
ALT FOR NORGE
ORGAN FOR DEN NASJONALE AHUN

Fehruer 1945

ET TILBAKERLIKK

Au  Afardet Andersen  Neig

aDet  'er lang  seg  enud,
sa kjereing.», hen. ti Seg
oro. (Dansk ordspråk4

•
en samende om Sovjet-IMinnen sa nyEg n ni engent og Eisinnet mann

til meg:
ArAt er en forbeyteha se eår bcdgedige presse og våre forlag et de har

holdt oes neit • nds on, for heldene borte Der1 står hat på  bar  bekkr
og må berAnne fre beg onetsen rue E

Ane Er je, ikke d sedige roto hen. De Ikete laNr som orn det ver Soviet-
Unionen som hadde hineleet eler, eurige renden i å å et mohlikk det som
gikk for e. g der borte Men så 9,e1 for deu ene som for deo andre giehler
det st de kommer for å få opplysning.

Det e nor gledelig nytt  e  dette. For krigen — og ikke minet Unionens
lerste tiår — s.sre Ale hesljed, altfor ved heekj, d. Når enon kom hjem
fro en relee„ kom de ikke for å sperne etter nytt, men for å f ortene en
hvorden ded virkelig så ot Sovjet-Unionen Det sere  jeg  hedde Sett, Var

barr Pon mknekullisser.  tnell  de hadde lest i ei evis, og i'den imme man
lem ah. Det ee rent utellig så eppEst og beguyet menneskene LIE a å
Itse en avis, etedig i et Ent landE

Den gute illustrette meseen Fan gå hjem å legge  seg  når det IrEhler
opplostre et folk . deu heite pressen gMr det ti  gegger  brdre en stor
clanek asis, organ for intelligensen og det horgerhge (risinn konne man
onder iniervensjonskrigen Ese at todanurstene på den kerelske komen
hadde gjert orpter, fordi de det, dagen Abe hedde fått sin EngersuMrs.
De benkte Ilvee fenkost å å suppe kekt på de dode freodend finerer!

Ver stersus arbeideravis kunne eise franr tt eNovilne — til og med
mbjemer, en Herrens Nener — som hadde OpPleed hoeeden d t neegei
glullryktire rvesisise folket trileeet etheert forhnd mot å eå i kirken Ore inek
i doden under selmeseng. Utodor kirken le nemliF ridende politi med
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dragne sabl.:, og etter hvort som de godfmktige kom ;ft, prisende
ren, ble hodene hugget av dem og trillet bed i gremet.

At tolkekomrnisserene krevde et nystekt embarn til frokost for å Inumns
utfere sitt forferdelige båndeerk, var selvmelysende og forundret ingen.
Like selvinnlysende var det at det menneskelig •kjenne dekrelet om kving
9Cus likebereltigelse eom har sin store andel i sovjetkvinnens høye stilling
I dag på alle områder — at dette d:kret ble utlagt som om kvinnen var
blitt slit manns eie, blitt prustituert.

I Arene etter den russiske revolusjon reiste jeg del og fortalte om det
nye proletufiet. Det manglet ikke på tilhelere. Meoneskene var nyagjerrig
og mette talkikt opp, akjent preasen temmallg enstemmig rnermbeidde meg
og  gjorde hva den kuone for å legge hied:Inger i vegen for tilstelningen
ved å nrkte å rykke inn amonser om rantet, el/ :r ved å advare mot å
delta eg mene til bnykott. Det var en unct.rlig luft å tale i. Ikke så FA
var kommet for A få bekrefielse på avisenes roverhistorier, derea eyne var
oppmerret av uklar vim:begjaarlighrt. Andre badle et engsielig
ket, et tydelig hAp om å få here gode nyheter for fattigfolk.

Det ble stilt,mange slags spørsmAl etter foredraget. Sealtborgerne inter-
esserte seg mest for hva det var blitt av tsaren eg hans detre. Bendene
og forretningsfolk ville vite om man kunne selge noe med utaikt til forijm
neste der borte. Gamle utslitte arbetdere som var kommet tross forbudet fra
deres organiseshmer, kom fram til u.ea og aa med grubling i blikk og stemme:
aMen det er jo det eamme130111 våre ledere sa ess den gang vi selv var unge!.

De utroliaste rykter b/e satt i gang av den borgerlige og sosialderno-
krailike preema og skapte forvinvdt forestillinger blent menneskene. Ver-
ten på en bykneipe ville ha m:g til å tale i vertshumts store femsal om
det nye Russland. mB spurte i telefonen orn han ikke skulle ta bort de
lese stokne og i stedet aubringe biSte benker som man ikke kunne bryte
beina av pi.

— Ni, liverfor det?.spurte jeg.
— Men blir det da ikke alagemill?
Jeg mitte le heyt. — Nei, det tror jeg sikkert ikke!
— Men kommer ikke den der Lenin da?
Lenin var •anske enkelt et Modterstig udyr. han var selve dyret fra

Yobannes' Apenbarive! De som har SPLI og lyttet til denne urodvarlige, sjel-
fulle og dog åå lettfettelige personlighet representent for de mrst verdi-
fulle egenskaper hns menneekeslekten. de vet hva en demokrefisk prersa
katt brukes til. Feert etter hans ded fikk Stalin — hans mermeste eg
khereste kamerat og elev — rykke ino i bans med som udyret. og Lenin
ble etter hvert noe av en helgen i pressen, med Stalin eom bakmunn!

Det kulminerte med utgangen av tiOttelle. Folk fiest ble trett av helle
ekremselspropagandeen, og deres veglechre velte å dekke den frantdeles
pestsmittede Mettedel av jorden med taualletens eler. Sovjet-Unionett skulle
• ties i hjel. Men det b/e erbeidd i det stille, med somfylte, medlidende be-
retninger om ohyegelig huagenmed og misvekst, om feiltageber og der-
med sammenhengende folkereisninger som neitte kveles i blod. Systemet
måtte diskrediteres i verdensproletariatets eyne, elik at det ikke smittet
fer eller aenere:



I det britiske overhuset benefalt en lord regpaingen om I menneskehetena
navn å gripe inn mot det russiske vanviddet som i det tilfellet — det var i
tredveårene — bedde ført til at seka millioner meunesker dode av sult. Lor-
den. han hette Charnwood, hadde futografier i sin bry,tiomme som visle at
likene lå I hauger pi Kins garer, hvorved de elskende pax som var ute lor å
spasete i månelyset. skred fram over bkene wen å la seg forstyrre isin fiirt,
så hverdagsfig var fenomenel britt leår noen ba lord n om lå se på fotogra-
fi oe, hadde han dessverre glemt dem irj mme. Dette beralte samme år som
høstere i Sovjet.Unionen var yrorre enn drn noendnee tidligere hadde vest.

Samme Met foretok man i sl t utarmede Tysidand en umsamling til
in Note, det ruttiske fnIket. lonsarulitgen som osså ble tatt opp

av et stort knaservativt blad i Danmark. mens pressen ellers foraiktigns
holdt seg i bakgrunnen. ble det sagt. var satt i gang av Haler og den ka-
tolske kirken i fellesskap.

Således dunstet det hele bort. litar slo srg til ro med at belsjevismen var
et spesifikt rustials fenonn og noydde seg med å sperre grensene. I løpet
av felgend åwne var det nærmest umulig å få ut en positiv bok som be-
bandlet farholdene i Sovjet.Uniano. og foredrag interesserte ikke. •

Til vioterkrigen kom og det hele blateet opp igjrn — som tilbakeholdt
het. Fra den tiden av og ul okkupasjonen var det ikke koselig å  vtere
210vjetvenn i Daumark.

Men siden inotraff di en ting — fra den 22. juni 1941 bega PotemkM-
kulusene seg ut I kompl Clg smievekstena Irkeoe av ade mange
mennesker anm hadde mIret i hjel», de suendelige industrielle feiltagelsene»,
de rundutrykte folkemamene og ierrorens — sh som man hadde lest om
av umuligheter og feilgrep i proletarriket, den aredniogslest minlykre og
til undergang domn bobjevisman, tok kampen opp mot verdens mek-
tirste militarmakt — slo deo I Det var rett cra slett ufattelig, beiut fram
urettferdig, slik som dette stred mot alle beregninger. Det måtto være en
eller annen feil i rtgotstykket I

Under alle omstendigheter må man forandre menisa om Sovjeglinionen,
og da det ikke er bygrelig å vedaå at man ber talt feil, så berrynneralan

stedet å snakke orn den nye linjen innenfor bolsjevismen. den såkalte
stalinske linjers. Sovjet-Unionen var på veg til å nærme seg cht noverindne
Vestewropaigjen, derav det forbleffende resultat. Maege er dog for kloke
til å bentate seg av dette nye påskudd og tilstår åpent at de har tatt feiL
aSovjet-Unionen var et lukket lands, sier de Men her og  der  treffer 111811

også på et menneske som er ærlig nok til å innrensme at det er dem eget
demokrati her hjemme som bar holdr det i untenhet.

Det er sunt for vestdemokratiet å foreta et lite tilbabehlikk — for ein

egen skyld og komme i hu at det ikke anerkjente Sovjet-Unionen på grann
av dens store todefige og tekniske franakritt, men på grunn av de krige-
resoltatene som disse framskritt muligajorde. Makt er framdeles det som i
den gamle verden innayter stent respekt. Det er lang veg ennå. sa kjew
ringa. huo så eeg om! Meo det går framover traas alt, og vi andre takker
gjerne Dm rede ItrOleen for dens bedrifter.

hylkot til Den røde armen etr uoppleselig forbundet med en hyllest
til Sovjet-Unionen selv — til bobjerismen I
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