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MILITÆRFORSKNING VED UNIVERSITETENE – EN
DOKUMENTASJON *

Militariseringen av de amerikanske universitetene
I 1968 mottok amerikanske universitetet og colleges et beløp tilsvarende 15,4
milliarder norske kroner av regjeringen til forskningsformål. Ca. halvparten
av dette gikk til militær forskning.
Regjeringsstøtten til universitetsforskningen har økt sterkt fra starten
under den annen verdenskrig. Det begynte med Manhattanprosjektet ved
University of Chicago, der atombomben ble utviklet. Flere andre universiteter startet med krigsforskning samtidig. Etter russernes oppskyting av Sputnik
1 i 1957 ble det for alvor fart i pengestrømmen fra Pentagon til universitetene.
«Forsvarsdepartementet har forskningskontrakter med nesten 100 universiteter og colleges. AEC (Atomenergi-kommisjonen), NASA (Romfartsadministrasjonen) og CIA (Etterretningstjenesten) er også med på denne
forskningen. Universitetene fører kontroll med 36 forsknings- og utviklingssentra finansiert av regjeringen.»
US News & World report 1
«IDA (Institute for Defence Analysis) er den viktigste forskningsinstitusjonen for USA's krigsmakt. Til instituttet hører 12 større amerikanske universitet. Forskningen ved instituttet har resultert i en rekke nye våpentyper og
stridsmidler som nå brukes i Vietnam. Det gjelder fremfor alt fremstillingen
av såkalte 'anti-personal weapons'. Til disse hører både kjemiske og biologiske våpen. Et slikt våpen er f.eks. den ildkasteren som ble fremstilt ved
Cornell universitetet. Ved laboratorier i Stanford universitetet og Illinoisuniversitetet har nervegassbomber og bomber for nye typer gifter blitt
framstilt.»
Kommentar, nr. 2, 1968 2
«Universitetslærere som protesterer mot at universitetsforskningen stemples
hemmelig eller konfidensiell hevder at studiene skal være frie og åpne for
alle – professorene skal ikke trenge sikkerhetsklarering for å granske eller
delta i noe prosjekt.»
US News & World report
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Hemmeligstemplet forskning har lenge vært utelukket ved Harvard,
California Institute of Technology, University of California og mange andre
topp-institusjoner.
US News & World report
«Resultater som kommer fra USA-armeens biologiske laboratorier i Fort
Detrich og fra armeens kjemiske forskningsanstalt i Edgewood Arsenal
gjelder for det meste utforskningen av biologiske eller kjemiske våpen.»
Kommentar nr. 2, 1968
«Det er karakteristisk for tilstandene at enkelte professorer måtte få sikkerhetsklarering for å lese doktorarbeider skrevet av studenter som arbeidet med
hemmelige forskningsprosjekt.»
US News & World report
«Ved Pennsylvania University, Institute for Cooperative Research ble det
drevet en omfattende biokjemisk krigsforskning. Prosjektet var konsentrert
om fremstilling av plantegifter av den typen USA benytter i Vietnam.
I Panama, Bolivia og i nordøstre India utprøves nye spesialvåpen med
tanke på kommende frigjøringskriger.
Studier som har ligget til grunn for psykologisk krigføring har American
University i Washington bedrevet.
Oppdagelsen av at universitetene tjente som en kilde for utvikling av nye
våpentyper og krigsmetoder har i høy grad skjerpet protesten fra de
amerikanske intellektuelle mot USA's Vietnamkrig.»
Kommentar nr. 1 og 2, 1968
«Vi kan ikke utvikle de nødvendige våpen uten hjelp av universitetenes
forskningslaboratorier.»
Robert C. Seaman
US Air Force Secretary
«Militærapparatet ville bli sterkt svekket hvis forsvarsforskningen ble stanset
ved universitetene.
I følge offisielle kilder vil stadig mer vitenskapelig 'brainpower' avstå fra
forsvarsforskning.
Den aktive motstanden mot militærforskningen ved de amerikanske
universitetene har skapt problemer for forsvaret. Viktige prosjekter er stanset,
– andre er kuttet ut. USA's militærapparat kan bli sterkt svekket hvis den
militante motstanden lykkes i å stanse krigsforskningen ved de amerikanske
universitetene.»
US News & World report
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«Radikale studenter angriper nå ROTC -Reserve Officers' Training Corpsprogrammene som et hovedmål. De har hittil hatt liten fremgang i sine forsøk
på å ødelegge en amerikansk institusjon som er mer enn 50 år gammel.»
US News & World report
«Vi har en sterk følelse av at ROTC er et viktig bidrag til vår nasjons
sikkerhet, og hvis en student ønsker å bli reserveoffiser, så skal han ha
mulighet for det samtidig med universitetsutdannelsen.»
Russel J. Thackrey
Director for National Ass. of State Univ.
«Få universiteter vil risikere å miste ROTC-programmene ved å frata dem
akademisk status og 'demilitarisere' lærerstaben.
Av 343 universiteter som tilbyr ROTC i dag, nekter færre enn 10% å gi
kursene akademisk status.
Ved enkelte universiteter har fakultetsrådene blitt enige om å stemme
imot å gi akademisk status til ROTC-trening. Harvard, Yale, Stanford,
Darthmouth, Cornell er blant dem som i den siste tiden har tatt et slikt
standpunkt.
I år venter US Army å utdanne 16.606 nye offiserer med ROTC-tjeneste.
Til sammenligning vil West Point bare utdanne 750 offiserer. US Air Force
vil i år få 5000 nye offiserer fra Air ROTC-programmet, mot 750 fra Air
Force Academy i Colorado Springs. Selv US Navy, med et mer beskjedent
NROTC program venter å utdanne 1700 offiserer fra ROTC-programmene,
sammenlignet med 1150 fra Naval Academy.
ROTC-utdannet personell har økt hvert år siden Vietnam-krigen startet.
Konklusjonen på dette, slik Pentagon ser det, er at ROTC-programmene
øker i popularitet blant mannlige studenter.»
US News and World report
«Darthmouth College. 150 statspolitimenn ble 7. mai utkalt til Darthmouth
College i Hanover, N.H., for å kaste ut studenter fra en administrasjonsbygning. Politiet slo seg gjennom en dør for å komme inn, arresterte omkring
55 unge menn og kvinner og anklaget dem for ringeakt for retten. Senere ble
45 av dem dømt til ubetinget fengsel i 30 dager og en bot på 100 dollars.
Studentene hadde okkupert bygningen i 12 timer til tross for at en
rettsavgjørelse gikk ut på at de skulle forlate den.
Det opprinnelige stridsspørsmålet: Studentene krevde øyeblikkelig
avskaffelse av ROTC-programmene.»
US News & World Report
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Pentagon på norske universitet
Forskning og eksperimentell utvikling som drives av utenlandske forskere,
kan støttes av forsvarsdepartementet bare hvis det er slått fast at det klart
imøtekommer De forente staters forsvarsbehov og det ikke kan utsettes, samt
at minst ett av følgende vilkår oppfylles av det aktuelle arbeidet. (Her følger i
alt 7 krav, hvorav ett refereres. A.K.):
«3) Arbeidet kan henføres til høyt prioriterte militære behov (kursivering
i originaldokumentet. A.K.) på områder der det ikke finnes spesialutdannet amerikansk personell tilgjengelig eller som krever supplement.»
Direktiv nr. 3210.1 fra USAs forsvarsdepartement
I 1966 satset Pentagon 28 millioner dollars på utenlandske forsknings- og
utviklingsprosjekt. Bidrag ble gitt til mange land.
Norske forskere mottok i 1968 459.000 dollars (3,3 millioner kroner). Det
var 19 mottakere.
Utsnitt av tabell som viser forskningsbidrag fra Pentagon til utlandet i
1968:
Antall
Land
Beløp US-dollar
mottagere
Australia
454.000
19
Belgia
364.000
21
Danmark
120.000
12
Holland
252.000
15
Israel
1.154.000
58
Japan
436.000
57
Norge
459.000
19
Puerto Rico
553.000
8
Sverige
672.000
40
Sør-Afrika
187.000
3
Vest-Tyskland
1.148.000
68
Kilde: Kommentar nr.1, 1968

«Dei departement som har fått eller får stønad til vitskapleg verksemd fra
forsvarsdepartementet i USA er:
Forsvarsdepartementet
Sosialdepartementet
Industridepartementet
Kyrkje- og undervisningsdepartementet»
Kjell Bondevik 3
Utlandet finansierte 20,7 mill. kroner eller 4% av de totale forskningsutgiftene i Norge i 1966.
Fra Forskningsstatistikken
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«Under sosialdepartementet har einskilde forskarar ved universitetsklinikken
fått slik stønad. Ved Sentralinstituttet for industriell forskning har det vore
gjeve stønad fra US Air Force for i alt bortimot 1,1 mill kroner. I 1967 var
tilskottet på ca. 180.000 kroner og i 1968 lyder kontrakten på om lag 145.000
kroner.
Når det gjeld SINTEF (Selskapet for industriell og teknisk forskning ved
NTH), har det vore skipa slike kontrakter sidan 1958. Den totale stønad har
vore på vel 350.000 kroner og det siste tilskottet på ca. 70.000 kroner vart
gjeve i 1965.»
Kjell Bondevik
«Kan Pentagon gi bidrag via institusjoner som fordeler beløpene uten at det
blir klart hvor bidragene kommer fra?»
Kommentar nr.2, 1968
«Forskningsrådet har i si utgreiing peika på at det har vore vanskeleg å få eit
fullstendig bilete av den forskningsverksemda som får slik stønad.»
Kjell Bondevik
Fra USA's krigsmakt (Pentagon) hadde det i følge undersøkelsen blitt utbetalt
417.622 dollar og 162.412 svenske kroner til svenske universitet. Beløpene
fordelte seg slik:
Uppsala universitet
162.052
dollars
Lunds universitet
31.700
dollars
Gøteborqs universitet
102.150
dollars
Stockholm universitet
162.417
sv.kroner
Tekniska Høgskolan
103.700
dollars
Karolinska institutet
18.020
dollars
Kilde: Kommentar nr.2, 1968
«NAVF (Norges almenvitenskapelige forskningsråd) har registrert at det i
dag vert drive forskning med midlar fra det amerikanske forsvarsdepartementet ved dei to universiteta i Oslo og i Bergen.»
Kjell Bondevik
«Det kan være grunn til å spørre hvor stort beløpet til NTH er i forhold til de
103.700 dollar som er gitt til Tekniska Høgskolan Sverige.»
Stortingsrepresentant Finn Gustavsen 4
«I 1967 vart det ved Universitetet i Oslo utgiftsført ca. 450.000 kroner av
midlar fra US Air Force/Army/Navy og NATO. Av desse var 230.000 kroner
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til satelittobservasjonar ved Astrofysisk institutt. Utanom Astrofysisk institutt
har det vore utgiftsført midlar til:
Nevrofysiologisk laboratorium
Fysisk institutt
Institutt for teoretisk meteorologi
Institutt for termisk fysikk
Institutt for geofysikk
Psykologisk institutt.»
Kjell Bondevik
«Det er riktig at det amerikanske forsvarsdepartement insisterer på at denne
forskningen også må tjene forsvarsformål.»
Stortingsrepresentant Finn Moe
«For Universitetet i Bergen går det fram at det er registrert tilskott fra
amerikanske kjelder til vitskapleg verksemd på i alt ca. 210.000 kroner.»
Kjell Bondevik
«I årene 1958-65 hadde SINTEF et antall prosjekter for US Army Research
and Development Group, European Office, som dreier seg om visse meget
grunnleggende problemer omkring sveiselysbuen – dels tekniske og dels
metallurgiske forhold.»
Kjell Bondevik
SINTEF, NTH og forsvaret
Sitater fra en årsberetning; SINTEF 1968: 5
«Atskillig over halvparten av SINTEF's forsknings- og utviklingsarbeider
skjer etter oppdrag fra dem som trenger resultatene. Oppdragene er prinsipielt konfidensielle og medfører naturlige restriksjoner når det gjelder
publikasjon.»
M.B. Müller, styrets formann
«SINTEF er en frittstående stiftelse, som står under kontroll av NTH ved
at stiftelsens representantskap består av høyskolens professorer og ved at
styret på 14 medlemmer oppnevnes av professorrådet.
SINTEF har 2 hovedformål:
1. å bidra til en organisert utnyttelse av høgskolens ressurser til dekning
av næringslivets forskerbehov.
2. å medvirke til den videre utbygging og utvikling av høgskolens
forskningspotensial.
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Professorenes og det øvrige høgskolepersonalets kvalifikasjoner blir utnyttet
på konsultativ basis. En del oppdragsarbeid blir satt bort i sin helhet til høgskoleinstitutter.
Høgskolens utstyrsmessige ressurser utnyttes i betydelig grad, idet hele
SINTEF's personale arbeider i høgskolens lokaler og i stor utstrekning bruker
høgskolens utstyr.
(Utdrag av fortegnelsen over oppdragsgivere 1967 og 1968. A.K.)
Kongsberg Våpenfabrikk, Kongsberg
Hærens Våpentekniske Korps, Datagruppen, Oslo
Luftforsvarets Forsyningskommando, Kjeller
Marinens hovedverft, Horten
Forsvarets Fellessamband, Trondheim
Forsvarets Forskningsinstitutt, Kjeller.»
Elektronikklaboratoriet, NTH og forskningen
Sitater fra en årsberetning, ELAB. 6
Statuttenes § 2:
«Elektronikklaboratoriet har til formål å drive forskning og oppdragsvirksomhet på det elektroniske område, og bidra til å styrke det faglige miljø
innen denne sektor ved Elektroteknisk avdeling, NTH.
I 1967-68 var det 28 konfidensielle oppdrag innen elektroakustikk.
En tar sikte på optimal utnyttelse av de samlede personell- og utstyrsressurser til undervisning, forskning og industrielt rettet oppdragsvirksomhet,
med en sterkest mulig gjensidig kopling mellom disse aktiviteter ved
høgskolen.»
I Rådet sitter:
Fra forsvaret: oberst A. Rørholt
Fra Forsvarets forskningsinstitutt: forskningssjef H. Nødtvedt.
Endel oppdragsgivere 1968:
Forsvarets Forskningsinstitutt, avd. for elektronikk, Kjeller
Forsvarets Fellessamband, Trondheim
Kongsberg Våpenfabrikk, Kongsberg
Universitetsforskning for kapitalismens militærapparat
Ideologien, sitert etter NATO and Science, Paris 1967: 7
«Den økonomiske og militære styrken til de industrialiserte stater
avhenger av deres vitenskapelige og tekniske kapasitet. Vestens fremtid
avhenger av vitenskapens og teknologiens fremskritt.
Det er av stor viktighet for NATO at forsøk fra medlemslandenes side på
å styrke økonomien og forsvaret ikke hindres ved mangel personell eller utilstrekkelighet i vitenskap og teknologi.
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Det er i alle NATO-landenes interesse at tilgjengelige ressurser i forsvarsforskningen utnyttes ved forbedret samarbeid mellom medlemslandene.
På det området NATO har et spesielt ansvar – det militære forsvar – er
det viktig å bringe på det rene behovet for vitenskapelig og teknisk personell
som er nødvendig for å gjennomføre nåværende og planlagte forsvarsplaner i
NATO.»
Oversikt over bevilgningsbeløp og forskere ved norske universitet og
forskningsinstitusjoner som har stått i NATOs tjeneste:
Forsker

Institusjon

Prof. A. Eliassen
Dr. O. Dahl
Dr. L.. Bjerrum
Prof. A. Kvale
Dr. O. Dahl
Prof. H. Mosby

Univ. i Oslo
Chr. Michelsens inst.
Norges geotekniske inst.
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Inst. for medisinsk biokjemi
Univ. i Oslo, sammen med
Inst. for Biomedical Research,
Chicago
Sentralinstituttet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
FFI – radiometeorologi
FFI
FFI – radiometeorologi
innen meteorologi
Geofysisk inst., Bergen
Atomenergisentret

Dr. O. Walaas
Dr. A. Sanengen
Prof. J. T. Ruud
Prof .H.Trefall
Dr. Finn Lied
Dr. Finn Lied
D. T. Gjessing
A. Gammeltvedt
T. E. Jakobsen
Dr. G. Randers

Beløp i
USdollar

Tidspunkt

6000
10000
5000
104000
240000
300000

1963
1966
1963
1962-66
1961-66
1960-66

166000
17800
77000
35000
145000
26000

1960-66
1963-65
1962-65
1964
1963-65
1966
1966/67

27000

1960

Møte i NATO-regi arrangert i Oslo 1962:
Feltspatforskning, v/prof. T. F. W. Barth, Mineralogisk/Geologisk
museum, Medlem av rådgivningspanelet 1959-65, prof. S. Rosseland,
Kongelig Norsk Selskap. Administrator for NATOs forskningsprogram i
Norge 1966: T. Hernes.
Interessante oppgaver
Orientering til personell som Ønsker å avtjene førstegangstjenesten ved
Forsvarets Forskningsinstitutt: 8
«Forsvarsdepartementet har bestemt at et visst antall vernepliktige
soldater med full eksamen fra teknisk høgskole eller universitet gis anledning
til å avtjene sin førstegangstjeneste ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).
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De soldater som blir tatt ut til denne tjeneste, vil bli tilbeordret FFI etter
gjennomgått rekruttutdannelse ved deres militære avdeling.
Tjenesten ved FFI vil by på en rekke interessante og krevende arbeidsoppgaver:
- Kjemisk og radiologisk krigføring
- Organisk kjemiske oppgaver.»
FFI, J. W. Aalborg,/sign personalsjef
Fra stortingets forhandlinger – og Vietnam
«125 millioner dollar står i år (1966) til disposisjon for amerikanske
forskningslaboratorier til forskning i kjemiske og bakteriologisk krigføring.
Vietnam er et forsøksfelt for alle slags gift- og brennstoffer.»
Peter Weiss 9
«Dei forskningsprosjekta som det blir gitt tilskott til her i Norge, kan komme
til å gagne Sambandsstatane sitt forsvar. Javel, eg er fullt merksam på det, og
det er i orden.»
Bent Røiseland
«250 millioner napalmbomber er ferdigprodusert i de kjemiske fabrikkene i
USA. En del av dem er blitt brukt i Kongo og Angola.»
Peter Weiss
«USA er vår allierte og vi har på den bakgrunn selvsagt ikke noe imot at man
fra norsk side bidrar til USA's forsvarsmessige forskning.»
Svenn Stray
«638 000 tonn sprengbomber er det hensikten å bruke i Vietnam i år (1966),
– i følge en melding fra Pentagon 700.000 hektar tilsådde marker ble ødelagt
av giftstoffer i fjor.»
Peter Weiss
«Sambandsstatane er då vel ikkje vår fiende?»
Bent Røiseland
«Over halvparten av alle dyr i disse områdene omkom som følge av dette.
Mange barn, gamle og syke døde direkte av giftens virkning.»
Peter Weiss
«Det er klart at man ikke kan sette et skille når det gjelder anvendelsen av de
resultatene den teknologiske forskning kommer fram til.»
Finn Moe
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«Svangre kvinner aborterte. Hos diegivende kvinner sviktet melken.»
Peter Weiss
«Derved får dei fleste land kjennskap til resultata og kan nyttiggjera seg dei i
næringsliv og andsliv.»
Ola Gjengedal
«Ved disse angrepene berøver overflodens land et hungerens land ikke bare
de siste livsmiddelressursene: ved systematisk avløving av skogen, forgiftning av planteveksten, dømmer den også de etterfølgende generasjoner til
nød.»
Peter Weiss
«Norge er et fritt land – med frihet for borgerne og også for forskerne.»
Svenn Stray
«Siden 1965 bruker de amerikanske troppene og deres forbundsfeller offisielt
tåre- og brekningsgass som daglig rutine.»
Peter Weiss
«Med de begrensede muligheter vårt land kan by for grunnlagsforskning, er
det grunn til å være USA takk skyldig for denne bistand.»
Egil Endresen
«Mens avlingene i landet tilintetgjøres med kjemiske midler, og mennesker
og dyr faller som offer for giftstoff, og brannbomber, fører krigen til et stort
økonomisk oppsving for USA.»
Peter Weiss
«Vi er med andre ord interessert i at Amerika skal ha et så sterkt forsvar som
mulig.»
Finn Moe
«Industrigrenene noterer rekordmessige profitter. Arbeidsløsheten er redusert
fordi folk kan få arbeid i rustningsbedriftene. På samme vis som Hitler vant
beundring i verden ved å bygge motorveier, metallindustri, kjemiske
fabrikker og våpenfabrikker, stiller en stor del av USA og den vestlige verden
seg bak Johnsons politikk, fordi det ser ut som om det sikrer det Økonomiske
oppsving og den økende levestandarden.»
Peter Weiss
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«Vil vi at Sambandsstatane skal slutte med å forske når det gjeld forsvaret?
Sambandsstatane er vår viktigste allierte.»
Bent Røiseland

NOTER
*)
1)

2)

3)

4)

5)
6)

Denne dokumentasjonen består i sin helhet av utdrag og sitater fra offisielle
dokument og borgerlige publikasjoner.
US News & World report: «Growing Cost of Campus Attacks and Arms
Research», Vol. LXVI, no. 22, June 2, 1969, s. 37; og «ROTC under Fire but
doing fine», Vol. LXVI, no. 20, May 19, 1969.
Kommentar er et tidsskrift som gis ut av Unga Filosofer i Stockholm. Kommentar nr. 1 og 2 1968 inneholdt artikler om Pentagons bidrag til universitetsforskningen i USA og Sverige. Opplysningene i disse artiklene er hentet fra
følgende publikasjoner:
- Congressional Records 7/12/67. Federal Funds for Research, Development
and Other Scientific Activities. National Science Foundation 65-19. Washington
1965. The Michigan Daily, 25. okt., 1. nov., 4. nov., 7. des., 1967. The Nation,
9. okt. 1967. SSRS Newsletter Nr. 182, 1967. Time, l0. nov. 1967. The Wall
Street Journal, 25. okt., 1967.
- Technical Abstract Bulletin. Department of Defense, Defense Documentation
Center, Alexandria Virginia. Utgis 6 ganger i året. Publikasjonen ble høsten
1967 hemmelighetsstemplet, men eksemplarer fram til høsten 1967 er fremdeles
tilgjengelige. Bare personer, og bare amerikanske forskere som utfører forskning for institusjoner som støtter USAs regjering, kan rekvirere publikasjonen.
- Army Research Task Summary. Washington D.C. Government Printing Office,
1961. Publikasjonen inneholder 8 bind, som behandler forskjellige emner.
Mange opplysninger som gis i disse bindene, er nå hemmelighetsstemplet.
- Aerospace and Defense Research Contract Roster: Fiscal Year 1965,
Washington D.C. 1965. Bowker Ass. Inc. 1966. Publikasjonen inneholder opplysninger om universitetsforskningen innenfor de forskjellige våpengrener for
USAs krigsmakt.
- Government-Sponsored Research: Europe and the Soviet Union, Asia and the
Middle East, Africa, Latin America, and International Affairs. US Department
of State, Bureau of Intelligence and Research. Publikasjonen er hemmelighetsstemplet.
Kirke- og undervisningsminister, statsråd Kjell Bondevik ga i Stortinget 25. okt.
1968 opplysninger om Pentagon-finansiert forskning ved norske universiteter.
Gjengitt i Stortingets Forhandlinger nr. 46, 1968, s. 365.
Stortingsrepresentant Finn Gustavsen i en interpellasjon i Stortinget 25. okt.
1968. Alle sitater fra stortingsrepresentantene er hentet fra interpellasjonsdebatten, referert i Stortingets Forhandlinger nr. 46, 1968.
SINTEF: Selskapet for industriell og teknisk forskning ved NTH. Alle
opplysninger er sitat fra årsberetningen om forskningsvirksomheten 1968.
Alle opplysninger er sitat fra årsberetningen ELAB 1968, utgitt i Trondheim
februar 1969. Når det gjelder konfidensielle oppdrag, er også tallene for 1967
tatt med, gjengitt i ELAB 1967.
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7)
8)

9)
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NATO and Science, Facts about the activities of the Science Committee of
NATO, 1959-1966, NATO-Scientific affairs division, Paris 1967.
Utdrag av et oppslag på tavlene på Kjemiavdelingen, NTH
Sammenstilling av Peter Weiss' artikkel «Vietnam!» i John Takmann (red.):
NAPALM, Forlaget Ny Dag, Oslo 1967; og sitater fra Interpellasjonsdebatten i
Stortinget 25. okt. 1968 om økonomisk støtte fra Pentagon til norsk universitetsforskning.
I Vest-Berlin har sosialistiske studentorganisasjoner i Vest-Europa opprettet en
dokumentasjonssentral som skal samle data om misbruk av vitenskapen til
imperialistisk krigføring: Internationales Nachrichten- und Forschungs-Institut,
Kurfürstendamm 52, Berlin 12.

