la ektefeller få anledning til å være este grad er tilstedeværende. Men før dette hadde Odd Skui 
tilstede I denne respektable forsamling. Særlig gledet ved denne anled- holdt talen for dagen om sam-

Gjester fra inn- og utland had
de ogsA ordet. Bl.a. divisjons
legen ved Gebirgsjågerdivisjon 
Nord, Otto Koller. Han berøm
met ogsA frontkjempernes inn
sats som et eksempel for de an
dre, og fremhevet det ubrytelige 
kameratskapet. Helge Wiig for
talte om minnesteinen og dens 
"historie". Amund Enger beret
tet fra avdukingen av et krigs
minnesmerke i Ungarn over fal
ne fra Waffen SS, deriblant flere 
nordmenn. Den rørende oppsI ut
ningen fra den ungarske befolk
ninggjorde et sterkt inntrykk. En 
finsk venn og vApenbror, Ken
neth Henriksson, fortalte humør
fylt om tildragelser som lA noe 
utenfor de militære aktiviteter, 
og en svensk frontkamerat, HA
kon ØstIid, leste egne dikt. Flere 
hadde hilsninger og lykkeøns
kninger og de to som kanskje 
gikk mest til hjerte, er som nevnt 
gjengitt i dette nummer. 

For meg har dere helt fra barneårene betydd noe ningtalentilJuhaniHalvari,sted- holdogkameratskap,ogom"fa
spesielt. Jeg var 11940 for et "mobbeoffer" å regne etter fortreder for den .finske militær- ren fra 0st", kommunismen som 
dagens terminologi. Som 11-årlng fikk man I skolegår- attacheen ved Fmla~ds ambas: vi ikke rnA undervurdere. Her 
den vite at min mor var medlem i NS og jeg ble traktert sade. Han tak~et for mnsatsen I hjemme har jo de kreftene første 
deretter. Etter hvert ble jeg med i Småhirden. Min fortsettelseskngen1941-1944da parkett ved alle anledninger. 

~~~M~"~g~MMs~W~~k~~~n----------------------------
landtjenesteskole på Flisa. Vi 6t ikke opp såkornet der, 
nei. Gjett om vi fikk potetene til å voksel Der ble vi 
arrestert 11945. 

I disse barne- og ungdomsårene har dere for meg Ein ven er gått bort 
representert en hel del. Dere ble for meg selve defini- VAr ven og kampfelle, Egil hanbondelagetsinkretssekretær 
sfonen på ordet mot Og det er dere som lærte meg hva Brattbakk, døydde 'lB/9pA Vefsn i Vefsn krets. I tia 1941-45 pAtok 
ordet styrke står for.. . Sykeheim, Mosjøen. Han var f. han seg det ansvarfulle arbeidet 

Jeg fulgte med på hvem som meldte seg tn tjeneste. 29/9 1906 og vart sAleis 87 Ar pA som ordførar i heimbygda Drev
Jeg fulgte med på hvem som kom tilbake, hel eller ein dag nær. Han var agronom ja, og fekk, som oss andre, si 

"halv". frA Nordland Landbruks-skule pAskjønning i form av nokre 
Jeg fulgte med på hvem som ble meldt savnet, og 1927,ogiungeArbygdehanopp mAnaders opphold i straffeko-

hvem man Ikke engang turde savne. eit bureisingsbruk som var skilt lonien Nyrud. Seinare kjøpte han 
Jeg så at dere var villige til å ofre det beste dere ut frA heimgarden. I fleire Ar var garden Husremma i Fustvass

hadde, ~ for meg ble det helt uvurderlig. 
Så måtte dere da også identifisere dere med ordet 

bygda og dreiv denne ved sia av 
at han var forretningsførar for 
rekneskaps-Iaget i bygda. 

Egil varpAalle mAtarein kjer
nekar, ein god ven, ein hyggeleg 
arbeidsfelle og kamerat. Fred 
over minnet! 

Kamerat 

utholdenhet, da våpnene ble nedlagt. 
Noen har heldigvis hatt det lettere enn dem som har 

hatt det aller verst I disse 48 årene. Men dere har -
uansett byrder - holdt utde overgrep og den urett som 
har vært dere alle til del. 

Dere har vist verden at man kan overleve, og at man 

Hva kan vi gjøre 
for å styrke familien? 

kan nekte å la seg slå flat selv om man får seg en ---A.,....v-U ....... a'""'ri,..-e...".L-ar-s-en--- man pA forhAnd er innstilt pA at 
skikkelig trøkk og varige sår. ---'---~-'--~~-- slike vanskeligheter vil komme. 

Her sammen med dere får jeg endelig anledning til å "Familien og hjemmet ver- Det er selvfølgelig ikke noe nytt 
gl dere min uforbeholdende takk. Jeg vet med sikkerhet nes" sto det i Nasjonal Samlings at ungdommen har et alt for ro
at mange bærer dere I sine hjerter, -og at for oss er dere program. Det var en av vAre vik- mantisk syn pA det fremtidige 
vlre helter! tigste programposter, og den er i samliv mellom kvinne og mann, 

Jeg gratulerer med 10-årsdagen, og håper dere får dag mer aktuell enn noensinne. men det som preger vAr tid er en 
mulighet til å holde kontakten med hverandre i mange Titusner av familier er gått eller overvurdering av det seksuelle, 
år framover I er i ferd med A gA i oppløsning, noe som gjør at mange gAr inn i 

VI forstår Plet Hein når han sier: og ingen løfter en finger for A ekteskapet elIer samboerskapet 
Pessimistene er dog de reneste tlper. forhindre det. Barn mister hjem- med alt for store forventninger 
De tror pl det motsatte av hva de hlper. mets trygghet, opprivende skils- på det området. En grundig gjen-
Nei, de optimister som livet beror p~ misser gjør mennesker ulykkeli- nomgang av de problemer de 
er de som tør hlpe pl noe de tror pa. geo Det må gjøres noe med det. fleste mennesker vil møte i ekte-

Myndighetenes første plikt er skapet, bør etter min mening fA 
---------------------- A sørge for at familier med barn en bred plass i de høyere skoler 

Kjære lesere! 
ikke ødelegges av økonomiske og høyskoler. Slik undervisning 
problemer. Det kan forhindres bør være målrettet. Den må være 
gjennom en tilstrekkelig barne- siktet inn pA A fA flest mulig 
trygd og rommelige fradrag i ekteskap til A holde. 

DettenummeravFolkogLand og ukvemsord fra marxister og skattegrunnlaget for mennesker En slik undervisning bør føl-
kaller vi gjerne julenummer, og ignoranter fordi vi ønsker å vise med forsørgelsesplikt. Vi vet ges opp av et omfattende rAd
vi lar følge med et velment ønske respekt for våre falne, er det hvor fort hestene bites nAr kryb- givningsapparat som gir veil ed
for høytiden. Vi har denne gang varmende med noen go-ord - ben er tom. ning pA alle de omrAder som 
med glede og ærbødighet veket særl~g til ju~ da.. . Men økonomi er selvfølgelig gjelder ekteskapet. OgsA dette 
plassen for vår venninne Eimi. Vlreturnererogviderebrrnger ikke alt. Det som tår et ekteskap apparatet bør være rettet inn pA A 
Hennes tale tror vi er den beste hennes takk og ønsker alle våre til A holde, er viljen til A kjempe fA ekteskap til A holde, til A har
julehilsen avisen vår kan for- trofaste abonnenter og lesere en seg gjennom de vanskeligheter monisere forholdene i familien. 
midle. I en tid med stikk og hugg , GOD JUL. som oppstAr. Da er det viktig at Jeg tror til og med man bør gA sA 

langt som ikke A innvilge skils
misse før man har lagt sine pro
blemer frem for dette rAd
givningsapparatet. Man kan si at 
det da ville stimulere flere til A 
leve i samboerskap, men det kan 
lett rettes pA ved A innføre den 
samme regel for samboerskap 
der det er barn. Heller ikke sam
boere bør kunne flytte sA lett fra 
hverandre som de gjør i dag. 
Noen vil kanskje innvende at en 
slik regel er et alvorlig inngrep i 
den enkeltes rett til A styre sitt 
eget liv, men A holde familien 
sammen gjelder mer enn ett men
neske og er av sA stor viktighet 
bAde for barna og samfunnet at 
det er nødvendig A ta familie
problemene meget alvorlig. 

Man kan også sette i gang hold
ningskampanjer med sikte pA A 
gjøre det til en æressak å mestre 
sine ekteskaps- og samlivspro
blemer. Det skader heller ikke A 
understreke den samfunnsmes
sige betydning av det. Hjemmet 
og familien er og forblir det fun
dament vArt samfunn er tuftet pA. 
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Quislings historiske tale i Stortinget 7.april1932 
(Forts. fra forrige nr.) Iiggjørelsen av deres planer. Og 

for det tredje er det kamuflasj, 
Gjengitt etter Stortingstidende. angrep som det beste forsvar. 

føler sig frastøtt av dette og ven
der det forbitret ryggen. 

Mitt grunnsyn har alltid vært 
det samme og aldeles uforenlig 

Del Il 

Hvad er det da de vil disse i 
Det norske arbeiderparti, som 
beskylder mig for A ha villet 
være med pA omstyrtningspo
Iitikk? Er det kanskje deres 
mening A ville ta avstand fra den 
politikk? Ellermenerdeatdeter 
kompromitterende A ha sym
patisert med dem? Eller er det 
deres mening A fA de sAkalte 
borgerlige til A sIA fast, at det er 
en forbrytelse A gA fra et pAstAtt 
revolusjonært standpunkt til et 
borgerlig standpunkt og sAledes 
skape en presedens for, at Ar
beiderpartiet ved chikane kan 
tvinge en mann ut aven borger
lig regjering, nAr han ikke lenger 
passer i deres kram? Nei, disse 
beskyldninger slAr hinannen 
gjensidig ihjel og spiser hinan
nen gjensidig op. 

Moskva-kommunistene 
med lurvete motiver 

Derfor har man ogsA ophørt 
med disse og gAtt over til den 
teori, som 
Moskvakommunistene har hev
det fra begynnelsen av, nemlig 
at jeg skulde være britisk agent 
og provokatør. De sier: "At 
Quisling var revolusjonær og at 
han av interesse for kapital
ismens omstyrteIse tilbød oss 
sin tjeneste falt oss ikke et 
øieblikk inn". Alle deres be
skyldninger, hele deres bevis
førelse gAr ut pA å vise, at jeg var 
agent og provokatør. Men nAr 
det ikke er riktig, og nAr det 
første ikke er riktig, hvad blir så 
igjen? Jo, det som blir igjen, det 
er motivene til disse angrep, det 
er målet, som er likeså lurvet 
som midlene. Og hvad er det? 
Jo, det er først hevn, fordi jeg 
har klarlagt deres politikk og de 
resultater den fører til. For det 
annet er det ønsket om å fjerne 
en politisk motstander, som kan 
være en hindring for virke-

Ikke marxist med Marxismen; bAde min for-
Jeg vil ogsA protestere mot, at stand og mine instinkterreagerer 

man har opfattet mig slik, som mot den. Og jeg har god grunn 
at jeg noensinne har vært en til A tro, at når man regnet mig 
tilhenger av Marx's lære. Jeg for rød og for bolsjevik, sA var 
sier ikke dette for å undskylde detfordijegikkevardum nok til 
mig, men for A sIA fast de virke- å tro at bolsjevismen var ferdig 
Iigeforhold.Omforholdethadde om 14 dager og til A tro og 
vært det motsatte, hadde jeg ikke innrømme eller si, at det som de 
skammet mig for A vedkjenne gjordeiRusslandvaraltsammen 
mig det, vedkjenne mig, at jeg idiotisk. Jeg kan om det ønskes 
pA grunn av livets erfaring had- dokumentere min opfatning 
de kommet til en annen mening. frem gjennem Arene, bAde ved 
Jegtrortilogmed,atientidsom de rapporter jeg har skrevet og 
vAr er det en meget almindelig ved de ting som jeg.har skrevet 
foreteelse; men for mitt ved- Jormigselvogdelvisholdtfore
kommende er det ikke så. Jeg drag om. Jeg vil pAstAat jeg var 
vet heller ikke, hvorfor jeg mer en av de meget fA, som helt fra 
ennandrestatsrAderogstortings- begynnelsen av forstod hvad 
menn skal stA til ansvar for min dette innebar, og som forstod at 
politiske fortid, og til og med for dette var en verdensbevegelse, 
min fortid før jeg trAdte inn i det og ikke bare det at noen bandit
aktive politiske liv. Men hvis sA ter hadde tatt makten. Jeg har til 
skal være, sA har ikke jeg noe A slutt sammenfattet denne min 
skjule eller noe å skamme mig opfatning av disse spørsmAI i en 
over. Ingen vil vel for alvor si i rekke artikler, som igjen er ut
en tid som vAr, efter de erfarin- gitt som en bok. Og de som 
ger vi har hatt i de siste 20 Ar, at gidder å lese det må da forstA, at 
vArt samfund er ideelt organi- dette er ikke skrevet for penger, 
sert, og at forholdet mellem men det er skrevet på grunn av 
landene er som det skal og bør indre overbevisning. Når min 
være. Det er da ingen skam for politiske opfatning er slik og i 
en mann, at han ser med objek- sin tendens alltid har vært den 
tivitet og om mulig med sympati samme, hvorledes kan man da 
på forsøk pA A forandre disse tro, at jeg har gjort de ting som 
forhold, inntil han blir overbe- man beskylder mig for? 
vist om, at disse forsøk ikke er 
ærlige eller ikke fører frem. len
ger har heller aldri min sympati 
strakt sig overfor kommunis
men og socialismen. Jeg har aldri 
tilhørt disse partier og har aldri 
gitt dem min stemme. Men jeg 
har den største medfølelse med 
at man bringer alle medborgere 
frem til velstand, til gode og 
levelige forhold; det har alltid 
vært et grunnsyn hos mig, og 
det skal aldri bli forandret. Men 
som jeg har skrevet i min bok, 
slik som kommunismen prakti
seres er det ikke socialisme. Det 
er antisocialt, og nettop men
nesker med samfundsfølelse 

Marxistenes 
under,gnavningsarbeUie 

Men nAr jeg nu har tatt ordet 
er det, ikke bare for å redegjøre 
for mig selv, men det er for å 
anklage - jeg stAr ikke her som 
en privat person, men jeg stAr 
her som landets forsvarsminis
ter -jeg vil anklage det kompani 
av opviglere, der lever som fi
ender av vArt samfund og som 
har sammensvoret sig om A kas
te av statens autoritet og gjen
nemføre en samfundsorden -
hele verden har erfaring for hvad 
den fører til - Andelig og materi
elt ødelegger den samfund og 
individ. At disse personer for en 

"""I stor del er de samme som angri-

Wergeland unnfanget nasjonalismen 
Bjørnson fødte den - sA sies det 
Isak Sel/anrA var den 

per mig er en sak for sig, men 
jeg skal hjelpe til A fA trukket av 
dem fAreklærne, jeg vil vise fol
ket hvorledes det bedrages, og 
av hvem det blir bedraget. - Hr. 
Nygaardsvold talte i forbindel
se med· Menstadaffæren om 
hjernerystelse. Men det er 
øiensynlig to slags hjernerystel
se - en som tilskrives ytre vold, 
og en som skyldes at begrepene 
kastes om i hodet pA en, sA man 
ikke ser forskjell pA godt og 
ondt, ikke på svart og hvitt. Hr. 
Nygaardsvold forsvarte affæren 
pA Menstad, hr. Støstad gjorde 
likeså og talte om oss som lakei
er i den utenrikske kapitals 
tjeneste. Men hvad var Men-

Han kjente ingen av dem 
- ikke engang Hamsun 
Norge unnfanget og fødte vAr 

nasjonalisme 
landet skapte folket 
VAr tilhørighet og fremtid: 
Det nasjonale 

stad-affæren for noe? Under ner celler i vAr hær og flAte, i 
urolighetene pA Menstad blev vi våre fabrikker og forbereder alt 
bekjent med, at det ikke var til revolusjon og oprør. Jeg vil 
noen lokal affære men et plan- advare mot at man undervurde
lagt oprØr som skulde gA over til rer denne fare. Man sier at de 
reisning over det hele land. Det egentlige kommunister heri lan
falt i vAre hender dokumenter det er 4 000, men det er 
fra utlandet som viste at beve- forholdsvis akkurat det dobbel
gelsen skulde overføres til Oslo te av det antall som bragte det 
og Bergen. Hvem var det som russiske rike til revolusjon, og 
stod bak disse ting, som form id- de hadde ingen stormakt i ryg
letdisseting?Jo,detvartoavde gen. Man skal huske pA at de 
sannhetsvidner som har optrAdt utfører et iherdig arbeid, det er 
mot mig. Disse og de andre som ikke folk som gir op, og det 
har vidnet mot mig har gitt sig iherdige arbeid krones med sei
selv attest som ærlige og vel- er til slutt. 
tjente offentlige menn, men jeg 
tillater mig å se pA dem som Revolusjonær virksomhet 
kjøpte og betalte agenter, som Hvad dernest angAr Det nor-
fiender av vårt fedreland og vArt ske arbeiderparti, sA sier man, 
folk. Jeg har her fotografier, deterikkelengerrevolusjonært. 
gjenpart aven revisjonsanteg- Men hvad er forskjellen mellem 
neIse, som en agent for den Det norske arbeiderparti og 
internasjonale kommunistiske Moskva-kommunistene? Det er 
ledelse har gjort i Norge. Hvad den samme forskjell som mel
viser den? Den viser at den re- lem de gresk-katolske og de 
volusjonære bevegelse i vArt romerskkatolske. De gresk-ka
land, den finansieres fra utI an- tolske anerkjenner ikke paven i 
det. De har her i 1928-29 fAtt Rom. Arbeiderpartiet anerkjen-
500000 kroner av en utenlandsk ner ikke paven i Moskva. Men 
makt. Det er ikke mange partier de holder pA Trotsky, en mann 
i vArt land som disponerer lig- som er for rød selv for Russ
nende summer til sitt arbeid. land. De har ikke benektet at de 
Det stAr her detaljert allting, har tatt hundretusener fra den 
hvorledes de pengene er gAtt. internasjonale revolusjons le
De er ogsA så frekke at de fore- deIse, det kom jo frem ganske 
slAr økede bevilgningertil arbeid tydelig ifjor. Hvad betyr det at 
i Nord-Norge. Hvor lenge skal de tar penger fra den internasjo
vi finne oss i dette? Cen- nale revolusjonære ledelse? 
tralkomiteen, centralstyret, tar Hvis man kjenner, hvorledes 
inn noen fA hundre kroner her i oppbyggingen av den er, hvem 
Norge i kontingent, men de fAr kan da være i tvil om, nAr han 
tusener fra utlandet til sitt eget kan legge sammen 2 og 2 og vet 
bruk. Vi er bekjent med at iår atdeter4,hvilketuhyggeligord 
har de fAtt ennu betydeligere man rnA bruke på det. Følelsene 
summer, vi er bekjent med at her i landet er avstumpet for 
denne trafikk har foregAtt i Are- disse ting, men jeg mener det er 
vis. Det er denne klikk som på tide at man ser saken i øinene. 
sender telegrammer til Nord- Jeg vil ikke gå inn på personlig
Norge om at norske soldater skal heter,jeg vil ikke følge Arbei
gjøre oprør, det er de som dan- (Forts. side 6) 

Det brnkne gevær igien% 
--':'"'""":::':"-::'-:':----- så langt fra reduseres, men tvert 

Av Ole B. Hovengen imot forsterkes _ og det stakittet 
Ikke før har Sovjetimperiet er ikke anlagt til forsvar. 

begynt A slå sprekker før for- Selvsagt rnA vi håpe pA at den 
svarsmessig enfold marsjerte gamle bjørnen blir liggende i 
igjen: Det finhes ingen fare len- hiet med klørne klippet, men 
ger, hva skal vi med Forsvaret, herfra og til omgAende å økse 
trusselen er borte og vekk! - ned vitale deler av vArt Forsvar 
Dessverre, sA enkelt er det ikke, kan bli en kostbar "innsparing": 
med det konglomerat av striden- La det være nok A nevne at det 
de nyopprettede delstater i det skal kuttes nærmere etthundre
tidligere Sovjet om hvem som tusen hoder i Hæren, i Marinen 
skal bli "konge pA haugen", - sA vil utgått materiell ikke erstattes 
er det vel bare i himmelblå nor- med nytt, i Flyvåpenet skal ned
ske øyne at det er på tide A ned- legges flere baser osv. Det ligger 
bygge Forsvaret igjen. Etterkom- i dagen at med de foreliggende 
merne av det herostratisk for- forsvarsmessige nedbyggende 
svarsmotarbeidende "det bruk- planer, blir det et vingestekket 
ne gevær" er pA mars igjen, - forsvar vi fAr. Har man intet lært 
eller hvis det er forsvarsmessig av et 9. april? Oppfølges planene 
blAøyethet og skylapper det drei- nøler jeg ingenlunde med A si at 
er seg om, så er det like meget A etterkommerneavdetgamlebru
beklage. Har det gått forsvars- kne gevær er pA marsj igjen. 
kutterne heIt og holdent og alde- Heimevernsbladet 
les forbi atrakettstakittetpA Kola Nr. 3 -1992 
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NR.10 -1993 FOLK og LAND SIDES 

AP's 
UMORALSKE FORMUESKATT 

Bautastein 
i Finland 

To dikterskjebner 
Av P.O. Storlid innesperring på gamlehjem og 

Av Ægir 

Igjen griper Arbeiderpartiet til 
den gamle resept å forhøye for
muesskatten. Man er til og med 
så freidig å kalle det solidarisk 
politikk. Den riktige betegnel
sen er selvfølgelig misunnelses
politikk, for man prøver jo å inn
bille folk at det bare er de store 
formuer det går ut over. De store 
formuer greier seg nok. De har 
utallige muligheter for å unndra 
seg skatt. Men i den utstrekning de 
beskattes, er det likevel betenkelig 
nok, for det dreier seg jo i det alt 
vesentlige om næringslivets arbei
dende egenkapital. Dens oppgave 
er å holde liv i oss alle. 

Formueskatten er imidlertid i 
all hovedsak rettet mot småspa
rerne, mot dem som har greid å 
skaffe seg sitt eget hjem og kan
skje har noen kroner i banken i 
tillegg, penger de har spart 
sammen gjennom et langt liv. 
Det gjelder ikke minst pensjo
nistene, selvfølgelig. Det forfer
delige er at de som eier sitt eget 
hjem, mange steder formue
beskattes tre ganger. Først må de 
føye 2lh% av hjemmets skatte
takst til sin inntekt, deretter må 
de betale formuesskatt av skatte
taksten, og en del steder, f.eks. i 
Oslo, må de betale eiendoms
skatt i tillegg. 

Slik beskatning er selvfølge
lig umoralsk allerede av den 
grunn at det dreier seg om pen
ger som allerede er beskattet. De 
stammer jo fra skattlagt inntekt. 
Men det er også andre umoral
ske sider ved et slikt skattesys
tem. Det er sunn politisk tenk
ning at flest mulig i vårt samfunn 
skal eie. Detgirenkeltmennesket 
større trygghet og samfunnet sta-

M NEDENS 
PERNILLE: 

bi li tet. Derfor må samfunnet leg- siden psykiatrisk undersøkelse. 
ge forholdene til rette for at det ----------- TysklandsstoredikterGoethe Som hos Stalin: Man måtte vel 
blir mulig for folk å legge seg Oberstløytnant Erling Lund, var i mangt et underlig mennes- helst være gal, hvis man mente noe 
opp verdier. I innledningen til _---..:'~. A:::!.ji.:;te~n~'fJO..;;.;;.;st~e;.:,n..:1.:.5.:...;/7_-.:....93.:....-_ ke, som diktere vel ofte er. Han annet enn "gode nordmenn"? Va
Nasjonal Samlings program het "Oppreisning for landsforræ- var det også i det stykke at han rig svekkede sjelsevner fikk han 
det klart og tydelig: "Frihet og derne?" Slik lyder overskriften stilte seg avvisende til det tyske også attest for. Med dem skrev han 
selvbergingsvilje, den enkeltes til Olav Trygge Storviks kom- folks frigjøringskamp mot Na- så"PaagjengroddeStier".Dethan 
tiltak og eiendomsrett er dypt mentarartikkeliAftenposten7.7. poleons fremmedvelde. Verre eide,ble tatt fra ham. 
rotfestet i det norske folk, og er Saken gjelder bautastein i den enn det: Han beundret Napole- "Hvi skrider Menneskeheden 
grunnlaget for all fremdrift." finske ødemarken til minne om on,somiaudienspersonligover- saalangsomtfrem?"undretWer
Formuesskatten motvirker den- 196 norske frontkjempere som i rakte ham Æreslegionen. Denne geland. Frem? Skrider den frem? 
ne fremdrift, dreper spareviljen strid mot russerne falt under Fin- ordenen bar han også etter Na- Om Hamsuns etterkrigs-
og motvirker oppsamlingen av lands fortsettelseskrig 1941- poleons fall offentlig. skjebne skrev danskenes Karl 
kapital på vanlige menneskers 1944. Hva hendte med Goethe etter Bjarnhof:"Detvarnoget,dervar 
hender. Det er ikke minst betyd- Det er riktig som Storvik skri- Napoleons fall? Absolutt ingen- for lille, som forgreb sig paa 
ningsfullt når det gjelder unge ver at de kjempet i tyske unifor- ting. Sin Æreslegion fortsatte han å noget, der varfor stort." Slik var 
mennesker som har vilje og ini- mer og under ledelse av tysk være stolt av, og sine meninger det visst. 
tiativ til å startefor seg selv. Skal befal. Men når Storvik skriver beholdt han. Men ingen lanserte Det faller nå noen tungt for 
man bygge opp en ny småbe- videre: Frontkjemperne meldte ideer om noe slags "rettsoppgjør" brystet at det foreslås å oppkalle 
drift, er man ikke minst avhen- segikketil"frivillig"krigsinnsats med dikteren. Geheimrat-tittel og enplassihovedstadenetterKnut 
gig av muligheten for å samle for finsk frihet og uavhengighet, tildelt adelskap beholdt han også. Hamsun. Man kan for den saks 
opp en viss kapital. Denne kapi- synes jeg at han i sitt videre re- Hamsun sympatiserte med skyld la det være, for Hamsun vil 
taloppsamling kan så etterhvert sonnement blander inn politiske Napoleons motstykke i vår egen det lesende mennesket så allike
føre til utviklingen av større be- og moralske aspekter som har tid, Hitler. Eller helst med Tysk- vel alltid minnes. La heller hans 
drifter som kan være med og lite med minnesteinen å gjøre! land, som han hadde gjort det posthume fiender få et kollektivt 
sikre sysselsettingen i dette land. Det kan ikke benektes at front- også i keiserens og Weimar-re- minnesmerke av slikt slag. De 

Vi vet jo hvordan sparere be- kjemperne varfrivillige og at de publikkens tid. Denne demon- vilellersganskesnartværeglemt. 
lønnes i dag. Bankrenter på spa- under fortsettelseskrigen deltok strertesympati satte ham av og til Når de er det, kan man gjøre 
repenger inntektsbeskattes, in- i en krig som sto om Finlands i stand til å utrette noe godt for som I' Academie Francaise gjor
f1asjonen spiser opp en del av frihet og selvstendighet. Det er Norge og nordmenn. Det burde de med Moliere. Han ble aldri 
sparepengene selv om den er al- kun det som har betydning i den- kanskje også huskes. Slutten på medlem av akademiet, men hen
dri så lav, og på toppen av det ne forbindelse. Intet er vel mer historien kjenner vi. Med ham ger i dets portrettrekke. Under 
hele formuesbeskattes de også. rimelig enn at man vil minnes gikk det - nære på 90 år gammel bildet står: "I hans ære manglet 
Dette kan bare føre til at små- sine falne våpenbrødre. og i en tid som sies å være mer intet. Han manglet i vår." 
sparernes kapital i virkeligheten Men vi som ikke sympatiserte opplyst og tolerant enn den (Arbeiderbladet 
stadig reduseres dersom man ikke med frontkjemperne, må forlan- Goethe levet i - slik: Arrest, 8. juni 1993.) 
føyer til midler av sin inntekt. ge at inskripsjonen på bautastei- -------------------..:----

Arbeiderpartiet må læreatman nen ikke får en ordlys som om bli til minne om norske krigsve- en oppfordring til finske myn
ikke kommer videre ved å tære den også omfatter Finlands-fri- teraneri Finland, tillot jeg meg å digheter om å forlange en tekst 
på allerede skapte verdier. Veien villige under Vinterkrigen 1939- protestere. Et slikt kollektiv ville på minnestøtten som ikke kunne 
frem til bedre kår for alle er å 40. nemlig også omfatte norske fri- gigrunnlagforsammenblanding 
skape nye verdier. Bare en poli- Da saken om bautaen første villige som deltok i Finlands og misforståelser. Etter det som 
tikk som sørger for det, er virke- gang var aktuell, skrev jeg føl- vinterkrig 1939-40. (I rettferdig- nå opplyses skal minnebautaen 
Iig solidaritetspolitikk. gende i Aftenposten 23. februar hetens navn bør det nevnes at få følgende inskripsjon: "Til 

Norge er snart det eneste land 1992: "Minnestøtten kan ha sin også noen av frontkjemperne minneom 196 krigsfrivill ige som 
i OECD som har formueskatt og berettigelse." Men når "Komi- hadde deltatt som frivillige un- falt i Fortsettelseskrigen 1941-
det eneste i verden som bruker teenforminnesmerketiFinland" derVinterkrigen.) 44". En slik stein kan være god å 
formueskatt som boligskatt. angir at teksten på bautaen skal Min konklusjon den gang var (Forts. side 7) 

Kontrapunkt 
"Har du lestlederen i "Arbei- "Ikke noe dårlig forslag," alle, skal jeg si utrolighetene. " ofrefordeniransk-inspirertefas- fascister, er det tale om ren 

derbladet " i dag?" spurte Gul- svarte jeg, "så kan jeg ta fatt på Hun hentet avisen, og sa da cismen er muslimer. Liberale historieforfalskning. Slikser ialle 
let under vår felles inntagelse av den boken jeg skulle ha begynt hun kom tilbake: "Hold deg godt journalister i Algerie, ledende fall jeg det. " 
litt aftensmat på kjøkkenet den på de siste fforten dagene, hvis fast, for det er virkelig utrolig. intellektuelle i Egypt og frihets- "Alt skal feies under teppet, " 
20/10. du ikke gir meg noe som jeg Altså, nå lar jeg Arbeiderbladet forkjempere i Tyrkia faller som sa jeg, "der synes ikke å herske 

"Nei, " svarte jeg, "som du vet virkelig må tenke på. " tale. " ofre for disse fascistiske bande- tvil om det. Men verre blir det vel 
har jeg lagt meg til den uvane å Gullet fortsatte etter en kort Det hun leste opp var følgen- ne. Og verst av alt: Tusener på å få benyttet denne betegnelsen 
fin lese aviser på sengen før jeg pause: "Utgangspunktet i lede- de: tusener av iranske menn, kvin- på dem som ødela minnesmerket 
legger meg til å sove om kvel- ren er attentatet på Nygaard. "Dette dreier seg imidlertid ner og barn er slaktet av et regi- over falne frontkjempere i sko
den. " Arbeiderbladet skriver at det er ikke om at muslimer må tilpasse me som ikke fortjener å låne gen i Bamble. Arbeiderbladet 

"Det er jo ofte det blir dårlig fortåelig at politiet retter søkely- seg norske verdier, slik enkelte navn fra en av våre store religi- hadde også intervjuet lederen 
med den lesingen," sa Gullet. set mot muslimene i Norge all nordmenniberettigetharmehar oner. Bak ayatollah-fasaden er fordenneudåden.Kvisthethan, 
"Som du vet er det jo ofte jeg den tid de færreste av dem har svart. Det er en konfrontasjon det ikke Islams ansikt vi ser: Det og han fortalte at nye minnes
finner deg sovende, med brillene talt avstand fra Khomeinis som går på tvers av alle lande- er Hitlers. " merker ville få samme behand-
på nesen og avisen oppe på dy- drapsordre mot Rushdi og dem grenser og kulturer. Fascisme Gullet la avisen fra seg og ling. Jeg mener det var interna- I 
nen, hvis jeg kommer sent hjem som har bistått ham med over- og terror på den ene siden, frihet avventet min reaksjon. sjonale sosialister de kaller seg. \ 
og gløtter på døren for å si god sette Iser og utgivelse. A visen un- og menneskeverd på den annen. "Kanskje jeg kan unnskylde "Ja, det er vel kanskje vanske- I 
natt til deg. " derstreker også at noen av mus- I de siste årene har fascistiske den som har skrevet lederen med lig å få benyttet betegnelsen fas- j 

"Og så vekker du meg for å limene i Norge har gitt uttrykk bevegelser fått makt i deler av athanforvekslerordenefanatis- cisme her," sa Gullet, "for her ! 
redde brillene, og takk for det," for at de forstår drapsordren den muslimske verden - slik de me og fascisme, " sa jeg. dreiet det seg jo, etter Arbeider- I 
svarte jeg. som velfortjent straff for blasfe- gjorde det i deler av det kristne "Der er du inne på noe, "svar- bladets oppslag om saken, om en I 

"Jeg tror jeg gir deg et rask misk litteratur." Europa for en mannsalder si- te Gullet, "men når Jeltsin, for velgjerning." I 
resyme av lederen nå, "fortsatte Hun avbrøt seg selv og sa: den. Menfascismen i muslimske eksempel glemmer det regime I 
Gullet, "så har du litt å tenke på "Jeg tror jeg må lese ordrett land er ikke synonym med islam. han har rot i, og kaller motstan-j 
før du sovner. " resten. Et referat får ikke med Vi må ha i erindring at de fleste dere, med rot i det samme, for Pernille l 

I 
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SIDE 6 FOLK og LAND NR. 10-1993 

Fra dialog til monolog 
Jan Didriksen jiå/NOs høstmøte 28/10 

.............................. ~~~~~~~~~~~ 
JULEANDAKT : Quislings historiske ••• 

Høstens møte var sett frem til 
med forventning. Adm. direk
tør, h.r.adv. Jan Didriksen og 
INO-formannen, gArdbruker 
Knut Baardseth skulle møtes til 
en dialog for Apen scene. De har 
begge store kunnskaper om ok
kupasjonen og det som fulgte. 
Gjennom lange samtaler tidligere 
har de lært hverandre A kjenne og 
respekterer hverandres syns
punkter, som forøvrig ofte er 
sammenfallende. 

Ved Baardseths beklagelige 
sykdom bortfalt denne mulighe
ten, men Didriksen var sporty og 
møtte allikevel opp til det han 
kalte en monolog i dialogenes 
And. Det ble pA den mAten en 
meget utbytterik aften. 

I et gjennomført Apent og kul
tivert foredrag ledet han forsam
lingen gjennom okkupasjon og 
rettsoppgjør med avstikkere til 
eldre og nyere historie. Han pA
pekte det svake grunnlaget for 
oppgjøret og den urettferdighet 
det lA ; den forskjell det var ved 
behandling av politisk og øko
nomisk landssvik. De vikarier
ende grunner til tiltale og straff er 
etter hvert blitt svært tydelige. 
De veletablerte entreprenører fra 
før krigen var i gang pA tyske 
militære anlegg allerede før karn
pene var avsluttet i nord. Mellom 
150- og 200.000 "tysker-arbeide
re" kappes om arbeide ved fest
ningsverk og flyplasser. "Brak
kebaroner" blir en økonomisk 
adel. Flesteparten slapp fra sin 
virksomhet uten reaksjoner fra 
myndighetene etter krigens slutt 
i 1945. Passive NS-folk og Røde 
Kors-søstre med innsats pA øst
fronten varderirnot blant dem som 
ble rammet av den lange arm. 

Didriksens fremstilling ga ut
trykk for human og streng juri-

GUD KOM 
-TILOSS 
Det er julens glade budskap. 

Alt menneskelig og moralsk strev for å nå den fullkomne 
Gud er nytteløst. 

Og selv om vi i det hele tatt ikke bryr oss om å nå Ham -
Han bryr seg om oss, så Han kom. 
Han kom for å være med oss og hos oss. 
Det siste Han sa på denne jord var: 
Se, jeg er med dere alle dager, inntil verde~ ende. 

(Forts. fra side 4) 

derpartiet pA den linje, om jeg 
enn - nAr de anser det nødvendig 
A sverte min fortid - kunde ha 
lyst til A ligge under for den 
samme fristelse. Men jegvil ikke 
gjengjelde ondt med ondt. 
Skjønt jeg sAledes ikke vil bruke 
noe av det som jeg vet pA min 
egen kant, vil jeg dog si sA me-

disk forstAeise. Han pApekte en
kelte forhold og handlinger fra 
NS side som han taktfullt karak
teriserte som ukloke eller naive. 
Det er ikke vanskelig A aksepte
re. Et overordnet mAI for Quis
ling var A stA sterkest mulig vis li • 
vis tyskerne, sA meget rnA for : 
ham ha vært en balansering pA • 
knivseggen hvor smA feil gir sto- • 
re utslag. Sterk er foredrags- • 
holderens indignasjon over hyk- : 
leriet etter krigen. De samme • 
politikere som i presidentskapets • 
og Stortingets forhandlinger med • 
tyskerne hadde vært villige til A : Han komfra den himmelske herlighet og delte våre kår. . 
avsette bAde Konge og regje-. Han kom til sine egne, men Hans egne tok ikke imot Ham. 

• get som at da jeg kom ned i 
Forsvarsdepartementet og for
langte fremlagtde papirerne som 
var der, fant jeg ogsA papirer 
som er i høieste grad kompro
mitterende for enkelte av 
arbei-derlederne, og jeg skulde 
ønske at de papirer kunde 
dementeres, sA det ikke var nød
vendig A sitte med dem der nede. 

ring, de klatret nA opp pA sine. Han ble forkastet av sine egne landsmenn, dem Han først 
høye hester og dømte uten nlide. • og fremst var kommet til. 
Det var kravet om justisminister: Men alle dem som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli 
fra NS som "reddet" dem. Da • Guds barn, dem som tror på Hans navn. Og de er født, ikke 
sprakk forhandlingene, ikke pA • av kjøds, heller ikke av manns vilje, men av Gud. (Joh.J.J.-J3.). 
kongen og regjeringens avgang. • 

Jeg mener at under slike for
hold er der all grunn til A ta 
øinene op for disse ting. Det kan 

Etterfølgende innlegg fra sa
len ble noe preget av at mange 
bærer pA oppfatninger, viten og 
minner om overgrep de ikke tar 
snakket om til daglig. Dette fikk 
til dels utløp overfor det referen
ten synes var feil person. Det 
hjertet er fylt av, renner munnen 
over med - av og til i utide. 

Didriksen fikk imidlertid stor 
takk og høstet sterk applaus for 
sitt foredrag. Et foredrag som 
vitner om at de lange samtalene 
med INOs formann Knut Baard
seth har vært oppklarende og 
positive. Vi tror at det vidsyn 
som har ført til forstAelse for vArt 
syn og vAre handlinger, kommer 
til anvendelse nAr Didriksen vur- • 
derer dette møtet. • 

Vi takker Jan Didriksen som • 
sA elegant endret den planlagte : 
dialog til en meget interes-sant • 
monolog, og sammen med INO • 
bidro til en hyggelig aften. • 

HaWa • • • 

• ikke være vanskelig A forutse, 
H eie Jerusalem ble forskrekket da noen utenlandske lærde : hvor dette fører hen, at hvis der 
kom og spurte efter den nyfødte tronarvingen. • ikke blir en forandring i dette, 

På slottet var det ikke født noen. • fører det før eller senere til en 
Men kongen spurte prestene og de skriftlærde, og de kunne • katastrofe. Og hvilken katastro-

fortelle at Messias skulle bli født i Betlehem. : fe, og hvilke resultater av den! 
Det merkelige var at ingen av prestene eller de skriftlærde • Kan de som har ansvaret for 

viste interesse for å se om profetordet virkelig kunne være • disse ting, bAde de som arbeider 
oppfylt. : for dem og de som skulde og 

Bare disse fremmede vismenn gikk for å se. Og de fant • burde motarbeide dem, kan de 
Underet. Det gjorde også noen ulærde gjetere fra markene • lett gA hen over konsekvensene 
rundt. Mens kongen startet forfølgelsen av den nyfødte • av dem? Jeg, som har gjennem
Frelseren. : levd dette, jeg kan ikke føle mig 

beroliget med det argument, at 
Kongen, prestene, de skriftlærde, vismennene og gjeterne: NorgeerikkeRussland.Jegkan 
hadde alle hørt om Underet. • heller ikke høie mig for deres 

Det som ble avgjørendefordem, ogfor alle oss andre som • innsikt som sier det, og jeg er 
hører dette glade budskapet, er om vi går for å se dette som • heller ikke tilfreds med at jeg en 
er forkynt av engler og profeter og av de mennesker som er dagvilde kunne si til dem: Hvem 
gått for å finne Ham! var det som hadde rett? Man 

Og finner du Ham, da finner du alt 
hva hjertet kan evig begjære, 
da reiser seg atter hvert håp som falt, 
og blekner så aldri mere. 

(w'A. We:xels 1845. Norsk salmebok 332. Sd vide om land v 7). 
J.C.Stridsklev --------------'----------- ............................. . 

skal huske pA den politiske kamp 
i vArt land, den er hittil ført som 
en strid mellem partier, innen 
rammen aven konstitusjon. Men 
likesom størsteparten av med
lemmene her i salen igAr flyttet 
ut i de andre rum for A se pA 
denne demonstrasjonen, sA risi
kerervi nu at den politiske kamp 
føres ut pA gaten. Jeg ber om at 
man vil tenke over disse ting, at 
man vil stoppe den sociale 
kapprustning, som har ennu far
ligere konsekvenser enn 
rustningen mellem landene, at 
man vil tøile disse lidenskaper 

Da Thatchers ønske om å hin.dre 
Tysklands samling ble stanset 

Av RJ.H.! Bærum 

I sine memoarer, som kom
mer ut i disse dager, gjør fru 
Thatcher rede for det alle tidlige
re engelske ledere alltid har bed
revet, nemlig et spill om A behol
de makten i Europa pA britiske 
hender, ved at de spiller ledere i 
europeiske land ut mot hveran
dre for derved A skape strid og 
elendighet. Heldigvis hadde pre
sident Mitterrand lært sin histo
rie og han lot seg ikke trekke med 
av Englands ønske om en ny 
storhetstid. President Mitterrand 
gjorde det hans landsmenn bur
de ha gjort for 55 Ar siden; holdt 
et Apent forhold til Tyskland og 
latt landet ordne opp i sin egen 
sfære uten innblanding utenfra. 
Hadde Frankrike i 1939 latt Tysk-

land ordne opp i sin egen sfære, 
hadde Europa unngAtt krigen som 
ble sA tragisk for alle. Den gan
gen lot Frankrike seg styre av 
uforstandige ledere, i dag er lan
det styrt aven leder som vet hva 
Storbritannia er og vil - nemlig 
kun ute etter A mele sin egen 
kake, samt gjøre denne sA stor 
som mulig. Heldigvis ble fru 
Thatchers prøve pA A vingeklippe 
Tyskland stanset. Europa kan om 
noen Arse fruktene av Mitterrands 
kloke holdning. 

En kan nemlig ikke stole pA 
England, det har en bevis for 
gjennom alle Arene etter 1939. 
England erklærte Tyskland krig 
for A forhindre at Polen mistet sin 
selvstendighet. At Polen derved 
ble ofret til bolsjevikene betydde 
intet for England - de hadde jo 

forhindret en sterk europeisk stat 
i A etablere seg. Undertegnede 
tror ikke de østeuropeiske folk er 
England takknemmelig for de 
45 Ar undertrykkelse de har levd 
i. Bare et land holder fortsatt fast 
ved England, nemlig Norge. 
Dette landet vil aldri forslA det 
svik de ble utsatt for - nei Norge 
og nordmenn er alt for blåøyde 
til A forstA England falskspill. 
Norge vil stole pA England til vAr 
undergang. Norske politikere 
vAger ikke A fortelle folket om 
Englands falskspill. Derfor har 
de lagt hemmelighetens stempel 
over krigsArenes arkiver - de ar
kivene skal være hemme
lighetsstemplet i enda 25 Ar. 
Hvorfor ? Jo, for at vår tro pA 
England ikke skal forrykkes. 

TILBUD: 

Årganger 
og 

enkelteksemplarer 
av 

FOLK og LAND 

og denne kamplyst og se til sitt 
land og dets interesser, lytte til 
fornuftens røst og tenke pA at 
godvilje og samarbeid dog er 
bedre enn dette. Min henstilling 
er dobbelt. Den er til borgerparti
ene, der er jo talt sA mange ord 

I anledning av at arkiver og om samarbeid her i disse dager; 
kontor i nær fremtid kan bli flyt- men jeg henvender mig ogsA til 
tet, kan vi tilby en del Arganger arbeidernes representanter her: 
av F. og L. innbundet (4 Arg i Her sitter jo dere representanter 
hvert bind.) til ca. Kr. 350,- pr. for de norske arbeidere. Hvil
bind. ken forskjell er det pA oss? Men 

OgsA enkelteksemplarer og vet dere, i hvilket spill dere er 
Arganger uinnbundet kan tilbys. brikker? Dere kan da vel ikke 
Ca. Kr. 5,- pr. nummer. ville gA til dette, dere rnA da 

Interesserte bes henvende seg stoppe op og se, hvor dette fører 
til ekspedisjonen senest innen hen. Jeg vil fortelle dere to ting 
utgangen av januar, 1994. Se som dere kanskje ikke er 
adresse og tlf.nr. pA siste side. opmerksom pA. Det er for det 
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NR. 10 -1993 FOLK og LAND 

ET MEGET SPESIELT NS-BARN 
Eystein: Gutten fra Gimle. Et NS-barns beretning. 

SIDE7 

Eplet laller 
ikke langt 

Ira stammen enn det Krog kunne fatte i sitt bygdas skjønnheter, tekkelig om det norske samfunn som hadde 
Av Inger Cecilie Stridskiev eksiliSverige. "Hvisjegnevn- enn littfjern, alltidforekommen- grunn til å skjemmes over at de ----A....,...v ... A-n(Je...-r-s .... v. .... ---
Dette er Eystein Eggens egen te navnene på de nordmenn de, hevet aldri stemmen, sa aldri to som barn var forfulgt på ---.-;.;;.;...;.:=;.;.:....;...;...---

tragiske historie om sin oppvekst som vanket iSS' offisers-kasi- et vondt ord om noen. " Hun var grunn av sin bakgrunn! Også I Dagsnytt Morgen NRK P2 
og sitt forhold til foreldre og no i "Grotten" i Wergelands- perfekt. Eggen nevner Tolgahir- Eggen nevner trakassering av 12/11-93 var det intervju med 
samfunn. Han hadde den for NS- veien, ville det blitt et rama- den som varmest kjent for folke- NS-barn. Baste Fanebust. Det er en tøff 
barn helt usedvanlige erfaring å skrik", berettet fars kollega. dans og grandonkel Embretsom Han nevner også tyskvenn- Nordsjø-arbeiderfra Stavanger, 
haen nazist til far. Faren betrak- Obergruppenfiihrer Rediess var typisk "norsk-doms-NS". Iighetenogengelskfiendtligheten med cowboyhatt og -støvler. 
tet NS som lavpannet utkant- fra "SS-Nord" var en selv- Til tross for at Eggen benekter som karakteriserte hans mors- Hans altoppslukende hobbyer å 
sekterisme. Han kom inn i SS, skreven gjest i "den røde sal" det, er boken full av det "fantas- slekt.Det som er mer karakteris- hjelpe barn fra Bolivia. Hjelpe-
var ikke frontkjemper og sto for på Grand, da sjefen for Nor- tiske samholdet" i NS. Han nev- tisk for NS-kretser er den abso- organisasjonen sin kaller han 
en rasistisk motivert samling av gesBankhøsten1942utbrakte ner skammen. Fordi moren ble lutte mangel på antisemittisme Bolivia-familien.Allebidraggår 
alle germanere. Men i efter- en hjertelig skål for styrefor- schizofren i efterkrigssamfunnet han nevner. Og er det noen som til barna. Administrasjonsarbeid 
krigsoppgjøret mannen i l. G. Farben. Nå hun måtte leve i, kan Eggen ha ikke trenger særlig fantasi for å og utgifter faller på ham og på 

"her tillands tok myndighete- hadde den store taushet sen- gått glipp av skammens gjensi- forestille seg hvordan det har arbeidsgiveren, Philips Petro-
ne heller fjellbøndene i NS ket seg over fortidens selska- dighet. Man orket nesten ikke vært å vokse opp som jøde, må leum. 
ennSS-administraasjonen.SS pelighet i de kretser der anti- bæreskammenvedåværelands- det være NS-barn. Eller som Han er sønn av redaktør Tor-
hadde også hatt etterretnin- semittismen var gang und menn med motparten. det var Eggen skriver: "Hvismanvilfin- alvFanebust.Denredaktørenble 
gen for tyskerne og visste for giibe, og ingen norsk soren- nok ikke bare i morens slekt at ne et NS-barn som var full av dømt til 9 mndrs. ubetinget feng-
mye om norske forhold, " skriver kunne lenger erindre "den indre stemning var lukket tillit til samfunnet, tror jeg san- sel i 1947. Han hadde beskyldt 
skriver Eggen. at landets 700 jøder var blitt mot verden utenfor, de andre i nelig at man vil måtte lete len- riksadvokat Sven Arntzen for 

Han fortellervidere at "fars eksportert like effektivt som bygda var i grunnen luft. " ge." Likevel nevnes en rekke angiveri i okkupasjonstiden. 
nærmeste overordnede SS- jernet og aluminiumen." Aschehougsegenomtale,som NS-barn ved navn. De er neppe Påstanden ble ikke motbevist, 
Sturmbannfiihrer Leib og Efter krigens slutt nektet faren Eggen neppe hadde innflytelse alle like begeistret for det. men visst var den ærekrenken-
HerberthNootholdtgodkon- sin kones NS-familie å besøke over, trenger kommentar. Der Forlagetutgirdetteforenskild- de! 
takt med norsk motstandsbe- dem, og "agerte helst tidligere står: "For første gang brytes taus- ring "av hvordan det har vært å I den siste utgaven (1947) av 
vege Ise. Sistnevnte ledet motstandsmann. Landssvikere heten som har hvilt over barnas være barn av foreldre som arbei- Fanebusts blad § 100 (Grunnlo
Sicherheitsdienstogvitsettem- og annen styggedom måtte ikke egen opplevelse av etterkrigsti- det for tyskerne under 2. ver- vens paragraf om ytringsfrihet), 
melig fritt om de ukentlige komme over vår terskel." Siden den". I 1988 kom en bok med denskrig". Men stort sett kunne før den ble stoppet av typografe
møter mellom SS og hjemme- han ikke hadde vært i NS ble den underlige tittel "Fødd skul- man ha arbeidet hvordan og hvor ne(!)stobl.a.: "Nazi-jøøssingene 
frontens ledelse: litt motstand ikke han satt inn. Men han druk- dig" av Asgeir Olden på Samla- mye man ville for tyskerne, t.o.m. frykter § 100 fordi vi represente
måtte det jo være, men ikke net nærmest i alkohol. "Bare så get. De fleste av de 12 NS-barn for SS som Eggens far, uten at en rer de idealer som de bekjenner 
slik at den salte kjepper i synd at en slik begavet mann ble nevnt der valgte å være anony- selv eller familien fikk proble- seg til, men som de selv har 
industrihjulene som rullet for gift med den primitive nazi-kvin- me. NS-folk mistet for alltid til- mer. Det er heller ikke, som for- sviktet. De frykter for å bli av-
Tysklands seier. Den arme nen, safolk." liten til det norske samfunn som- laget hevder "millioner NS- slørt. 
kommunist Helge Krog ble Det var Eysteins mor som var meren 1945. barn". Å straffe alle en organ isa- Nazi-jøssingene frykter en
utstøtt av det gode selskap for NS. Hun kom fra solid bonde- Almenheten har aldri forsøkt sjons medlemmer kollektivt for hver diskusjon fordi de vet at 
å ha skrevet at norsk kapita- slekt, og ble medlem av Nasjo- å gjenvinne NS-folks eller deres meninger og gjerninger de ikke deres standpunkter og vurderin
lisme tjentepå krigen. Han var nal Samlingi oktober 1940. Hun barns tillit. Da det· i et TV-pro- kjente seg igjen i, slik det ble ger ikke tåler å bli kritisk etter
bare så altfor moderat. Sam- arbeidet først i "Fritt Folk" og gram ble opplyst at to kjente gjort med NS, er et norsk fen 0- prøvet.Derforforsøkerdeåkneb
kvemmet næringsliv/tyskere/ derpå i NS-kvinnenesblad "Heim nordmenn kom fra familier ut- men. Og bare i Norge har barna le ytringsfriheten, trykkefriheten 
SS under okkupasjonen had- og Ætt". ''''Frøken Dannet" ble satt for efterkrigsoppgjøret, var måttet velge mellom samfunnet og samvittighetsfriheten." 
de hatt et mye større omfang hun kalt i oppveksten: en av det ifølge media disse to og ikke og sine foreldre. Siden selv ikke nazi-jøssinge-

første, at i en revolusjon blir de 
revolusjonære ledere - av frykt 
og begivenhetenes utvikling -
efterhånden nødt til å gjøre ting 
som de i normale tider vilde se 
på med forferdelse. For det an
net, at i en revolusjon er det ikke 
dere, som til slutt kommer til å 
sitte med makten. Hvis dere ikke 
vet det, skulde dere lese giron
dens historie i den franske 
revolusjon og socialistenes his
torie i den russiske revolusjon. 

Paramilitære grupper 
Men spesielt vil jeg henstille 

til Arbeiderpartiet - til Kommu
nistpartiet vet jeg at det ikke 
nytter - at de stanser den beslut
tede organisasjon av arbeider
vern, og at de militære organ isa
sjoner som allerede er dannet 
opløses. Vi så dette igår -vi så 
folk, som ikke var underlagt sta
tens og den offentlige kontroll, 

men holder det med, hvad der 

sies i Arbeiderpart~ets prin~ipi- "ragedl"e l" Karelen 
elle program, får Jeg det Ikke li • • • 
riktig til å stemme, og jeg ser (Forts. fra side 1) 
også at dette er det samme fi
kenblad som den internasjonale 
revolusjonære ledelse foreslår 
skal dekke disse organisasjo
ner. Det står her bl.a. at de skal 
beskytte arbeiderorganisasjone
nes eiendom, de skal forhindre 
fascistiske anslag og statskup. 
Det sies at de ikke har våben, 
men skal dette da skje med tørre 
never? Jeg vil allikevel henstille 
til Arbeiderpartiet å stoppe det
te, så at ikke dette fortsettes. For 
vi kommer ut på et skråplan. 
Samfundets maktmidler må 

inn i et nesten tabubelagt områ
de. Boken bevarer for fremtiden 
historien om utholdenhet og hel
temot hos norske menn og torpe
derer solid det negative inntrykk 
som så mange av seierherrene 
har forsøkt fastlagt om front
kjemperne. Boken er nøktern og 
uten vesentlige saksfeil, og den 
er velskrevet og dermed meget 
leseverdig. 

Kan det gi oss håp om bedre 
resultater når neste utfordring 
kommer? 

være undersamfundets kontroll. ~~~~~~~~~~~ 
Avsluttes neste nr. Bautastein i 

(A vsnittenes overskrifter er • • • 
satt av redaksjonen) (Forts. fra side 4) 

optre i uniformer. Jeg talte med rrr~~~~~~~~~~ 
Arbeiderpartiets representant i 
militærkomiteen om disse ting, 
og han sa: Det er bare ordens
vern. Jeg vil tro ham på det, men 
jeg må dog si at her i arbei
derkalenderen for 1932 står 
opregnet hensikten med disse 

stå ved for de gamle våpenbrød
rene og for de falnes etterlatte. 
Både norske politikereogvi van
lige mennesker bør kunne være 
så medmenneskelig rause at vi 
forstår det! Noen oppreisningfor 
landsforræderi blir bautaen ikke, 
men med tiden bl ir den historie -
som de mange andre minne
støttene på den finske slagmar
ken, både over venn og fiende. 

Averteri 
Folk og Land 

organisasjoner. Når jeg sam- ~~~~~~~~~~~ 

Politiet og jødene ••. 
(Forts. fra side 8) 

Politiembedsmannen som 
hadde organisert arrestasjonene, 

ne hadde noe å innvende mot 
Toralv Fanebusts "nasjonale 
holdning" under krig og okku
pasjon, ble han og bladet beteg
net som nynazistisk! 

Det går visst i arv å hjelpe de 
vergeløse! 

ble betegnende nok frikjent, om- __________ _ 
stendighetene ble bagatellisert. 
Hans underordnede ble ikke en
gang etterforsket. 

I Bente Erichsens film Over 
grensen heter det om en bygd i 
Østfold at "det var som om ekte
paret Feldmann aldri hadde 
levd". I rettsoppgjøret og i norsk 
historieskrivning har det vært på 
samme måte. Den oppvoksende 
generasjon kan lett komme til å 
tro at det aldri bodde jøder i 
Norge før annen verdenskrig. 

Det norske rettsoppgjøret ble 
langt på vei styrt av praktiske 
hensyn. Man dømte dem det var 
lett å få dømt, ikke de som hadde 
samarbeidet, man dømte NS
medlemmene og ikke brakke
baronene. Passivt samarbeide, 
tilpasning til okkupanten og 
unnlatelsessynder maktet ikke 
rettsapparatet å hanskes med. 
Med jødespørsmålet sto man 
overfor et gigantisk uaktsomt 
drap og ingen skyldige. Det var 
derfor mest praktisk å se bort fra 

- - -----------

hele problemet. 
Men historikerne var ikke 

særlig bedre. Historieskrivnin
gen lot seg prege av de problem
stillinger og den kollektive be
vissthet som hadde dannet seg 
under rettsoppgjøret. Okkupa
sjonen ble til "krigen", til en 
kamp mellom skurker og helter, 
mellom gode og onde makter. 
Noen sider ved okkupasjonen 
passet dårlig inn i dette skjemaet. 
Derfor ble de fortrengt. 
Jødespørs-målet var ett av disse. 

Men historikerne tilhører ikke 
rettsapparatet. Nårvi i dag kan ta 
en rekke av okkupasjonens ube
hagelige sider opp til ny grans
kning, er det derfor verken som 
dommere eller som deres tals
menn. Historieskrivningen har 
ansvar for den kollektive hukom
melse. Jødeaksjonene er en del 
av historien vi ikke ha lov til å 
glemme. Det skylder vi ikke 
minst dagens nye innvandrere. 
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Hvor glade var vi i tyskeme1 
Høyreungdommen svikter Av Balder m)ea~~~~P!a:~~~heng deltok 

Når ens verdigrunnlag kommer under press fra uten- Myten sier jo at vi la oss pA jeg ved forhandlinger med tys-
forstående krefter vII alle med normale ~ sunne In- nesen for tyskerne og beundret kernebAde her hjemme og i Tysk
stlnkter slå ring om dette grunnlag for å bevare og dem grenseløst. Fullt sA enkelt land, ogjeg kunne observere det 
beskytte det. Men slike Instinkter eler Ikke styreflertal- var det likevel ikke. NS-folks samme der. En del av vAre ledere 
let I Oslo Unge Høyre. Med den begrunnelse at Oslo- følelser for tyskerne varierteover var sA negative til tyskerne at de 
skolen er flerkulturell, foreslås det at krlstendoms- enskalasomgikkfradypbeund- kunnerisikereAtåreaksjonersom 
undervisningen avskaffes og erstattes med et fag man ring til klar fiendtlighet, og det var de motsatte av hva de ønsket. 
kaller "religion". Der skal da antagelig det aller meste var mer av det siste enn av det I enkelte tilfeller opplevde jeg 
av tiden brukes til å gjennomgå alle andre religioner første. En del tyskere var meste- ogsA det stikk motsatte, nemlig 
enn vår egen re i hkyve folk fra seg. Men det at en forhandler var sA full av 

VI har et fo~slag å komme med. Som utgangspunkt ~r ganske klart ~t .fiendtlighet respekt for tyskerne ~t han ~napt 
tar vi da at Høyre befinner seg i absolutt mindretall i Ikke var det helt nktlge grunnla- vAget eller ønsket hl dem Imot. 
Oslo. Faktisk har vi for tiden et sosialistisk flertall I get A forhandle med tyskerne p~. De av vAre forhandlere som 
hovedstaden. Byen er med andre ord så absolutt Jeg.sA ek.sempler pA det. En tid oppnAd~e noe, var de som var 
flerideologisk. Det er derfor urimelig at Oslo Unge varJegadJutantfor~nfylkesfører, seg beVIsst at. det fantes sAvel 
Høyre I sine studiesirkler lar høyrepolitikk være hoved- og hans store ærgJernghet var A gode som dArhge tyskere. Gode 
saken. Situasjonen tilsier tvert Imot at studiearbeidet hjel~ folk som var komm~t i var etter vAr .mening de tyskere 
gjennomsyresavsosiallstiskesynspunkter Detervårt konflIkt med tyskerne. FaktIsk som tenkte I de samme baner 
forslag - Ihvertfall om man skal følge logikken I Oslo gikkdetmesteavhanstidmedtil som oss eller ihvertfall aksepter
Unge Høyres styrevedtak. det. Han hadde !midlertid tys- te a~ V! sa klart ifra dr vi var 

I rettferdighetens navn skal det sies at to styremed- kerne langt oppe I halsen, og det uemg I noe. Det fantes mange 
lemmer protesterte mot vedtaket. Deres navn bør nev- merket de selvfø!gelig. Derf?r slike tyskere bAde pA høyere og 
nes: Andreas Emblem og Linn Beate Kaald Thoresen. var det dessverre Ikke sA veldIg lavere plan, og det styrket vAr tro 
Ennå finnes det da heldigvis vett i hodet på noen. 

pA at vi ville vinne frem med vAre 
krav om frihet og selvstendighet 
for Norge. Det var likevel ingen 
tvil om at det ogsA fantes tyskere 
som fulgte en helt annen politisk 
linje og aldri ville innrømme oss 
full selvstendighet. Spillet gikk 
derfor oftest ut pA A søke støtte 
hos og ogsA A understøtte de tys
kere som var pA linje med oss, 
samtidig som vi gjorde hva vi 
kunne for A undergrave posisjo
nen til dem som sto oss imot. Det 
var til tider et risikofylt, men 
ogsA høyst nødvendig spill. 

Svaret pA spørsmAIet i over
skriften er i grunnen ganske klart: 
Vi hadde ingen generell hold
ning til tyskerne. Vi kunne like 
noen og til og med være glad i 
dem som ga oss de politiske mu
ligheter vi trengte, mens vi had
de meget imot og mislikte sterkt 
dem som sto i veien forvAr kamp 
for friheten. 

'%rken seierherre Politiet og jødene 
lZ b .,~" I forbindelse med den pågå- VAren 1940 ble jødene fratatt sinnAværenderekrutteringspoli-e er eselreue endediskus.jonomjøden~sskjeb- radioene sine. Det dannet opp- tikk? 

. . ne synes VI følgende artikkel av takten til videre registrering, som Politiets mangel pA engasie-
----A":"v-J":'oa-c":"h":"im---- k~omsm~, noe. som Ikke hører Nils Johan Ringdal igjen er ak- ogsA skjedde i politiets og lens- ment i jødenes situasjon hadde 
---....;.;;.;...;...;;..;.;.;..;.;.;..."----- hjemme I vAr tId. tuelI. Artikkelen sto i Dagbladet mannsetatens regi. Siden ble jø- sine paralleller. I krigens første 

Paven var i høst pA besøk i Bet yr dette at verden gArfrem- 20/3-87. diske forretninger kartlagt, jø- to Ar ble mange jøder nektet inn-
Litauen, det av de baltiske land over? Kanskje, menjegharmine diske hjem rekvirert og jøde- reise til Sverige av norske og 
som kanskje har vært mest utsatt tvil. Ihvertfall er det ingen frem- Av Nils Johan Ringdal paragrafen ble gjenninnført i svenske myndigheter i feIles-
for sovjetisk terror. Store deler gang A spore nAr det gjelder for- I alle moderne samfunn spil- Grunnloven. I oktober 1942fulg- skap. OgsA etter dette var man i 
av befolkningen ble deportert til følgeIsen av dem som var sA ler politiet en nøkkelrolle. Det te loven om konfiskasjon av all det norske Stockholm skeptisk 
Sibir, tilfeldige fengslinger fant uheldige A være medlemmer av visste tyskerne da de gikk til jødisk eiendom. SA fikk politiet til A tå jøder over grensen. Det 
sted i hopetall, mord og attenta- nasjonale bevegelser pA tredve- okkupasjon av Norge. Derfor ble ordre om A arrestere mannlige het seg at de var løsmunnede og 
ter var daglige foreteelser. Etter og førtitallet. PA det omrAdet fin- etaten utsatt for større press enn jøder i 0stlandsomrAdet. usolidariske og at lekkasjer· om 
at litauerne nA pA det nærmeste nes det sAvisst sAvel seierherrer noenandre.Resultatetvaratnes- En mAned senere sto nye ar- fluktruter skrev seg fra dem. 
har tått sin frihet tilbake, skulle som beseirede. Desisteskaltynes ten halvparten av landets politi- restasjoner samt utskipning for Denne holdningen kan bidra til A 
alt med andre ord ligge godt til sA lenge det er liv i dem. folk meldte seg inn i NS, at de tur. Enkeltpersoner i og utenfor forklare at regjeringen i London 
rette for et hatfyllt hevnoppgjør. Det er vel ikke sA mange som fikk nye, tyskinspirerte unifor- politiet var i mellomtiden aktive og hjemmefrontens ledelse for-

Hva er sA pavens budskap til lytter til paven her i Norge. Og fra mer og lærte seg A hilse pA tysk i varsling og transport til Sveri- holdt seg tause mens jødeaksjo-
det litauiske folk i denne situa- DennorskeKirkeogdensbiskoper maner. geo Stort sett gjorde imidlertid nene pAgikk og at sA mange nord-
sjonen? Jo, det lyder slik: "Det erdetiiteAvente.Detvilleihvertfall Men det var ikke bare okku- politiet den jobb de var satt til A menn forble seg selv nok. 
finnes i dag hverken seierherre forundremegmegetomdetfradet pasjonsmakten som øvet press utføre. Aksjonene ble mer vel- I moderne vestlig jus skiller 
ellerbeseirede."Deterenmanns hold kom et myndig ord om at nA mot etaten. I Norge var politiet Iykkede i Norge enn i noe annet man mellom uaktsomt og for
ord. Han sier til litauerne at al1 fAr det være slutt pA forfølgelsene. mer integrert i lokalsamfunnet europeisk land bortsett fra Po- settlig drap. I 1942 var det knapt 
forfølgelse pA etnisk, ideologisk Men kanskje er undrenes tid ennA enn i mange andre land. Lokal- len. Det kan man neppe laste noen i Norge - eller London -
ellerreligiøstgrunnlagerenana- ikke forbi? miljøet utøvde derfor samtidig bare politiet for. som ante at det skulle gAslik med 
rr,!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!ffi sin form for trykk, og politiet Norsk politi har alltid utgjort jødene som detgikk. Politiettrod-

endte dermed delvis som smAsa- en homogen kultur. Det fantes de "bare at de bragte jødene ut av 
f\G!.l t' ~ "'7.-\t. r/?J\ botører og dArlige tjenere for for eksempelikke en eneste jøde landet". Hjemmefrontens ledere 
'-XJ rpr~ l \!.Yl..7"'b \.::/ d§ okkupasjonsmakten. Den poli- ansatt i etaten før krigen. Politi- trodde"bareatdeskulleblijord-

",Ik d(1' rc:::..,and's redaks'tJn slik sett lavere enn man kunne pA aksjonen mot jødene, medgir Virkeligheten var mer grusom cf .L"J tiske moral i politikorpsene var folksomsenerehartenkttilbake brukere i Polen". 

J '::7' fristes til A tro ut fra synlige tegn at de bare i liten grad identifiserte enn noen hadde kunnet forestille 
AJÆ err+tp Jif1~n~ pA at politiet sto under tysk kon- seg med denne delen av befolk- seg. Den kollektive fortreng-
v.7 'FWrVa~V' vu troll. ningen.Jødenevar"annerledes". ningsprosess satte derfor inn 

.1_ 1 . JI Politietsinnsatsviljeog-evne Det rnA ha gjort det lettere for straks sannheten kom foren dag. ønsKer itJSere d(1' meaitJmmer varierte imidlertid fra sak til sak. politiet A utføre de ordrene de Under det norske rettsoppgjøret 
J Langt pA vei hadde dette med fikk. Vil dagens politiledelse ta blejødespørsmAlet knapt berørt. 

en rik/kr c9~J du l pressfaktorenes ulike styrke A hensyn til disse lærdommene i (Forts. side 7) ::7 gjøre. Politiets effektivitet i ak- ,.. ____________________ ..., 

sjonene mot jødene kan derfor Det er vedlagt en girotalong for 
I~!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!~!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!~!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!!!!i!ii!!i!~ sees som et resultat av manglen- ABONNEMENTSAVGIFI'. 
I.=: de press fra hjemmefronten og 
,...-----_______________ ..., lokalsamfunnet. 
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