
Svar til Netlandet 
Jeg leser i Deres avis at Reidar 
Ne.t1andet gir uriktige opplysning
er om Fedrelandspartiet (Flp). 
Ente~ gjør RN. dette av ondskap, 
men jeg velger å tro at det er av 
uvitenhet. 

Flp ble stiftet 17. mai 1990 og 
har selvsagt ikke noe å gjøre med 
partie.t Nasjonal Samling (NS) som 
ble stiftet av Quisling i juni 1933. 
Jeg tror at RN. forveksler Fedre
landspartiet (Flp) med Fedre
landslaget, en politisk organisa
sjon av nasjonalister som ble stiftet 
i 1925. Men heller ikke Fedre
landslaget hadde noe å gjøre med 
NS. 
. ~edere av Fedrelandslaget var 

tidlIgere statsminister Christian 
Michelsen og Fridtjof Nansen. I 
årene før krigsutbruddet 1940 var 
Anders Lange sekretær. 

I 1905 var Chr. Michelsen stats
minister for samlingsregjeringen 
som brøt ut av unionen med Sveri
ge. Chr. Michelsen var innvalgt for 
partiet Venstre og Nansen ble 
berømt bl.a. for sitt store engasje
ment for reelle flyktninger på Bal
k~n og i Sovjet. I etterkrigsårene 
stiftet A. Lange partiet som i dag 
heter Frp. 

R Netlandet vet ikke hva han 
taler om. Ingen av de tre nevnte 
menn kan vel kalles nazister. Hva 
tror NetIandet at Venstres Einar 
~ørum og Carl I. Hagen sier til en 
slIk anklage? Og Nansen har jo 
yenstresiden i norsk politikk tatt til. 
mntekt for at Norge må motta fle
re økonomiske innvandrere som i 
de kretser kalles flyktninger. 

. Nan~en to~ ikke en eneste flykt
nmg hjem tIl Norge. Han hjalp 
dem der de var på flukt, noe som 
jeg i snart sju år har hevdet at Nor
~e også må gjøre. Av den grunn er 
jeg av de fleste media og innvan
dringsvenner blitt anklaget og 
st~mplet som rasist. Og ifølge 
mme uvenner skal jeg da visstnok 
også være nynazist. Ja, gammelna
zist kan de jo ikke kalle meg, da jeg 
kun var fem år ved krigsutbruddet 
i 1940, og jeg har aldri vært med
lem av noe politisk parti eller orga
nisasjon. Jeg har kun vært medlem 
av .Arbeidernes fotballklubb og 
speiderne, men kanskje også det er 
rasistisk! 

Fedrelandslaget ble bl.a. stiftet 
for «å skape et sterkt nasjonalt sty
re». (IfØlge vedtektene). De skulle 
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også motarbeide kommunismen 
og alle internasjonale revolusjo
nære bevegelser. Nå klarte de ille 
sin målsetting, men det klarte 
Arbeiderpartiet da de i etterkrigs
årene knuste og tok knekken på 
Norges Kommunistiske Parti. 

Jeg har kjent en del kommunis
ter og de har alle vært kjekke 
karer. Tiden er for lengst inne til å 
tilgi, både kommunister og gam
melnazister. Vi må heve oss over 
hatet og engang bli ferdige med 
dette tvilsomme landssvikeropp
gjøret. -

Jeg er ikke medlem av Fedre
landspartiet, har derfor ingen verv 
der og stiller ikke til valg for ver
ken Flp eller andre partier. Men 
det er freidig og frekt å kalle Nan
sen, Michelsen, Lange og medlem
mer av Flp for nazister. Selv om 
politikk stort sett er løgn, så bør 
fremdeles en spade kalles en spa
de. Jeg kjenner mange i Fedre
landspartiet og i andre partier. De 
som er innvandringsmotstandere 
er ikke rasister eller nazister. De er 
nasjonalister. Den nasjonalisme 
Gro nå likestiller med rasisme og 
som hun ved hjelp av uijgdomsor
ganisasjoner (politiske), skal ta 
knekken på. Jeg tror ikke at Gro, 
Ap og deres leiesvenner vil lykkes. 
Der er alt for mange nasjonale, 
gode nordmenn til at de kan utryd
de oss alle. Nasjonalisme er poli
tiske meningsgrupper i forskjellige 
land som hevder den nasjonale 
enhetsstats ide som er tuftet på 
statens historiske tradisjoner, fei
les folk, historie og kultur. Hva er 
galt med det? 

Det er derfor det nå er borger-" 
krig i bl.a. Armenia, Sri Lanka, 
Libanon og Jugoslavia. Slik har 
det alltid vært og slik vil det alltid 
bli. Til slutt vil jeg opplyse at blant 
stifterne av' Fedrelandspartiet 
(Flp) var det 235 krigsseilere og 
veteraner fra VestIandyt. For å 
bruke deres egne ord: «Vi seilte for 
å jage ut tyskerne og for å komme 
hjem til et fritt Norge. Ikke for at 
landet få år senere skulle bli over
svømmet av mennesker fra alle 
verdensdeler». 
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