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NS har fatt
historiens dom

og

Noen ganger undrer jeg pa
hvorfor jeg orker a bruke energi
pa dem som vil rettferdiggj0re
NS, men jeg gj0r et fors0k til.
Jeg er glad for at Inger Cecilie
Stridsklev presiserer at huri
kun uttaler seg pa egne vegne,
og at hun ikke er talsperson for
andre NS-barn. Men det er et
inntrykk hun har greid a skape.
Hun er litt for bastant i avvisningen av noen av mine
pastander om den tyske okkupanten. Folkeretten slar fast
at en okkupant skal respektere
lovene i det okkuperte landet.
Det ble ikke gjort av tyskerne.
Blant annet ble standrett innfort og dodsstraff for bagateller, f0rst ved dommene mot
Wickstr0m og Hansteen. Lista
over overgrep er lang i fortsettelsen, og NS protesterte ikke.
Stridsklevs konspirasjonsteorier endrer ikke det faktum at
tyskerne brutalt okkuperte vart
land, men engelske, sammen
med franske og polske sqldater
etter evne hjalp oss ved An-

dalsnes og i Narvik. Vi sto naer
Storbritannia politisk, mens
Tyskland med Hitler hadde
sagt humanismen og Europas
historic farvel.
Stridsklevs forstaelse av NS
er det vel ikke noe a gj0re med.
Hennes innlegg taler for seg
selv, og i all sin urimelighet er
det forhapentligvis kun ment
som indremedisin for noen
fa. Jeg vil fortsette a leve i det
fromme hap at hennes anskuelser ikke deles av mange.
Knut Engeiskj0n
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Revisjonsplikten
treffer darlig
Noen tror at pliktig revisjon
av mindre bedrifter kan sikre
oss mot useri0sitet. Men godt
under en tusenpart av revisjonene avdekker svart omsetning og misligheter. Derimot
s0rger denne revisjonen for at
skjemaveldet blir un0dvendif
stort og kostbart for de
bedriftene.
Vi som arbeider for et s
arbeidsliv ma satse pa anomrader i samarbeid me
annet LO og skatteetat
ma s0rge for at useri0
ter ikke skal utkonki
seri0se.
NHO har i en a/
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