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,liska HikspaIjkl.oeb grun<lallc tidningen 
~disk Kamp, Yilken fore dcn ay LO 
genomfOrda tryekeribojkottcn hadc om
kring 3000 betalnnde.l(l~llnmeranter. 

Diirmed yar tiden inne for det Ya I som 
aUa mlinniskor forr eUer sellare stiillas 
infor, om de forsoker Iyda sitt samvete 
och gora det de inom sig unser vura dit: 

hans fåstmii ståUde ultimatum - han 
fiek v,ilja mellan henne och politikcn. 
\'alet utfoll, inte utan inre kamp, till po

Iitikens formån. 
En tid diirefter flyttadc Oredsson till 

Stockholm och inledde verksamheten dii r! 
med en serie miiten. Till ett av motena 
som samlade 600 deltagare, oeh vara v 
Il ii If ten ditkommit med a\"Sikt alt fiira 
oljud oeh forstora motet, kom ,l"en \' era 
Lindholm. ender det allmiinna lumultct 
oeh ov,isende!, osynlig! for fridstorarna, 

! 
liindes som en blixt från klar himmel 

'. iimsesidig sympati mellan henne oeh Gil
ran Assar Oredsson, som s,lutligen ledde 
lill en for Nordiska Rikspartict oeh fiir 
dcm håda ovanligt Iyeklig och iin<lamåls

cnlig f(jrening. 

* 
På sitt kontor har G. A. Oredsson en 

påfallande god ordnin:;. Allt som ror den 
ideologiska riirelsen, scdan starten med 
lidningsartiklarna 1952, finnes arkiverat 
oeh fOrsett med pryllli:;t textade forkla
rillgar. Han Hr också luyekct nnga Incd 
att håUa ingån.;na avtal oeh har ej sinne 

fOr ekonomiska 'iventyr. 

~yligell har han heSl)kt :"oraf' Deh ~ 

ma~;triiffat med miinnen kring den lIors
bl tidningen Folk og Land. Den-;:;;;tTd
mng har en foljo av år fors6Id sprida en 
riiltvis upplysning om det s. k. .rcllso lp
gåret» mot Vidkun Quisling, som, ~ 
~store natiollal-

hjiiltea Fritiof Nansens hiiste vlia oeh .. 
medarbelare vid den omfattancle hjiilp-
verksamhel som l"nnsen bedrev i det av 
)lolsjevikerna forh,irjade Hyssland efter 

forsta viirldskriget. 

Folk og 'Land har också påvisut varfCJr 
Quisling kunde domus som lanllsWrrilda
re - hans domare orstod helt enk~ 
I~ livsåskådning. De k~ickc fatla 
a~fattat rIen urgamla l11en 

fiirnyadc arlska andliga synen på livet. 
,~t tir kristendum ' -
run <len jt/diska materialismen. Ql~ 

,'iiffujlk:Omli:;t ovcrtygad om silla ideers 
riktighet och han trodde alt miinniskan 
Ic"cL}iv efter liv på jorden, oell fiir var
feli" samlar allt I~erfarenhet, som 
'l~iir grunden for niism återfodel.se. :\iir 
han skulle skjutas var han fullkomligt 
lugn, oeh småleende gick han fram lill 
cxckutiollSpll1tonen oeh lng nlljl; nY del!! 

alla. Sedan hlev det ett drCJjsmål 12'\ cn 
<"---"1 -
~ men det hekom ej Quisling 
nå.;o\. lIan trodde som han liirde att lIii
dl'n ej lir mer iln som en blinkning mcd 
iigat, se,lan !lorjar en allnaa tillvaro ... 

\ 

Quisling var i myckel iiverEigsen .-\.,1 II It' 

J~()('h ,)enne crkiinde inf~ 
yikliga nederlaget att dell av Ql1i·dill~ re-

kommende ra de iistpolitikcn hude nHit 

d-;;-n riitla. 
-Niir Quisling var skjuten skreven de-

lllokratisk tielning i K orge: 
»Nar nationalsocialismen en dag fOrena!" 
sig med krislcndomcn blir den farlig. 
Oeh den dagen kommer.» Diirmed vel vi 
nHl demokratien innerst inne fruktar mer 
;in nål}ot annal - ett politiskt syslem 
sum i sin politik strii\'tlr efter att tilliim

pa de kristna normer vilka nu ill' på viig 

att utmiinstras ur skolorna. 
I motsats till Hitler-Tysklands politik, 

som var instiillt! på kamp mol oster,~ 
jer l'iordiska HikspiJrtjet Vidkun Quis:

Tings positi,·a Hysslands-politik, helt 
~rcnsstiinllnelse lllCd E. .1. Stagnelius 
skaldedikt Vladimir den Store, som ock
,å påvisar att de svenska vikingar som 
grundhule Hysslnnd visste vad de gjorde. 

Den tyska nationalsocinlismen fiirdes 

fram till sin maktstiillnin:; med hj;ilp av 
yttre no li, arbetsloshet och kommunistisk 
anarki. Det stora problemet for en kamp
rorelse som :\ordiska Hikspartict iir hur 
nU\ll skall kunna "inna nya anhiingare 
for ett pro:;ram som krii"cr offerui/ja. 

Jag frågade G .. \. Oredssun Ofll han tnn" 

alt det måste hli arbetsloshet oeh nod 
iin~n i vårt land, for att fram.;ången skall 
komma, eller om det kan hli framgång 
gcnom ett inre llIoraliskt uppnlknanJe 
hos siirskilt de lInga. - Svaret blev: »JlI!l 
trur mcr på ett iJlu 1IIlJ!lIl1knIlJHie.,! ~ 

Sils Hudstr,jm. 
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