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Quislings ideer er fortsatt !(~vende 
blant gamle frollltkjempt"re og NS
folk her i landet. 
- Et menneske som har 
satt livet inn for en sak, 
vil aldri helt endre sin 
oppfatning. 
'et er en sentral pt'f'svn i 
~retsen rundl NS-a.vi~en 

.. Folk og Land)) SOitl :-.ier dcttt~ 
til VG. 

Han var tidligvre ktkr av 

i-i~~jovna~l .ltla~in2~u/~~~'j(reIJ~~l~~ 
"'l1cldte seg til østfronten. Av 
'ykt for a miste jobben. tør 

.. an ikke stå fram med navn. 

FrOIH ... 
kjempelr'e 

får 
stØtl:e 

De gamle front· 
kjemperne har sin 
i:::gen hjelpeo'l'g3.::li~ 

s~~t~~t:Cr og praletisk le
der i hjelpeorganioSas jo
nen er underdirf.:ktoJr Ei
vind Suxlund i Finansde
partementet. Sa....:lund V<ir 

en av dc tidligere NS-fol
kene som stud fram i TV
serien "Solkorsets tegn,). 

':JOar 
Hjelpeorganisa3jonen har 
eksistert siden 1952 og bæ
rer i dag navnet j,Hjcl
peorganisasjonen for 
krigsskadde frontkjempe
re og deres etterlatte». '1_ Dette er utelukkende en hjelpeorganisasjon. Vi 
spør ikke hvem som har 
gjort hva. Spørsmålet er 
hvorvidt man lider nød 
som følge av krigen, sier 
Sa.xlund. 

50000 
Hjelpeorganisasjonen 

forvalter årlig ca. 50000 
kroner, som samles inn 
blant tidligere frontkjem
pere og NS-medlemmer. 

Pengene gå.r utelukken
de til krigslflv alider . 

Hjelpeorganisasjonen 
hcir i dag registrert i un
derkant av 100 frontkjem
pere. Bare en del a v dis::It:: 
mottar økonomisk hjelp. 

_ Utdelingene foregår 
ikke på. politisk grunnlag. 
Det er et spørsmål om be
boy. Tankene bak inn· 
sam.lingene er gode. Noe 
a.v hensikten er ikke å 
skape bIttherhet I rekke· 
ne, sier Saxlund. 

I dag har han en ledende 
stilling i næringslivet. 

~Jt'g lror ing-pn av ()SR ang
rl'I". Hort:,(·tt tra fod,lltercn 
A!:ibJorn l~ldcn. kJl'nner jeg 
ikke til noen SOlT. har tatt noe 
oppgjør med sin fortid, sier 
den tidligere NU-lederen . 

Avis 
Galnme]nazi~.;tenc har fort

::-:.att :-;itt org,tn "Folk og Land". 
n1cn bortsett fra avisen, har 
de gamle nazistene liten kon
takt - ifølge mannen, som i 
dag er i 60-årene. 

Det finnes for1.ln!,"ne Iser over 
g.'1.rnle frontkjempere. Gjen
nom "lo"'olk og Lhnc.·, biir det 
.il'lig lagi:t inn:c;,L!,Il..lg.s,lksjo
ner Lil vanskcllg-;jtilte front
l{jempere og deres etterlatte. 
Dessuten er det en llten grup
pe a v tidllgt.::re Waffen SS
Inedlemmer som holder sam
men. 

Venner 
_ Vi er ikke or~allisert pa 

noen måte. men det er vel na· 
turlig at aUe mine venner har 
stått på «den gale siden»_ Vi li
ker å kOlnme ~a.mmen for å 
~na.kk{' Qh) fdles cpp!eoJelser 
og erfaringer. sier han. 

- For fem år siden samlet 
jeg mitt kompani. Vi var over 
100 stykker i et st:lskapslokalc. 
Det var jo en ganRke artlg af
fære. Dd var forst.~ gang VI så 
hVerandre etler at v· «l~i i 
mokka". Ut over (~ette .har jeg 
aldn møtt noen fra leglOnen 
på denne maten. 

Kmueratslig 
Samværet var helt kaIlle

ratslig. Vi syntes det var hyg
gelig å snakke litt OIll gamle 
dager og personlige proble
mer, og noen syntes det var 
hyggelig å få seg et glass øl. 

~- I hvilken grad er nazis
men levende i dag blant dere 
som stod på «den gale siden»? 

- Jeg synes begrepet nazis
me er et forferdelig uttrykk. 
Quisling gikk også sterkt ut 
mot at vi brukte det uttrykket 
før krigen. Etter krigen skulle 
jeg besverge at jeg aldri had
de brukt uttrykket nasjonalso
sialisme. 

Men når jeg ser tilbake på 
taler jeg har holdt. viser det 
seg at jeg har gjort det gjen
tatte ganger. Vi stod tor na
sjonal-individualisme blant 
annet i forhold til Tyskland. 

If Edle hensikter" 
- Har hlstorien og etter

krIgstiden forandret din inn
stilling til disse Ideene? 

• - Nei. På lengre sikt ville l man ha sett våre edle hensik
ter. 

_ Du mener at den norske 
nazismen fortsatt ville vært 
levende om man ikke hadde 
blitt ((belastet)) ,ned Hitlers 
herjinger? 

- Ja. du verden. Quisling 

~~~~~~~~~~~~~_'~'n~n:s~å~f~ar~e~n~med det som 

tror ingen av oss angrer, sier en tidligere frontkjemper. Men han har liten tro 
nynazister (bildet), ~<;om kara.kt~I.i~T§'§'_!i.9_?!!! . ..5!.I.f!!.'!?!)lver::..?:.9....m_~'!!:.t3:.s.ken. Foto: AP/NPS. 

skjedde. men maktet ikke å (i~ned meg ser som d~-store -Illet le~er på en etterkrigstidens 
tøyle hesten som var løpt YJfare. Jeg har stemt på for- (jrevolver-romantikk». 
løpsk. skjellige partier. _ Hva er din reak::ljon på 

TV ·serien Id Solkorsets tegn"? ! _ Du angrer ikke i dag? - Hva med forholdet til 

i
-Tvert im.ot. Jeg gjorde Erik Bhicher? 

det beste for mitt folk under ~ Da han kom borti disse 
krigen. Så overarbeidet som. l tingene, slo det godt an blant 
jeg var i den tiden der. har jeg noen av de eldre NS-folkene, 
aldri vært. som syntes det var hyggelig 

_ Hvor mange tror du deler at unge mennesker fattet den-
disse synspunktene med deg? ne interessen. Imidlertid har 

_ Alle _ bortsett fra As- vel de fleste sett at dette parti
bjørn Elden som ~tod fram i 
fjernsynet Ellers har jeg al· 
dri hørt om cn eneste en. EI-! -----
dens anglvervirk!:lomhet har 
jeg heller ikke hatt noe nær-
~ere kjennskap tll. 

Mot 
kommunisme l 

- Hva vil du kalle din poli-
tiske overbevisning l dag? I 

_ Nasjonalsosialismen er I 

død. Å VIfte med armer og å 
gå i bandolær er ikke lenger 

l( 
aktuelt. Jeg betrakter meg 
fortsatt i kamp mot kommu
nismen. som jeg og de fleste 

f •. 

_ Hadde den vært laget slik 
jeg ville. hadde NRK aldri vå· 
get å sende den. Reaksjonene 
ville vært kraftige, fordi vi 
har en helt annen Innstilling 
enn den som er kOIDlllet fraIll 
i TV, sier han. SNO
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