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UAVHENGIG 

AVIS 

ØSTERAS 

LA INGEN ØDELEGGE VAR VERNEVILJE 
;-

Svært mange har fulgt TV-at den kan få folk til å gi opp, Mange prøver 
serien «Verdens våpen», produ- til å legge hendene i fanget og å ta motet 

nettopp vunnet en seier i An
gola. 

sert av Sveriges Radio og kom- bare vente på sin skjebne. Og fra oss 
mentert av Ole Chr. Lagesen. det kan aldri ,være noe annet Det er dette som er poenget: 

Vi må ha vernevilje og et sterkt 
Det er klart at slikt gjør dypt enn galt. forsvar for å forhindre at vi blir 
inntrykk, og den som ikke for- Hvis man f. eks. trekker den lengre tid enn det gikk mellom 
skrekkes over så forferdelige konklusjon at når så mange for- de to verdenskriger. ofre for en «begrenset krig». 
ødeleggelseskrefter, kan ikke ferdelige våpen finnes, så nytter Men, og det er det alvor- Forsvinn~r vår .vilje og evne .til 
være helt normal. Allikevel vil vårt vesle norske forsvar ikke lige: Gjennom disse tredve år forsvar, hgger V1 der som en fns
vi rette et advarende ord: Her noe og kan bare legges ned, da har rØde makter, beskyttet av de te.lse f~r mak~syke krefter, enten 
gjelder det at ureflekterte følel~ er man ute på fa!lige veier. vestlige lederes frykt for en ve~- ~lsse fmnes 1 eller utenfor lan-
ser ikke får overtaket. Man rna Legg merke tIl hva som har densbrann, erobret store omra- et. 
bruke fornuften og komme frem skjedd i verden siden 1945. Til der og slavebundet millioner og Nasjonal Samling var i tred
til klare og begrunnede menin- tross for meget harde motset- atter millioner av mennesker veårene den fremste talsmann 
ger om hva vi bØr gjøre eller ninger, har terrorbalansen for- med konvensjonelle våpen. De for et sterkt forsvar, men ingen 
ikke gjøre. hindret storkonflikt mellom su- prøvde i SØr-Korea, men tapte. ville hØre på oss. Allikevel er 

Det farlige ved slik påvirk- permaktene. Tredve år uten en De vant i Tibet, i Vietnam, det vi som skal pådyttes skylden 
ning som «Verdens våpen», er verdenskonflikt, det er adskillig Laos og Kambodsja. De har for resultatet. 

20 millioner 
til Cuba, 14,2 til 

Folket vårt må bli sunt igjen 
EN APPELL FRA UNGDOM TIL UNGDOM 

• • miSjonens 
hjelpe
virksomhet 

La oss som er unge gå inn 
for å rette opp igjen den morals
ke oppløsning og det forfall som 
nå truer vårt folk. 

La oss avvise kravmentalitet, 
skoft og giddeslØshet og istedet 
innprente oss selv plikttroskap 

Respekten for norsk JtnsJonsog ansvar, i alle forhold.
innsats for vanskeligstilte men- La oss bekjempe hensynslØs
nesker rundt om i verden, er het og vold overalt hvor vi mØ
stor i vårt land. Inntil for få ter den og selv gå inn for hØ
år siden ble denne imponerende visk og hjelpsom holdning over
virksomheten finansiert uteluk- for våre medmennesker. 
,kende gjeimom frivillige bidrag La oss nekte å godta det split
fra hundretusener av nordmenn, tende hat mot landsmenn som 

(Forts. side 2) har vært holdt vedlike helt siden 

krigens tid, og {steden møtes 
med alle som menneske til men
neske. 

La oss holde oss unna seksu
elle utskeielser og isteden innse 

at det er et godt og ansvarlig 
familieliv vi skal forberede oss 
på, aller mest for den neste .ge
nerasjons skyld. 

La oss si nei til ødeleggende 
narkotika og overdrevet bruk av 
alkohol og innpr~nte oss selv at 
vi har en plikt til å ta vare på 
sinnets og kroppens helse. 

La oss i det hele tatt gå mot 
alt som kan gjøre vårt folk veikt 
og holdningslØst, og gå aktivt 
inn for alt som kan gjøre det 
sunt og handlekraftig igjen. 

Student 

Bit deg godt fast i fØlgende 
faktum: Hvem er ivrigst til å 
drive skremsels- og «freds»-pro
paganda, nå som i tredveårene? 
Hvem angriper vårt forsvar og 
prØver å svekke det på enhver 
mulig måte? Jo, selvfølgelig: 
«Venstrekreftene». Er de større 
fredsvenner enn vi andre, eller 
kan de ha skjulte hensikter? 

At venstresiden så ivrig løper 
storm på forsvaret, viser etter 
vår mening klart og tydelig at 
et sterkt forsvar er minst like 
nødvendig som før. La hverken 
disse folk eller andre få Ødelegge 
vår vernevilje. 

Frimann 

Eiendom 
er farlig 

for noen 
Sosialistisk Venstreparti for

langer enda et forbud: Folk skal 
ikke få lov til selv å eie den lei
lighet de bor i, dersom den lig
ger i en blokk. Mye tyder' på at 
Arbeiderpartiet slutter opp om 
tanken, og så har vi enda en lov 
som begrenser vår frihet. 

Hva kan det komme av at SV 
fremmer et forslag som så opp
lagt vil være meget upopulært 
blant svært mange mennesker i 

(Forts. side 7) 

Quisling sto steilt på en norsk-nasjonal linje 
NA KOMMER SANNHETEN FREM OM HANS POLITISKE HOLDNING I TREDVEARENE 

Nasjonal Samlings folk var kritikkløse etterplaprere 
av den tyske nasjonalsosialisme og villige tjenere for de 
tyske hensikter i Norge. Det er det bilde seierherrenes 
propagandister og historikere med adskillig hell har for
søkt å spikre fast i folks' bevissthet, men det er meget 
langt fra sannheten. Både i tredveårene og under krigen 
var NS en norsk-nasjonal bevegelse med den klare mål
setning å tjene Norges sak på beste måte. 

hadde båret frem, om de verdier Men, som Bruknapp påpeker, per om. 
som nordmenn hadde bygget sitt det var grupper i NS som ikke Forholdet var at selv om de 
liv på gjennom århundrer. Nå likte den linje partiet fulgte, og bekjennende nasjonalsosialister 
skulle det norske folk tømres som bl. a. ergret seg over de forlot partiet, så var det ennå 
sammen til en enhet, nå skulle mange bevisste kristne mennes- folk igjen som til en viss grad 
det samle sine krefter til ny ker som fant siri plass i rekkene hellet i tysk retning, ikke minst 
verdifull innsats. En ny norsk og satte sitt preg på partiet. Det når det gjaldt bruk av arbeids
folkebevegelse var i emning. var en liten, men meget aktiv metoder. Det er imidlertid vik-

Quislings og Nasjonal Sam
lings kamp mot visse tyskt'( kref
ter under okkupasjonen skal vi 
komme nærmere tilbake til i et 
av de nærmeste nummer. Her 
og nå skal vi se på ,hva slags 
parti NS var fra stiftelsen i 1933 
frem til 1940. 

Det som får oss til å ta dette 
spørsmål opp akkurat nå, er et 
kapitel, skrevet av Dag O. Bruk
napp, i boken «Fra Ide til dom», 
som vi kort omtalte i forrige 
nummer. Han behandler de mot
setninger som jo fantes i par
tiet i tredveårene, og skriver at 
årsakene til disse motsetninger 

Det harselleres så meget med gruppe som tidligere hadde til- tig å holde fast ved at dette så 
var å finne i en «dyptgående at NS bare fikk 27.-28.000 hØrt Norges nasionalsosialistiske godt som utelukkende var et 
ideologisk konflikt» og ikke i stemmer ved stortingsvalget i Arbeiderparti (NNSAP), og som Oslo-fenomen. Partiavdelingene 
personlige motsetninger og mis- 1933, men var egentlig det så prøvde å få NS til å fØlge de utenfor Oslo-området sto klart 
nøye med Quislings lederevner, dårlig etter bare få' måneders samme retningslinjer og gå inn og fast på en norsk-nasjop.al 
som tidligere skribenter har hev- innsats? Og en annen ting: Stem- for de samme saker som de linje. 
det. Vi som opplevde partiet fra merettsalderen var dengang 23 tyske nasjonalsosialister. De ble Den tyskinspirerte gruppe fikk 
innsiden i disse årene, vet at år. Hadde den vært 18 som i imidlertid fort klar over at både imidlertid etterhvert en ganske 
Bruknapp ,har rett, kanskje enda dag, ville oppslutningen vært Quisling og det overveldende stor innflytelse i hovedstaden, 
mer rett enn han aner. svært meget større. For ungdom- flertall i partiet var sterkt imot og de gjorde seg også gjeldende 

Da Quisling sendte ut sin men sluttet i store mengder opp en slik linje, og de fleste av dem på andre kanter av landet gjen
«Oppfordring til Nasjonal Sam- om Norges nasjonale fornyelse. meldte seg derfor ut av partiet nom sin meget aktive propagan
ling» 17. mai 1933, var det in- Denne følelse av folkereisning i slutten av 1934 og begynnel- davirksomhet. Fremover mot 
gen tvil om hva han mente med ble ikke svekket av at NS gikk sen av 1935. stortingsvalget i 1936 antok den
den og hvordan folk oppfattet sterkt frem de aller fleste steder Frem til dette punkt er Bruk- ne virksomhet til en viss grad 
den. Det gikk som et vårvær der partiet deltok ved kommu- napp ganske godt orientert, men militante former. Dette var langt 
over landet: Nå skulle vi samle nevalget i 1934. Enkelte steder den senere utvikling later det til på vei fremprovosert av marxis-
oss til vern om alt våre fedre ble stemmetallet flerdoblet. at han har nokså uklare begre- (Forts. side 7) 
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Side 2 

Gallup 
i Chile 

Vi er så avgjort ikke blant 
de mest begeistrede for Pino
chets regime. Men vi mener alli
kevel at den sannhet at genera-

FOLK og LAND 

«Avspenningen» 
kan koste oss vår frihet 
DE VESTLIGE REGJERINGER HAR RESIGNERT - SOVJETUNIONEN 

FORTSETTER AGGRESJOtlEN 

len har betydelig større oppslut- Da Helsingfors-avtalen ble skjellig vis utslag av denne punkt og bØyet unna for skri
ning enn Allende noensinne had- undertegnet med brask og bram «brinkmanship»-politikk. ket fra «venstrekreftene». Det 
de, også burde interessere nors- og Bratteli på ettersommeren i Når USA har slått om til er fare for at denne endring kan 
ke aviser. Men sannheten er ikke fjor, pustet en del mennesker «avspennings»-signaler, skyldes ha skjedd mot bedre vitende, for 
alltid av så stor viktighet, særlig lettet ut. Endelig kunne det se dette selvfølgelig langt på vei at ansvarlige politikere kan ikke 
ikke for den norske presse som ut til at øst og vest var kommet det militære styrkeforhold har være blinde for hvilke farer en 
i altfor stor grad overser de bru- på skikkelig talefot, at vi kunne endret seg i kommunistisk favør, slik holdning innebærer for oss 
tale overgrep som skjedde under se bedre og fredeligere tider men det er ikke eneste grunn. selv. 
marxisten Allendes regime. imØte. Men som så mye annet, Antagelig er det enda viktigere Resultatet av de vesteuropeis-

MARS 1976 

Australia 
nekter 

å godkjenne 
den sovjetiske 
okkupasjon av 

Randstatene 
Den nye, ikke-sosialistiske re

gjering i A..ustralia har meddelt 
de sovjetiske ledere at man ikke 
lenger er villig til å anerkjenne 
Estland, Lettland og Lithauen 
som legitime deler av Sovjet
unionen. Inntil disse land får sin 
frihet tilbake, vil Australia be
trakte de estniske, lettiske og 
lithauiske eksilregjeringer som 
eneste lovlige myndigheter. 

(Kilde: Aktinform, Malmø). 

. General Pinochet hindret ved var Helsingfors-avtalen rent at amerikanerne har følelsen av ke lands vaklende og illoyale 
sm D?-akto~ert~gels~ et rent kom- spillfekteri eller kanskje enda aldri å få skikkelig støtte av sine politikk ser vi nå. USA er på 
mum~tr~glme I ChIle, og det ~r verre: et slags narkotikum som vestlige allierte ~når det virkelig full marsj inn i en nyisolasjonis
tydehgvIs storparten av d~t Chl- Vestens politikere bruker for å gjelder å stoppe kommunistiske tisk politikk og føler seg ikke 
lenske. folk ha.m takknemh~ for. slippe å se sannheten i øynene. fremstØt. De har ikke bare båret lenger forpliktet til å være ver
Det .vIs~r en I U.S.A. nyhg of- . Den «avspenning» vi nå opp- byrdene alene, men de har til og dens vakthund mot kommunis
fenthggJo~t undersøkelse. fr~ det lever, kan føres tilbake til en med vært utsatt for hard kritikk men., Dette har vi nettopp sett 
nordamenkanske .Gallupmstltutt. fundamental endring i USA's fra sine såkalte allierte. Viet- i Angola. Til tross for at Sovjet-
8~ % av den chIlenske befol~- politikk de siste år. Her kan nam-krigen er i så måte det unionen og Cuba er skyldige i 
nmg understøtter det nye rew- vi kanskje skylde på Nixons og siste og meget avgjØrende eks- åpenlys aggresjon, legger den 20 -Il -I C b 
me, og 62 % . erklærte a~ ChIle Kissingers jakt på .kortsiktige empel. amerikanske kongress alle hind- ml_ ti U a ••• 

(forts. fra side 1) nu ~efant seg I en betydehg bed,- politiske triumfer, men i virke- Det som skjedde med folks ringer i veien for et amerikansk 
re tIlstand enn under Allendes ligheten ligger årsakene langt holdning til Vietnam-konflikten, forsøk på å stoppe dem. Dette 
regime. dypere. skyldes riktignok helt klart en er, som alle vil se, en radikal og de fortsetter å gi. Omsider 

Den tradisjonelle amerikanske dyktig, sentralt ledet propaganda endring i amerikansk politikk. kom staten etter, og av u-hjelps

Barn 
som politi i 

Tsjekkoslovakia 

politikk i de fØrste par tiår etter fra komunistenes side. Likevel Så lenge slikt foregår i An- pengene ble det bevilget noen 
annen verdenskrig, bygget på kan det bebreides de vestlige gola, trekker de fleste nordmenn millioner til misjonens hjelpe
den såkalte «brinkmanship»- lands politikere at de ikke bare på skuldrene og bryr seg ikke virksomhet. I 1974 var det f.eks. 
teori, dvs. at man til enhver tid unnlot å imØtegå denne propa- så meget om det. Mange synes 14,2 millioner. Storslagent, eller 
skulle våge å gå til grensen av ganda, men etterhvert bØyde seg vel attpå til at det er godt når hva? 

Det tsjekkoslovakiske grense
politi har vervet. nesten 5.000 
barn til å hjelpe seg. Når flykt
ninger blir fanget med assistanse 
fra barna, blir det delt ut pre
mier. (Kilde: Minut, Køben
havn). 

storkrig eller enndog til lokale for den hØyrøstede «opinion» vi slipper å oppleve endra en Til sammenligning nevner vi 
krigshandlinger for å stoppe som kommunistene og deres nervepirrende konflikt mellom at det rØde terrorregime på 
kommunistisk aggresjon.' Dette medlØpere hadde skapt. Vårt supermaktene. Men konsekven- Cuba i løpet av et år eller så 
bygget på den antagelse at fryk- norske Arbeiderparti er i så må- sene tenker de da ikke på. har fått over 20 millioner kro
ten fo}." en storkonflikt ville hol- te et godt - eller kanskje hel- Med sovjetiske flåteenheter ner til å finansiere et havnean
de de kommunistiske aggresorer ler et dårlig - eksempel på det- langs det meste av kysten og legg som dette stakkars landet 
på plass, og det av den enkle te. Mens partiet lenge hadde en hele landet klart innenfor rekke- ikke har råd til å bygge selv. Og 
grunn at sjansen for å vinne den klar forståelse av at det som vidde av Sovjetunionens taktiske det er jo heller ikke å vente, når 
var alt for små. Korea-krigen, skjedde i Vietnam, var åpenbar atomvåpen ,er Norge i en langt Castro skal underholde 10-
Cuba-krisen og Vietnam-kon- kommunistisk aggresjon, skiftet mer utsatt stilling enn Angola. 14000 krigfØrende soldater i 
flikten er, om enn på noe for- det i løpet av kort tid stand- (Forts. side 6) Angola. 

Sovjetunionen undertrykker sine minoriteter 
EN SKAM FOR VESTEN AT NASJONALE OPPRØRERE BLE TVANGSSENDT ØSTOVER ETTER KRIGEN 

Nicholas Bethel: Den siste engelske «way of life» som den er riktignok viet kosakkene og 
hemmelighet. Forlagt av H. beste av alle levemåter. Boken kaukasierne, men heller ikke her 
Aschehoug & Co. Oslo er et gripende minnesmerke over nevner han nasjonale momenter, 
1975. mennesker som søkte friheten og til tross for at det turde være 

. som av Vestens forkjempere for kjent at nettopp kaukasierne er 
Den 11.2. 1943 ble den såkal- frihet ble sendt tilbake til død, meget nasjonalbevisste. Heller 

te Jaltaavtalen undertegnet av de tvang og alskens elendighet. ikke nevner han gjennom hele 
vestlige og de østlige allierte. (Sml. Solsjenitsyns beskrivelse boken hverken ukrainere eller 
Den gikk ut på at alle sovjet- av deres skjebne i «Gulag-arki- hviteruthenere og ingen av de 
borgere som ble påtruffet i Vest- pelet».) tyrkiske folkeslagene: turkesta
europa, om menn, kvinner eller Bethel er' klar over at det nere, tatarer, aserbaidsjanere etc. 
barn, skulle utleveres til Sovjet- skjedde noe grusomt med hund- Russerne forsøker selv å skju
unionen om de ville eller ikke. re tusener, ja, med millioner av le at det består et slikt nasjonali
Avtalen holdtes hemmelig. sovietmennesker i årene 1945- tetsproblem, men det er en 

Det er fØlgene av denne avta- 1947, og han legger heller ikke kjennsgjerning at Sovjetunionen 
len Nicholas Bethel skildrer i sin skjul på hvad han mener om ikke er en sammenslutning av 
bok. En bok som ikke kan be- sine engelske landsmenns rolle stater på et fritt grunnlag. Rik
skrives. Den må leses. Leses fra i dramaet. Men på den andre tignok sier grunnlovens paragraf 
perm til perm selv om så å si siden synes han å ha et litt man- 10 at enhver stat har rett til å 
hver side inneholder ting som gelfullt kjennskap til storparten tre ut av unionen, men ve den 
får enhver som har det minste av disse millioners historiske som ville forsøke seg på det. I 
kjennskap til den sovjetiske bakgrunn. Mennene klassifiserer virkeligheten består altså Sovjet
«way of life», til å krympe seg han for eksempel stadig som unionen aven russisk kjernestat, 
av medlidenhet med de millio- russiske krigsfanger. som i tidens lØp har underlagt 
ner hvis skjebne man kan tenke Med andre ord ser han, iall- seg den ene nabostaten etter den 
seg til, samtidig som man nær- fall tilsynelatende, ikke ut til å andre med makt. FØrst ble de 
mest får lyst til å gråte fordi ha kjennskap til det sovjetiske erobret av tsaristiske tropper -
man kanskje hittil har ansett den nasjonalitetsproblem. Et kapittel Turkestan så sent som i 1860 

årene - og etter en kort frihets
tid fra 1918 til 1924 ble de gjen
erobret av bolsjevikene. Så 
igrunnen er bare halvparten av 
Sovjetunionens befolkning rus
sisk. Resten er tildels folk av 
annen rase og med annet språk, 
annen religion og egen historie 
som ofte går lenger tilbake enn 
den russiske. Og til dags dato 
har ikke russerne klart å knekke 
disse folks selvstendighetstrang. 
Den har til stadighet ulmet un
der og tildels også over overfla
ten, og det sier seg selv at disse 
folkene forsøkte å utnytte den 
situasjonen som bØd seg såvel 
under den fØrste som under den 
andre verdenskrigen. Og kan vi, 
for all del vi nordmenn fortenke 
dem i det? Også vi spilte vårt 
spill i 1814 da DanmarK var 
svekket etter krigen med Sverige 
og det gjaldt vår egen selvsten
dighet. 

Så bortsett fra alle de tusener 
av ekte russere som for sin del 
i krigen så en mulighet til å be-

fri seg fra kommunistsk åk, var 
det tusener, ja, millioner av ik
ke-russere som i tyskerne så 
sine redningsmenn fra russisk 
undertrykkelse. Bare i et eneste 
slag (ved Kiev) falt 800.000 fan
ger i tyskernes hender, og sik
kert ikke fordi tyskerne var så 
meget flinkere til å slåss enn 
sovjetsoldatene. Nei, disse hær
skarene som i slag etter slag 
strømmet over til tyskerne kom 
hovedsakelig på grunn av nasjo
nalitetsproblemet. Med andre 
ord strømmet de over til tysker
ne for fra den siden å kjempe 
for egen nasjonal selvstendighet. 
Ikke for en nasjonalsosialisme 
som de overhodet ikke hadde 
kjennskap til. Likesom nord
menn dro til England for derfra 
å verge om norsk selvstendighet. 
Enhver søker hjelp hvor han 
tror at han kan finne den. Noe 
engelskmannen Bethel burde ha 
forstått og tatt hensyn til. Men 
istedet begår han en ny historisk 

(Forts. side 7) 
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-- FOL~gLAND--... 
Ansv. redaktør: 

ROLF CHRISTIANSEN 

assistert aven redaksjonskomite. 

Vi må være våkne 

FOLK og LAND Side 3 

Noen ord om vår (<fortid}) 
og hva vi bør gjøre i fremtiden 

Det er ikke annet å vente enn AV BRAGE grep. Med våre folk, må jeg her 
at der hos mange NS-folk rett også ta med alle som var på vår 
etter krigen hersket endel ideo- grunn synes jeg at det som har side i den store verdenskampen. 
logisk forvirring på grunn av den hendt for de enkelte av oss tid- Nettopp ved å ta avstand fra 
orkan av affekter og oppdemmet ligere NS-medlemmer, må bli umenneskelighet av enhver art, 
animositet som fØk over landet svært bagatellmessig. Dette 6etyr rent prinsipielt, så vil vi stå så 
i tiden etter mai 1945. Samtidig ikke at jeg er av den mening at meget sterkere, moralsk sett når 
Økte den voldsomme propagan- uretten mot oss skal få gå upå- vi går til angrep på våre mot
da mot oss og det Tyskland på talt hen, og at vi skal slå oss standeres feilvurderinger og 
hvis side vi rent ytre sett hadde til ro med og avfinne oss med overgrep overfor oss og våre 
stått i den store kampen. Riktig- den skjebne som er blitt oss til- venner i andre land. 

Vera Grønlunds artikkel om Sovjetunionen i vårt ja. nok var der også visse samineter del på den måten at vi ikke tar Når vi skal gjøre opp vår sta-
nuar·nummer har utløst en flom av artikler og innlegg i propagandaen, og dette Riorde til gjenmæle mot alt det som er tus pr. i dag, og prØve å f~nne 
både fra vanlige lesere og fra våre mer faste medarbei·den dessverre så meget farligere prestert av lØgn og urett etter ut hva det er som rØrer seg l de 
dere. Vi i redaksjonen står som kjent på en ganske annen for oss. Men det kan dog trygt krigen. tidligere NS-folk, rent politisk 
linje enn Vera Grønlund akkurat når det gjelder dette sies at den store masse av NS sett, så tror jeg i alle fall vi 
spørsmål, men aven rekke grunner fant vi' def riktig folkene, ihvertfall av dem som Overdriv ikke retthaveriet fØrst og fremst skal slå fast at 
og interessant å ta artikkelen inn. For det første er vi hadde en idernessig bakgrunn for Selvsagt er det en moralsk en temmelig sterk politisk trett
innstillet på å tåle andre meninger enn våre egne, og for sitt medlemskap i partiet, bevar- plikt for oss så stå fast på sann- het gjør seg gjeldende sammen 
~et annet var hennes artikkel båd~ velskrevet og pers~n. te hodet ganske kaldt og klart, hetens og rettferdighetens grunn. med en viss trang til nyoriente
~g preget på e? varm o~ sympatisk. måte. Men det vik· selv under trykket av maidage- Men dette må allikevel aldri for- ring. 
tlgste var at VI mente tIdspunktet I aller høyeste grad nes voldsomme reaksjoner mot lede oss til altfor stor retthave-
er inne for å diskutere forholdet til vår røde nabo i øst oss. riskhet som lett roan ende i rene Overdriv ikke drØmmen 
så grundig som mulig. Etter antall reaksjoner å dØmme, Riktignok har det for oss som kverulantisme. Vi gjør oss ikke De meget få tidligere NS
er v~re lesere skjønt enig i det. 'Yi har derfo!.latt temaet har fulgt litt med i det som fore- mindre om vi åpent innrømm~r medlemmer som går rundt me~ 
dommere dette nummer, men allikevel har VI Ikke kunnet gikk aldri vært tvil om at bak at også vårt system under kn- drØmmer om et nytt NS-partl 
trykke alle innlegg vi har mottatt. retts~ppgjøret sto en folkeme- gen, slik det ble praktisert, var med hird og b~ns~jorter, i ett 

. . . ning som i betydelig grad var belemret med en rekke åpenbare og alt mest muhg hk det gamle ! de. sIste år har det. her ~ No~ge vært en tendens til inspirert og utgått fra en ganske feil, og at hver enkelt av oss partiet, de tror jeg utgjør bare 
å.ldylli:sere forho!dene I SovJetumone~, og de problemer bestemt krets, som det hadde heller ikke var feilfrie i våre en uhyre liten brØkdel av med
VI ~ar I forhol~ tIl ~ette land, har det ikke vært god tone lykkedes å få med seg ledend~ vurderinger og handlinger. Den lemsstokken. Det er nettopp på 
å ga nærmere Inn pa. menn i alle land for å fremme -tyske nasjonalsosialisme, som dette punkt våre motstandere tar 

Men en slik holdning fra de fleste politikeres og masse· 
medias side, er det fare for at vårt folk kan dysses i 
søvn og ikke erkjenne faren før det er for sent. Og det 
må ikke skje. I disse ulvetider må vi være årvåkne som 
aldri før, og hvis dette nummer kan hjelpe til å holde 
øynene åpne hos noen, så er vår hensikt oppnådd. 

ET RAD TIL 
DE FORFULGTE NS 

AV ADVOKAT ERLING UELAND 

sine planer. Vi har etterhvert våte motstandere så altfor lett så skammelig feil. De tror at alle 
fått så mye å vite om tingene at har identifisert oss i NS med, NS-folk er mer eller mindre far
vi kan si med sikkerhet at «retts- var i altfor hØY grad belastet lige «nazister», som bare går og 
'Jppgjøret» etter krigen, såvel med en farlig materialisme, slik venter på en mulighet for igjen 
Niirnbergprosessen som Tokio- som også Vidkun Quisling så å komme til makten. 
'Jrosessen samt alle andre pro- klokt bemerket under sin saks Jeg tror jeg kjenner stemnin-, 
sesser og ~ettssaker, var inspirert behandling i hØyesterett. Den gen blant de tidligere NS-med-
19 iscenesatt av den internasjo- måten jødene ble forfulgt på i lemmer så godt som noen, når 
nale kommunisme i ledtog med Tyskland, må også enhver an- jeg påstår at er det noe de fleste 
andre mystiske mØrkemakter stendig NS-mann ta avstand fra. NS-folk ikke kan tenke seg, så 
med forgreninger over hele klo- Der forekom utvilsomt under er det en renessanse for det som 
'.len. Det hele var et ledd i et «vårt» regime, eller rettere sagt var under krigen. - Det er 
rent systematisk arbeid for å det tyske regime, en rekke over- passe. Det eneste som virkelig 
undergrave og senere helt tilin- grep mot humanitære lover, som kan tjene Europas interesse i 
tetgjøre, ikke bare :vår vesteuro- det bare er. tåpelig å forSØke å dag, er at Vest-Europa tømres 
neiske kultur, men all virkelig forsvare. Vi vil stå så meget sammen til en fast politisk og 
kultur og ordning som besto i sterkere i vår kamp mot vå~e militær enhet i nøye samarbeid 
verden utenom Sovjet-Russland, motstanderes overgrep mot oss, med U.S.A. 
for deretter å gjøre allverden til når vi samtidig er villige til åpent " Dette er virkelig et stort his
et desto lettere bytte for ver- å innrØmme og besemt ta av- torisk mål, som er verd å gå 
densbolsjevismen. På denne bak- stand fra enhver form for over- (Forts. side 8) Det hender at en som var som kaller en N.S.-mann «na

medlem av N.S. under krigen zist» er derfor skyldig til straff 
reiser dette spØrsmål: Er det etter loven. --------------------------------------
lovlig å kalle meg «nazist» med Men så kommer neste spØrs
den begrunnelse at jeg var med- mål: Er det under forholdene i 
lem av partiet Nasjonal Sam- dag trolig at den krenkede N.S.
ling? mannen får medhold hos dom-

Svaret er avhengig av hva stolene? 
som legges i begrepene. Under- Jeg vet ikke. En dom som gir 
skrevne har skrevet slik om N.S.-mannen medhold vil ta livs
spØrsmålet fØr i skriftet «Kir- lØgnen fra ;storparten av det 
kens rolle»: Det fØlger av dette norske folk - det dyreste det 
at det å være N.S. under krigen har. De fleste vet nok nå at 
kan forsvares fullt ut. Et sådant korstoget mot N.S. var fØrt mot 
menneske har krav på respekt. feil fiende og med skitne våpen. 
Han har ved N.S.-medlemsKapet Men de trøster seg til at det gikk 
ikke synt menneskelig svikt. ut over urenslige folk. Det har 

Det å være «nazist» slik ordet demagogen fortalt og det koser 
oppfattes er noe verre. Det er de seg med å fortelle i dag. 
betegelse på en mann som går Til N.S.-mannen vil jeg likevel 
inn for det vonde, terror, rasehat si: Har du mot, krefter og pen
og konsentrasjonsleirer, ja også ger så reis søksmålet. Det vil 
drap. Nazist er derfor et skjells- klarne luften, og kanskje vil en 
ord. Å kalle en mann nazist er eller annen «god nordmann» 
en fornærmelse. som kjemper for menneskerett 

Norsk rett, strl. § 246 og komme til at den bør gjelde også 
§ 247, setter straff for fornær- for deg. 
mende tiltale og omtale. Den (Samfunnsliv) 

Unnskyldning til Tønsbergs Blad 
I lederen i forrige nummer l!n-' Øyeblikk lederen ble skrevet. 

tydet vi at Melsoms bok skulle Den 21. januar bragte TØnsbergs 
ties ihjel, fordi bare tre aviser Blad en seriØS anmeldelse, som 
av seksti som hadde mottatt den, vi senere skal komme tilbake til. 
inntil da hadde anmeldt boken. Det gleder oss å kunne regi-

Det viser seg at enda en avis strere denne avisen blant de få 
hadde tatt boken alvorlig i det rettferdige. 

ALT ER FRIVILLIG 
På forespØrsel vil vi gjerne be- for en rettferdig sak som driver 

krefte at alt arbeide med redige- verket. 
ring og ekspedering av «Folk og Hver eneste Øre som blir be
Land» gjøres av frivillige krefter taIt i kontingent og bidrag til 
som ikke får en Øre i betaling. Folk og Land, blir brukt til å 
Tvert om har de gjerne utgifter gjøre avisen bedre eller til å 
i tillegg. Det er vilje til å arbeide skaffe den større utbredelse. 
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Side 4 FOLK og LAND MARS 1976 

Mobbing - før og nå Ingen kan lese seg til sannheten 
HAR FORELDRENE SELV SKYLDEN? om Sovietunionen 

Av Bjørg Bugge I 
SVAR TIL «LEGIONÆR» FRA VERA GRØNLUND Hvem har lov til å bli for- vet brev, noen skulle ha hjelp i 

skrekket når fenomenet «mob- farskapssaker, og andre skulle 
bing» blir bragt på bane? Enten ha far til å få innsattte ut igjen, Herr redaktør! på tusener av utenlandske stu- A beskytte Leningrad mot an-
det blir praktisert i eller utenfor lærere skulle ha større lØnn. Det I Folk og Land nr. 1 utford- denter oppholder seg lengre el- grep. Ikke-angrepspakten med 
skolegården kan gå ut på ett. var nesten ikke et menneske i ret jeg signaturen LEGIONÆR ler kortere tid i Sovjetunionen. Tyskland og Polens deling var 

Er det for eksempel noen av denne store hopen som ikke til å svare meg på følgende Millioner av turister gjennom- også en manØver for å vinne 
de som tok aktivt eller passivt hadde fått hjelp direkte eller in- spørsmål: «Med hvilken rett strømmer landet hvert år. I alle tid. Dette kan LEGIONÆR lese 
del i massemøtet Kr. Himmel- direkte av far. (Til dem som er gikk Tyskland til angrep på: det tilfeller ville oppskriften til den- seg til i enhver ærlig og saklig 
farts dag 1945, da mine foreldre ny i bygden bØr det opplyses relativt svakt ruste de Sovjetuni- ne Barron være aldeles umulig informasjonskilde om disse 
og noen få medlemmer av Na- at far var ordfØrer både i Os og onen og med hvilken rett på- å gjennomføre. Men det blir spørsmål. Hva LEGIONÆR el
sjonal Samling, ble hentet av be- Tysnes under okkupasjonen.) fØrte man sovjetfolket de enor- alltid igjen en masse mennesker lers tror å vite om forholdene i 
væpnede vakter i hjemmene og Bare sin egen familie fikk han me lidelser det ble utsatt for?» som aldri besøker Sovjetunionen Sovjetunionen stemmer ikke 
fØrt til daværende lensmanns- ikke tid til. Men de fikk isteden- I nr. 2 svarer LEGIONÆR og som vil være, mere eller min- med de faktiske forhold. Bl. a. 
kontor? Hylekoret hørtes i et for en annen form for hjelp. meg meget utfØrlig, men han dre mottakelig for den antisov- nevner han at de tyske soldater 
par kilometers avstand. Folk i (Det var aldri noe ekstra igjen svarer ikke på mitt spørsmål. jetiske hetsen som tydeligvis er ble mottatt med jubel av store 
alle aldersgrupper - til og med når vi kom til butikkene). Istedet får jeg vite at han har skrevet på bestilling. deler av den ukrainske befolk
dagsventende mØdre deltok. Til alt hell bodde vi nær en studert en mengde antisovjetisk Hvis jeg vil vite noe om et ning. Jeg er mere tilbøyelig til 

Jeg måtte også gå spissrot- russerleir, og fangene gav meg litteratur og nærmest har med- land, dets samfunnsforhold og å tro at en del ukrainere spilte 
gang gjennom hopen av mer el- og mine SØsken mat. Vi fikk lidenhet tilovers for meg som dets befolkning, da går jeg til vennligsinnet, av redsel for tys
ler mindre ville mennesker. brød og noe som kalles hon- bare har studert forholdene i landet selv og dets egne kilder. kerne som trengte inn i deres 
Spyttklysene hang på meg som ning, og de gamle vaktene stakk selve. S<;)Vjetunionen .. Jeg . har I?ette er. et prinsipp som jeg ikke land. 
girlandere. En vakt satte mas- av og til noe til oss fra sine nemhg, Ifølge h~ns kIlder, Ikke vIl fravlk~. S~lv den beste. og ~For at LEGIONÆ.R skal. for
kinpistol i maven på meg fØr pakker hjemmefra. sett noe med mme egn~ øyne. mest sakhge htterat.ur kan Ikke st~ hvorda~ ~ans artIkkel VIrket 
jeg fikk slippe inn til mine for- A bli banket med balltre eller Jeg har ?are trodd at. Jeg har erstatte et opphold l landet selv pa ~eg. rna Jeg bru~e en. sam
eldre. De forsøkte å tØrke de steinet på skolegården utenfor sett, for Jeg er totalt hJ~rne~as- og samvær med landet~ mer.mes; m~nlIknmg: MOM-slden.I Ar
verste klysene av hverandre. vinduet til lærerne kunne være ket av KGB (hva det na . matte ker. Derfor er ~et m~n p~Ikt a belderbladet. ga ~en 19. Januar 

Der nedenfor stod de i hund- det samme. De hverken så eller være). Alle mme venner l Sov- fortelle hva folk l SovJetumonen spalteplass tIl et mnlegg under
redetall og skrek. En hel del hørte. Når jeg ikke kunne skjule jetunionen er al~så suspekte selv mener om forspillet til tegnet krigsoffiser, med fØlgende 
hadde min far hjulpet. Det var behandlingen og far tok affære, agenter. Studente~ Jeg har snak: Tys~lands angret? . kraftsalve. mot med~emI?er av 
folk som hadde sittet i timevis i ble situasjonen bare verre på ket med, o folk pa kafe~r og -l . HItler hadde l hele førkngs- NS. Jeg SIterer: «l VIrkelIgheten 
stuen vår og ventet. Noen skulle skolen. Den dagen jeg sluttet parker, pa kolchoze~e J.eg har tIden fo~talt verden. at det var v~r. de l~n~ets bu.unfall som var 
ha oversatt brev og andre 'Skre- (Forts. side 6) besøkt, alle har de gatt mn for kommumsrnen han VIlle knekke. VIllIge tIl a se sme landsmenn 

Gyldendals strafferegister 
Norske leksika minner ofte linger. Flere av dem er dØmt for 

om utskrifter av strafferegistret å ha undergravet forsvaret. 
fra «landssvik»-oppgjøret. Særlig Ingen tvil om at det ville in
utmerker Gyldendal seg, hvor vi teressere almenheten betydelig 
finner domsresultatene for en mere å få lese litt omkring nå
lang rekke NS-medlemmer. værende ledende personligheters 
Navn som ikke har noen betyd- fengselsvita - særlig når det 
ning i dagens Norge, og hvortil dreier seg om levende og fullt 
det er knyttet slett kamuflerte, virksomme topp-politikere -
politiske anstrØkne kommenta- enn når det gjelder relativt 
rer. ukjente NS-folk som ble kag-

Vi hadde ikke kritisert dette strøket og dømt under full of
hvis linjen hadde vært fulgt kon- fentIighet. 
sekvent, men leserne vil forgje- I hvert fall må det være like-
ves lete etter -lignende opplys- stilling. 
ninger når det gjelder folk som Jr. 
idag sitter i landets nøkkelstil-

Verdens nød satt i system 
Herr redaktØr! 

FN's f~igjøringsmaskiineri rul
,ler stadig videæ i sin massepro
duksjon av politiske flyktninger, 
foreldreløse barn og fremmedar
beidere. Alt beregnet på eksport 
til Vest-Europa, 

I diss,e dager· er, blant andre, 
Portugal, Angola og Libanon til 
behandling for frigjøring. Høsten 
'er rik på dØd og nØd. Hjelpe
organisas jonenes «hØ8temann
skaper» ser ut til å få tilfreds
stillet sitt umetteLige behov av 
nød for å kunne spille rollen 
,som frelsere innen dette plan
me~g seJvfo~synende og nød
skapende system. Dette får så 
sin velsignelse av de som steller 

med demokrati og menneskeret
ter. 

Det er en påkj,enning å vite 
at vi med påtvungen økonomisk 
støtte til dette som kalles u-hjelp 
«til frigjØring og fred», også blir 
pålesset skyld for ,at dette blod
dryppende drama i rettsløshet, 
nØd og død kan fortsette. 

Vi blir på denne måte også 
tvunget til å gi støtte til vår 
egen undergang. Vest-Europa er 
et lemlestet, overbefolket og in
dustriforgiftet område og tåler 
ikke mer. Om ikkie alt liv her 
skal dø ut, må denne menneske
strømmen inntil Europa vendes. 

En byrdebærer, Bergen 

å hjernevaske meg og tusener av Folk i Norge kalte Hitler et torturert og drept for ussel vin
andre studenter i Sovjetunionen, bollverk mot kommunismen. nings skyld.» Sitat slutt. 
og gi oss en trollsplint i øyet. Min egen mor sa dette. Hitlers Jeg skrev øyeblikkelig et inn
Godt gjort. - Sovjetfolket for- syn var kjent for russerne, derfor legg til avisen, henviste til dette 
tjener i sannhet en hedersplass ble tungindustrien satt igang råtne angrepet og spurte: «Hvem 
i verdenssamfunnet. med all kraft, men landet var er De som våger å sette slik 

I LEGIONÆRS artikkel er langt fra rustet til å fØre· krig. gemen løgn på papiret?» Det 
det et sitat som han ber meg Det gjaldt å beskytte grense- gikk to uker. Til slutt fikk jeg 
om å lese minst 2 ganger. For ne og vinne tid. Etter forhand- artikkelen inn etter purring. Men 
sikkerhets skyld har jeg lest det linger med Finland, om bytte av nå kommer jeg til poenget. Det 
3 ganger og min konklusjon er territorium, brøt Finland for- er, etterhvert, kommet inn flere 
denne: Hans argument faller 'på handlingene. Vinterkrigen som innlegg som alle støtter den så-
sin manglende logikk. Tus.ener fulgte hadde bare EN hensikt: (Forts. side 6) 

Stor arv det er for mannen 
Eller er det ikke'? 

Herr redaktØr! 
«Vår Land» har hatt et inter

vju med dosent Eva Norland om 
arv og miljØ. Allerede overskrif
ten gjør en sterkt betenkt: «Tull 
og tøys at barn blir født arvelig 
belastet». Litt lenger nede på 
siden leser vi dessuten: «Sam
men med den danske forsker 
Johannes Nilsen avviser hun 
(Eva Norland) denne tradisjo
nelle oppfatning av arvens be
tydning for barns videre utvik
ling». 

Hvordan i all verden kan et 
studert menneske få seg til å 
presentere denslags oppfatnin
g;er, stikk i strid med det store 
flertall av vitenskapsmenn og i 
strid med hva vi alle daglig kan 
observere og registrere? SelvfØl
gelig fordi alt værsgo skal stem
me overens med marxistisk teo
ri: Vi er alle like og et produkt 
av våre omgivelser. 

Selvfølgelig spiller både arv 

og miljØ en rolle for et mennes
kes utvikling. Jeg leste en gang 
fØlgende fremstilling aven ar
velighetsforsker, og jeg tror ikke 
det kan sies mer presist: Et men
neske er som en fotografisk pla
te. Man kan ved oppdragelse 
«fremkalle» større og mindre 
deler av «platen», men aldri noe 
som ikke finnes der. 

I virkeligheten skjØnner jo og
så Eva Norland dette. Bl. a. for
teller hun at menn med ekstra 
store Y-kromosomer kan bli alt 
fra store forbrytere til meget go
de ledere. Hva er dette annet 
enn arv, og hvorfor da disse tå
pelige uttalelser om at arven 
ikke spiller noen rolle? 

Det er nok fremdeles stor for
del for mannen og kvinnen å 
være fØdt av godt, skikkelig folk, 
noe som så avgjort ikke har noe 
med sosial status å gjøre, men 
med ganske andre kvaliteter. A 

ha god arv i seg og samtidig få 
vokse opp i et godt miljø, det er 
vel en så stor lykke som noe 
menneske kan forlange. 

Men de som ikke er så hel
dige, er de dømt til å bli «tape
re»? Slett ikke. Fra de usleste 
forhold kan komme de prektig
ste mennesker, det har vi alle 
sett og erfart. Det beror bare 
alt for mye på tilfeldigheter 
hvordan folk utvikler seg. Hvis 
vi visste mer om arvens veier, 
hvis vi forsket grundigere i disse" 
ting, da ville f. eks. skolen ha 
større muligheter til å fremkalle 
de deler av «platen» som inne
holder de beste egenskaper. 

Slike folk som Eva Norland 
hindrer oss i dag i å gå denne 
eneste mulige vei til en bedre 
oppdragelse. Hun gjør stor ska
de, selv om jeg jo skjØnner at 
hun mener det godt. 

Lærer, Arendal 
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MARS 1976 FOLK og LAND 

Sovjetunionen 
rustade sig for angrepp mot Tyskland 

AV THORSTEIN GOTHERSTROM 

Herr redaktØr! tat 100 % fOr krigsandamål se- ligt kunde tillmotesgå ... Molo-
Genmale till Vera Gronlunds dan «Munchen» 1938. tov kravde fOr Sovjetunionens 

debattinlagg «Ett annat syn på I augusti 1939 yttrade mars- rakning ratten till herravallde 
Sovjetunionen» i januarinumret kalk Vorosjilov: «Nar Tjecko- over Balkanhalvon ... Råamnen 
av Folk og Land. slovakien gick under foregående darifrån var oumbarliga for det 

Redan det forsta argumentet år, vantade vi på en vink från tyska naringslivet. Att ge Sovjet 
i utmaningen mot sign. «L"egio- Frankrike. Våra trupper stod be- fria hander i Rumanien och til
nar» tyder på at Vera Gronlund redda men vi fick inget klartec- låta sovjetryska militarbaser i 
blivit gediget indoktrinerad un- ken.» Bulgarien skulle betyda, att 
der sin frivillig a visteise i Sov- P. Derewjanko och D. Projek- Tyskland var beroende av Sov
jetunionen, som knappast ar nå- tor skrev i «Kommunist», Mosk- jets nåd ... Nyaste forskningar 
gon fOrespråkare fOr den histo- va, 1958: Nonaggressionspakten ger vid handen, att det slutgil
riska sanningen, men val tar var- med Tyskland var tankt som ett tiga avgorandet om ett preven
je tillfalle i akt att sprida sitt medel att vinna tid och starka tivkrig mot Sovjetunionen fatta
politiska evangelium till den som vår forsvarsmakt .. '. Nar Eng- des fOrst efter det jugoslaviska 
ar opp en fOr denna propaganda, land och Frankrike, som borjat falttåget. Vi vet idag, att Hit
som Vera Gronlund fOrmediar. och fortsatt kriget fOr att nå sin a lers anvisning till sina befalha-

Hennes nyforvarvade «Fuh- imperialistisk a mål (Som bekant vare i dec. 1940 att utaibeta 
rer» Karl Marx yttrade 1855, att planerade dessa demokratier att planer fOr ett eventuelIt preven
Rysslands politik ar oforander- dela upp Ryssland efter l:a tivkrig inte alIs var något defi
lig. Dess metoder, taktik och varldskriget - Min anm.) led de nitivt beslut.» 
manovrer kan fOrandra sig men fØrsta svåra nederlagen .. ,and- Forre franske statssekretera
ledstjarnan fOr dess politik, rade kommunisterna sin inn- ren J. Fabry: « ... Detta krig ar 
varldsherravalde, ar en fixstjar- stallntng till kriget ... » sannerligen Sovjetunionens krig. 
na. Liknande uttalanden har Utrikesminister Byrnes om Potemkin sade till mig utan om
gjorts av så skiida 1800-talspo- Stalins pakt med Hitler: «Det svep: «Varfor skulle ett krig av
litiker som - fOr att namna visar sigtydligt, att Sovjet-rege- skracka oss? Sovjetryssland gick 
några få exempel - Wilhelm ringen slutit pakten i avsikt att fram ur det senaste kriget. Ur 
Liebknecht, panslavisten Pogo- bry ta den.» det nasta skall skap as ett Sovjet-
din och Bismarck. Vad som gall- Krustjov (1959) citerar Stalin: europa.» 
de i ho gre grad bolsjevikerna. «Det ar vasentligt for oss, att Den engelske historieprof. A. 

Det ar fortfarande en i många kriget utbryter. Vi måste starka J. P. Taylor: «Nar tyskarna bor
krets ar omhuldad och utbredd det kommunistiska arbetet fOr jade kriget med Sovjetryssland 
tes, att Hitler tagit den intet ont att vara val fOrberedda fOr det i juni 1941, måste de snabbt im
an ande Stalin på sangen 1941. ogonblick, nar konflikten t1nner provisera och de nådde huvud
I verkligheten var fOrhållandet ett slut. sakligen darfor ingen snabbt av
helt annorlunda: Prof. Hoggan, USA: «l juni gorande seger, eftersom de helt 

Josef Davies, som var ameri- 1940 borjade Sovjetunionen dra- och hållet fOrsummat att planera 
kansk ambassador i Moskva, ga sarnman valdiga styrkor i Po- transportvasendet fOr ett krig av 
uppgav i ett tal 1943, att Stalin len, dar tyskarna hade mycket den arten ... Det står over varje 
sex år tidigare fOrklarat, att ett svaga stridskrafter ... Den stall- tvivel, att Hitler utvidgade kri-
2:a varldskrig var oundvikligt. de inom ramen for det tysk- get 1941 endast av preventiva 
Samma ambassador skrev i «Det sovjetiska avtalet krav på vik- skal.» 
Basta»,' (Reader's Digest) 1942, tiga militara utrustningar från (Forts. side 6) 
att den sovjetiska industrin arbe- Tyskland, som detta land omoj-

Side 5 

JORDBRUK 
BURDE VÆRE ET KALL 

AV TERJE DAG LUND 

Jeg passerer ofte et småbruk 
som drives aven pensjonist og 
hans kone. Og hver gang må jeg 
tenke: Hvad om all Norges jord 
blev drevet som her. Nu tenker 
jeg ikke fØrst og fremst på pro
duktiviteten, nei, jeg er mere 
opptatt av den estetiske nydelse 
dette småbruk gir meg. Alle byg
ninger er alltid velrnalete. Om 
det så er hesjestaur, så er denne 
under tak når den ikke er i bruk. 
En hesje på dette småbruk er 
også et snorrett mesteriVerk. 
JevnhØY og jevntykk og med alle 
ugress plukket bort. 

En gang kjØpte jeg hØY fra 
denne gård. Sommeren forut 
hadde vært rent ille med dårlig 
hØytØrk. Mitt eget høy var fØl
gelig av ringe kvalitet og dyrene 
vraket meget. Men så ikke med 
hØyet fra dette mØnsterbruk. Det 
luktet henrivende sommer av det 
og dyrene takket da også ved å 
ete hvert strå. 

Jeg kunne skrive mere godt 
om denne lille gård og driften 
der. Men atter en gang, min 
anerkjennelse har intet med pro
duktivitet å bestille, men mere 

med ordenssans og ærefrykt for 
sitt arbeide. Eller omforladelse, 
for sitt kall, ti jordbruk ourde 
være et kall for de som driver 
det. Men det er på de moderne 
storgårder redusert til et arbeide 
på linje med fabrikk- og kontor
arbeide. Derfor skjØttes det også 
på mange gårder like skjØdes
lØst som fabrikkarbeideren gjØr. 
Det er blitt bygget fjØser som 
mere ligner fabrikkhaller enn 
hjem for dyr. Og hva angår me- "
kanikk, står heller ikke det mo
derne jordbruk synderlig tilbake 
for industrien. Dessverre. 

Så tilbake til pensjonisten og 
hans småbruk. Takk fordi du gir 
meg en hemmelig glede hver 
gang jeg ser utover din gård. 
Hvis det var opp til våre bØnder 
å avgjøre, drev nok mange som 
du. Men politikerne har bestemt 
det slik at det ikke skal lØnne 
seg, i penger. Men du trosser 
tiden og finner dog at ditt jord
bruk lønner seg storligen. Hoho, 
det lØnner deg og dine dyr med 
tilfredshet og ro og meg med en 
stille glede. Takk l 

Holmsef Overnatting &, Camping 
For ferie og gjennomreise. Ligger ved riksvei 17, midt
veis mellom Steinkjer og Namsos. Værelser med adg. 
bad. TV. Hytter. Pene teltplasser. Plass for camping
vogner medadg. strøm. Overnatting hele året. Cam
pingplassen mai-september. Velkommen til kortere 
eller lengre besøk. Tlf. Namdalseid 906. Postadresse: 
7823 Sjøåsen. 

I min formannstid i Harlmer
fest Fedrelandslag hadde vi be
søk av Fridtjof Nansen, som 
holdt foredrag i Festivitetsloka
let. Foredragets tittel var: «Flag
get vårt er rødt nok som det er.» 
Til Nansens foredrag hadde ste
dets kommunistavis den kom
mentar at Norges ungdom bur
de rive Nansens minne ut av sine 
hjerter. 

Min vei til Nasjonal Samling 
distriktet, og sambandstjenesten 
var dårlig. Det hendte jo sogar 
at englenderne skjøt på fransk
menn fordi de trodde det var 
tyskere. 

I Hammerfest hadde Fedre
landslaget 400 medlemmer. I 
Alta under ledelse av major Carl 
Eriksen var det 300. Eriksen ble 
senere general sydpå med bo
pel i Mysen. Hans senere skjeb
ne ble at da krigen brØt ut i 
Norge, ble han presset inn i 
Sverige med sine soldater og et 
par J;"ustne kanoner. 

Blant andre vi hadde besøk av 
i Hammerfest, var Oscar Torp. 
Han holdt sin tale på torvet, 
brølte rasende og korn med trus
ler mot oss F.-lags-medlemmer 
om at vi burde passe oss, for «vi 
har midler til å ta dere fehoder 
ved vingebenet». Vi i de to F.
lagene tok ikke truslene særlig 
alvorlig, men arbeidet videre 
ved tanken om å få valgt en 

borgerlig stortingsmann. Det 
lyktes, idet venstremannen John 
MjØen, Alta, ble valgt i 1930. 
Selv ble jeg valgt inn i Hammer
fest bystyre, hvor jeg var i fire 
år og også skolestyreformann i 
et tilsvarende tidsrom. . 

Forresten korn jeg også en 
annen gang i kontakt med en av 
våre vordende norske statsmi
nistre. Det var da jeg ekserserte 
på Gardermoen i Kristiania J æ
gerbataljon. Vår sjef var oberst 
Segelcke. Opp til leiren vår 
korn en svær lastebil med røde 
flagg og med mange ungdommer 
som delte ut antimilitære brosjy
rer. Segelcke beordret at dette 
skulle fjernes Øyeblikkelig, og 
det ble gjort. Siden fikk jeg vite 
at det var Einar Gerhardsen som 
var leder for dette. 

Da krigen korn til Norge, 
meldte jeg meg frivillig til sani-

AV FRITZ KRISTOFFERSEN 

tetstjeneste i Alta bataljon. En 
av årsakene var at jeg hØrte i 
radioen at Berggrav tutet med 
sin himmeltrompet oppe i Nord
marka. 

Da jeg meldte .meg til tjeneste 
på Storsteiqnes i Balsfjord hos 
sjefen, overlege Landmark fra 
Gravdal sykehus i Lofoten, ga 
han meg beskjed om hva jeg 
hadde å gjøre. Jeg skulle under
vise soldatene i disiplin og om 

Genferkonvensjonen, hvor det 
står at både egne og fiendtlige 
sårede skal behandles likt. Der
etter fikk jeg jobben med å inn
kvartere konge, kronprins og 
statsråder, som ble plassert i 
forskjellige hus i Balsfjord. 

Det var overlege Dywad 
Holmboe som ordnet med disse 
inkvarteringer. Jeg plasserte ba
re en statsråd, nemlig landbruks
minister Y stgård, som havnet 
på meieriet. Han syntes det var 
et godt forslag og godtok inn
kvarteringen med en hjertelig 
latter. Kongen og kronprinsen 
ble plassert i Dybwads private 
hytte. 

Saniteten mistet ti mann ved 
bombing av skipet «Dronning 
Maud». Hvilken nasjon som 
droppet bomben, vites ikke. Som 
kjent var det både franske og 
engelske stridskrefter i TromsØ-

Omsider sluttet krigen, de al
lierte reiste hjem og flyktningene 
fulgte etter og forlot sitt fedre
land i nød og trengsel. 

Da jeg kom tilbake til Ham
merfest, korn Gulbrand Lunde 
til meg, og vi dannet da en NS
gruppe av tidligere F.-lags-med
lemmer. 

Jeg hadde tidligere hatt for
bindelse med Lunde angaende 
utnyttelsen av de rike tangfore
komster på HerØyan på Helge
land. Dessuten var han min råd
giver i mine planer om å få bun
det sammen de viktigste øyer i 
HerØyan med bruer, og han var 
sterkt interessert i mine planer 
om oppdrett av laks og regnbue
ørret. Alt dette er nå en realitet. 

Som kjent yar Gulbrand Lun
de meget interessert i Nord-Nor
ges økonomiske utvikling. 

HerØyholmen i februar 
med solidarisk hilsen 

Fritz Kristoffersen 
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Side 6 FOLK og LAND 

A • til skoleplassen o.l., og døper det og politisk kamuflerte prekener 
« vspennlngen» ... for «mobbing». En bra regel å fra Den Norske Kirkes prekestol. 

(forts. fra side 2) leve etter, uansett ens trosbe- Det var som om luften efter 
kjennelse eller mangel derav, er hvert ble fyllt med edder og 

Vi har ingen garantier for at det dette kjente budet: Gjør mot din galde. Og mens dette makabre 
ikke en dag vil smelle også her, neste det du vil din neste skal skuespill foregikk i kirken, syn
og faren for det er nå blitt man- gjøre mot deg. Da kan det hen- tes jeg plutselig at det var som 
ge ganger større etter at 'USA de vi får et blikk inn i en bedre om Kristus sto der midt i olant 
ser ut til å ville holde seg uten- verden. . oss, liksom nedbøyd i fortvilelse, 
for slike «lokale konflikter». De (Midhordland) og at Han sa: «Se hvor jeg lider. 
vinglende og usikre vesteurope- Min ånd blir idag drevet ut av 
is~e regjeringer kan vi heller ........................ _............... Min Fars hus. Her er jeg blitt 
ikke uten' videre vente oss hjelp en fremmed!» Da sto det klart 
fra. SOV)· etunionen . .. for meg at Antikristens And 

Hva vi må ha klart for oss, er hadde holdt sitt inntog i den 
at '«avspenningen» ikke er vir- (forts. fra side 5) norske kirke. Men rett skal være 
kelig, men bare et tegn på ame- rett: Slik er det ikke i dag. 
rikansk og vesteuropeisk resig- Den franske regeringschefen Etter at menn og kvinner i 
nasjon. Man underskrev.i Hel- Herriot medgav 1936, att den Kristen Samling gang på gang 
singfors en avtale om ikkeinn- ryska armen besatt en fredsstyr- forgjeves hadde rakt ut hånden 
blanding i hverandres indre an- ka på 1,3 milj. man och en total til forsoning med sine kristne 

,liggender. De vestlige makter vil krigsstyrka på 17,5 milj. utrus- brØdre og søstre, deriblant også 
/ glade og fornøyde etterleve det- tad med det storsta pansarvapen, til kirkefrontens ledende menn, 

te, fordi det befrir dem fra ad- och den forfogade over varIdens var vi omsider nådd frem til mai 
skillig ansvar. Derimot skal man storsta flygvapen.» 1945. Det hadde altså ikke lyk
være temmelig blåøyd for å tro Generalstabschefen general- kes oss å åpne den harde knytt
at Sovjetunionen vil oppgi sin overste Halder, som tillhorde neven hos de andre til et samar
kontinuerlige innblanding i and- motståndsrorslen, skriver i «Hit- beide i forlikelsens tjeneste. Men 
re lands saker, bl. a. gjennom ler som faltherre»: «Ryssland Kristen Samling hadde ved sitt 
KGB's virksomhet og de «nasjo- ryckte in i de baltiska landerna virke klart å samle til kanskje 
nale» kommunistpartiers aktivi- med allt starkare truppfoband. det fØrste reelt økumeniske sam
tet. Vid tysk-ryska demarkationslin- arbeide i vårt land, innenfor sin 

Av disse grunner kan «av- jen stod over 1 milj. man i ktigs- lille flokk, for her fantes' alle 
spenningen» bli oss en dyr affæ- formation med pansar och flyg- avskygninger av kristne fra kato
re - den kan under omstendig- eskadrar ... Hitler hyste en fast likker til de mest særpregede 
heter komme til å koste oss vår och inte ogrundad overtygelse, sekter. 
frihet. att Ryssland rustade sig for an- Vårt siste store stevne ble 

Observator grepp mot Tyskland. Vi vet idag, holdt her i Oslo i begynnelsen 
att han hade ratt.» av mai på en lØrdag og søndag, 

......................................... Man kan oforbehållsamt in- to dager før den tyske kapitula-
stamma med Vera Gronlund, sjon. Denne siste sØndagen med 
nar hon sager, att sovjetmedbor- gudstjeneste i Vår Frelsers Kirke 

MARS 1976 

Nå er alle 'fylker med i 
abonnementskonkurransen 
Et stort skritt fremover denne gang: 70 nye abonnenter siste 

måned, og det er det beste vi har greid hittil. Totalt er vi nå 
oppe i 195 abonnenter siden konkurransen begynte - målet er 
som kjent å nå 500 så snart som mulig. 

Vestfold leder fremdeles, nå med Telemark og Vest-Agder 
på de neste plassene. Alle fylker er kommet med, men får vi 
si det som en utfordring at vi undrer oss litt over Oslos svake 
innsats? 

Det kommer stadig inn lister med adresser vi kan sende prØve
nummer til, og denne aksjonen venter vi oss adskillig av. 

Pr. 20. februar var de forskjellige fylker kommet så langt med 
å oppfylle sine «kvoter»: 

50% 100% 
--~------~~------, 

Mobbing. .' . 
(forts. fra side 4) 

garna d.v.s.det enkla ryska fol- om for~iddtagdenKi?lke en uh for lt- på. Den samme fØlelsen hadde skulle gi ham frie hender mot 
ket ar rakryggade, stolta, varma gflellmmedhg sl?n t·d rt en l var e jeg da jeg leste legionærs artik- øst. Da de ikke gjorde det ble 
och vanliga. Men det hindrar ju u og er a e yp a vor over h h l h· d 
. d .. ff f" f" 11 fl t d d d ' keI. «Dette er noe an ar est an, sm vane tro, rasen e, og 

skolen tok læreren meg til side mte, att . e ar o er or e~ .or- a Ee tStom var ~ se e en afn. og som han tror på.» Ja, han må raseriet vendte seg, for en kort 
for å si: «Jeg håper du ikke går b.~tarreglm m.ed k0ll!mumstIska er en g? .og varm pre en unnskylde, men det er ikke mu- stund, mot England. Men vest
ut av skolen med nag til din forteeken, o en ld~.ologl, som ~ed a~dagens gelsthghet kom oen av lig at hans artikkel kunne virke maktenes krigfØring lå nærmest 
gamle lærer, han har ikke alltid yttersta vald tr~ngt fram over vkare liedeFde ou:efn opp pa pre- annerledes på meg. De.t finnes i dvale under «toget» østover. 
vært som han burde være». merp~rten av ASlen och Europa esto en. or a a e. Idd d nok en del mennesker som god- De håpet vel at Tyskland skulle 

Voksne gutter i uniform kun- och ~?rpestar !;amlevn.ade~ mel- For SIste lf~ng ~ taS e~ tar hans fremstilling av forhol- ødelegge Sovjetunionen uten de-
ne finne fornøyelse i å skyte med lan v~rldens ~?lk och i natIot;ter:- ~.amm~ :'fpeo ~a d s en amd dene i Sovjetunionen, men det res medvirkning. England glem
skarpt rundt beina på mor og n~s hv, en f?reteels~~ som mte mg u l vare a~ s~~nn me o finnes mange, mange fler som mer nok ikke så lett at 'millioner 
meg etter veien så steinspruten vlll veta av nagon kntIk. ~~lgen:e o;d: «VIt ~e ktr, ~ogs~ tror på «krigsoffisers» fremstil- engelske arbeidere truet med ge-
stod som en sky rundt oss. And- Mora i jru:uari 19.!6 l a~l hef ~p~e, u ~ r~ l~ an ling av NS og dets medlemmer. neralstreik i 1920, hvis engelske 
re kunne finne fornØyelse i å Thorsten Gotherstrom ut ~ e ete norsllelr~ t »d t . Hensikten med dette lille imer- krigstkip som var stasjonert i 
spenne bein under et gammel . k ~?rh St or para ft le NS,e'd i mezzo er å be ham tenke over Øste~jøen gikk til angrep på 
menneske på vei inn til kirke- ..-•• _ ••••• -_ •• _ •••• -. Vlr e tg. e en var I?e o~ fl i e dette. Noe annet forSØk på å den unge sovjetstaten. 
gården, fordi hun var vår oeste- og arbeide og ~sten am ~ngs overbevise ham vil jeg ikke USA, oppfØrte seg anstendig 
mor. Midt under ' kall, kdom tYde~~g~ h~~em gJen- gjøre. og hjalp det overfalte Sovjet-

Mine yngre søsken ble plaget • • • n~m en .av.s Je .s l sen som Og nå tilbake til LEGIO- unionen med våpen under siste 
på alle de tenkelige måter større (Forts. fra side 8) ':'id~un ~Ulshng fIkk s~ndt ut NÆRS artikkel. Han later til å krig, men da vestmaktene så 
unger kunne finne på. Jeg som tIl sme kJære kam~feller.i fengs- tro at mange menneskeliv kunne Sovjets fremgang ble de redde. 
var eldst hadde full jobb med å en søndag tidlig på hØsten 1940. ler og konsentrasJonsleirer, oda vært spart hvis England hadde Dette var utenfor beregningene. 
passe dem, men det var ikke Jeg gikk som vanlig til sønda- d~dsdomme~ var fal~ og bena?- støttet Tyskland i kampen mot Idag har Europa grenser som det 
alltid jeg klarte å overkomme gens gudstjeneste i et gudshus n~nget;t avslatt. Ferdig. ~ed ~ltt Sovjet. Jeg er sikker på at det kan takke seg selv for. Det er 
det, og resultatet lot aldri vente som lå litt i utkanten av byen. ~istons~~ kall, og fr:gJort ra motsatte hadde vært tilfelle og ikke Sovjetunionen som har for
lenge på seg. At skolegangen ble Jeg kjente denne kirken godt og s!n pohtIske oppgave i en ulve~ til gjengjeld ville krigen endt synt seg av Øst-Europa. For å 
en plage og karakterene ble der- hadde gjennom mange år fØlt tId, skrev han. følgende ord. med kommunisme i hele Eu- vinne krigen måtte den rØde ar
etter, behØver ikke skyldes ev- meg glad og oppbygget over de «OppfØr dere o slll~ at h~le det ropa.' me frigiØre de Øst-Europeiske 
ner! gudstjenester jeg hadde fått lov norske folk rna bh gl~d i der~. Jeg har ikke fremstilt Sovjet- land, ett for ett, men landenes 

Idag har dette fenomenet som til å delta i der. Den dagen ble Les Joha.nnes Evangehet særh.g unionen som noen uskyldighet. befolkning og egne rØde trop
er så dagligdags fått nytt navn. imidlertid allting helt annerle- fra 1~. tIl 17. kap. for d~r Vil Jeg antar at landet pr. idag er per var til uvurderlig hjelp for 
Det er som å sette ny etikett på des. Riktignok var kirken full dere flI~ne sannheten. Arbeid for verdens sterkeste krigsmakt, men de sovjetiske soldatene i denne 
gammel vare for at den i ikke av folk, organisten spilte de vak- Guds nke.» jeg fastholder at Hitlers angrep kampen. 
skal bli gjenkjent. For eksempel re salmemelodiene og presten Dorothea N. V'lr et erobringstokt. Hvorfor Jeg har ingen interesse av å 
til trøst for alle som var med gikk som vanlig opp på preke- ___ ................................ ellers alt dette snakk om Le- unnskylde Hitler og den krig 
på å plage oss både under og stolen. Men fra det øyeblikk jeg bensraum? Det kan ikke være han fØrte mot Sovjetunionen. 
etter okkupasjonen. De som var hadde satt meg inn på kirkeben- I ngen kan lese... tvil om at Hitler ønsket å under- Men jeg har heller ingen interes-
unge dengang, er idag voksne, ken fikk jeg en forunderlig fØ- legge seg Sovjetunionen og bru- se av å unnskylde vestmaktene, 
- og mange er foreldre. Idag !else av at noe var foranaret, (Forts. fra side 4) ke landet som råvareleverandør etter min mening spilte de en 
er deres unger det gjelder. Nu jeg visste ikke hva, men noe i det europeiske, økonomiske miserabel rolle. Men enda går 
kan de heller stille seg et spØrs- godt var det ikke, og jeg ventet kalte «krigsoffiseren». Foruten fellesskap som ble lansert i Ber- mange nordmenn rundt og tror 
mål om ikke dette med å plage derfor spent på hva som skulle angrep på meg inneholder de lin sommeren 1940. (Se Af ten- at det var NORGE som vant 
andre, er en miljøarv som må skje. den v_anlige oppramsing av usan- posten 26. juli 1940 første Side.) krigen og at det var NS og dets 
arbeides med blant de voksne Da - denne bedrøvelige sØn- ne arguntenter som vi kjenner Hitler hadde opprinnelig ikke medlemmer som var skyld i all 
selv i første rekke - i hjemme- dagen - fikk jeg for første gang så godt, og som vi VET er ~n tenkt å angripe England. Han ulykke og alle forbrytelser. 
ne, fØr en skyver problemet hen høre en av de mange hatefulle lekse de har lært og som de tror håpet at Frankrike og England Vera GrØnlund 
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MARS 1976 

Eiendom er. • • 
(forts. fra side 1) 

FOLK og LAND 

mennesker som bare hadde en trykk av at enkelte av de mer 
tanke: å redde skinnet. militante ledere gikk rundt med 

I virkeligheten var det tyske et lønnlig håp om en norsk 
militær av sikkerhetsgrunner Horst Wessel. 

Side 7 

INO TRENGER LAGERPLASS I OSLO 
Til lagring av bl. a. bøker trenger vi et tørt og noenlunde lett til
gjengelig lagerlokale i Oslo. Alle tilbud har interesse. Skriv til 
Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie, postboks 924 - Sentrum, 
Oslo 1. . 

LEILIGHET SØKES I OSLO 

byene? Grunnen er ikke så vans
kelig å finne. Hvis stadig flere 
får eie, enten det er hjem eller 
produksjonsmidler, vil stadig 
færre av oss være villige til å 
støtte opp om SV's statskapita
listiske ideer; 

imot å oppta røde ~oldater ~ sine Når NS i 1936 ikke oppnådde 
rekke~. Det fremgar tydehg av flere stemmer enn partiet sam
den !Itteraturen o som er utkom- men med Bygdefolkets Krise-
met I d~ senere ar. FØrst ~tter at hjelp hadde oppnådd tre år tidli- En yngre medarbeider i INO og «Folk og Land» skal gifte seg og 
to tyrkIske generaler, Er~Ilet og gere, var en av grunnene utvil- søker en noe større leilighet. To mindre leiligheter, den ene med 
Erden, under et beSØk I Tysk- somt den at mange norsk-nasjo- innskudd, kan gis i bytte. Vennligst skriv til b. m. 115, Folk og 
land mente at det ville være Øns- nale elementer ble skremt av !-_L_a_n_ds_e_k_sp_e_d_is_jo_n_. ________________ ----! 

kv.erdig om. muha~meda~sk~ den utvikling de mente å kunne. .. o 

• _________ .. _ .. __ .. ______ • kngsfanger fIkk muhghet tIl a registrere i partiet. partIet, fortsatte QUIslIng a un-
kjempe mot sine russiske under- Quisling var hele tiden imot derstreke at NS ikke ønsket å 

S .. trykkere, begynte .man å .danne denne utvikling - han sto steilt kopiere hverken fascismen eller 
oVJetunlonens ••• kampgrupper. av dIs~e (legIOner). på partiets norsk-nasjonale linje r:asjonalsosialismen, men .at par

Men det er ~kk~ ~Jent at noen og at man skulle gå frem på en tIet var et o nors~ alternatI~ J?ed 
ble tvunget tIl a Inntre. Natur- måte som nordmenn forstå og norske malsetmnger. QUIshngs 

feil når han gjennom hele boken ligvis meldte, som også Bethel aksepterte. Hans klare stand- artikkel om faglig folkestyre, 
henviser til at det var tysk gru- sier, endel seg for å få bedre punkt førte da også til et enoelig som vi gjenga i forrige nummer, 
somhet som tvang millioner av kår, m~n selv blant disse spilte brudd med tyskinspirerte og mer er et typisk eksempel på dette 
sovjetmennesker over på tysk d~t nasJonal~ moment, mer eller militante grupper utover hØsten - der finnes en del klare presi
side. Naturligvis er det forståe- mIndre bevIsst, en rolle. Men 1936 og våren 1973. seringer av den spesielle norske 

(forts. fra side 2) 

lig at tusener av sovjetiske krigs- storparten va: helt klar over Som sagt var denne strid fØrst vei han ønsket å fØlge. 
fanger fortalte de reneste Peer- hvorfor de gIkk over på tysk og fremst konsentrert i Oslo- En episode må nevnes: Til 
Gynt-historier om hvordan de ~ide. Det o va~ som tidligere s~gt området, men den fikk også partiets RiksmØte på Hamar i 
var kommet til å trekke i tyske Ikke for a kjempe for en nasJo- virkninger utover landet. Parti- 1939 var det kommet et forslag 
uniformer. Antagelig hadde de nalsosialisme s?m de ikke.~add.e medlemmer flest var ikke orien- fra en fylkesorganisasjon om at 
allerede på forhånd og i sam- noe med å. gjøre. De gIk~ tIl tert om hva saken egentlig gjaldt nå måtte vi omsider se til å ta 
svar med hverandre laget en kamp. for SIne egne folks selv- og var skuffet over uenigheten opp et samarbeide med NSDAP. 
noenlunde likelydende livshisto- stendighet. blant lederne i hovedstaden. På en tillitsmannssamling under 
rie for det tilfelle at de skulle M. B. Noen falt derfor fra, og ved Riksmøtet ble dette tatt opp. 
falle i de vestlige alliertes hen- ______________________ årsskiftet 1937-38 var partiet Dr. HerØan Harris Aall viste i 
der, og hva ville vel, etter deres mange steder en del svekket. et to timer langt foredrag, full-
syn, virke mer overbevisende Q • I. Fra slutten av 1938 kom reor- spekket med historiske eksemp-
,enn historien om at de ville ha U IS lng sto • • · ganiseringen skikkelig igang, og ler, hvor uheldig det var for 
blitt skutt hvis de ikke hadde (forts. fra side 1) frem til 1940 Økte igjen partiets Norge å samarbeide for intimt 
gått sammen med tyskerne. Men styrke og organisatoriske s1ag- med Tyskland. Quisling fulgte 
nå, tredve år senere, må vel en- tiske overfall og voldshandlin- kraft. opp disse argumenter og sluttet 
hver med litt psykologisk sans ger, men tildels lå det bevisste Også etter at de mer tyskin- med å slå knyttneven i talersto
si seg selv at den er laget av tanker bak. ~an kunne ha inn- spirerte krefter hadde forlatt len, idet han erklærte: «Så lenge 

«Støtteannonsene» er blitt R., Haugesund K., Miland 

en meget god hjelp for oss 60,- BO,-

I 

Haugesund O., Rjukan Vi sjer denne gang hjertelig takk for nye 49 «støtteannonser» J.: 
på tilsammen kr. 3.875,-. Bidragene blir kvittert for i den rekke- 95,- 60,-
fØlge de kommer inn, og ennå har vi et betydelig antall på lager, 
som må vente til senere nummer. Vi ber om tålmodighet. H., Tau H., Sandefjord 

«Støtteannonsene» skal være en erstatning for vanlige annon-
ser, som vi vanskelig kan få, og de forutsetter altså et bidrag på 160,- 50,-

kr. 50,- eller mer. Vi er imidlertid meget takknemlig for støtte , 
i form av mindre bidrag enn det, selv om vi av plass grunner P. O., Stavanger O., Hemsedal 
ikke kan kvittere på denne måte: 50,- 100,-

«STØTTEANNONSER» 
fra Folk og Lands venner B. J., Stavanger L., Brandbu 
. Takk for følgende bidrag: 60,- 60,-

o 

I., Tromsø O., Hegra R., Kristiansand E., Fagernes 
50,- 60,- 60,- 60,-

J., Vassdalsvik A., Bjugn S., Porsgrunn O., Lena 
50,- 50,- 60,- 70,-

K., Mosjøen I K., Trondheim B., Porsgrunn J., Gjøvik 
50,- 50,- 60,- 160,-

H., Kolvereid L.,'Torvik J., Porsgrunn J., Vinstra 
80,- 60,- 60,- 100,-

I 

O., Levanger E., Andaisnes K., Skien R., Ilseng 
100,- 50,- 60,- 160,-

G., Levanger E., Bergen S., Mælum S., Elverum 
60,- 150,- 460,- 60,-

i 

K~, Flornes S., Mundheim O., Høydalsmo K., Skarnes 
70,- 60,- 60,- 60,-

jeg er fører for dette parti, blir 
det intet samarbeide med NS 
DAP». At krigen kom, dg at 
forholdene og oppgavene for
andret seg, er en ting. Men Quis
lings grunnholdning var ihvert
fall klar nok, og det skal vi 
komme tilbake til. 

Det må ellers understrekes at 
mange av dem som forlot NS 
i protest mot Quislings norsk
nasjonale linje, under okkupa
sjonen fiInt tilbake til partiet, 
hvor de fleste av dem gjorde en 
god og uegennyttig innsats for 
å ta vare på de norske interes
ser. De var så gode nordmenn 
som noen. 

I sin omtale av partiet i mel
lomkrigstiden, legger Dag O. 
Bruknapp stor vekt påantise
mittiske tendenser i partiet. Vi 
som var med den gang, vet at 
han sterkt overvurderer den rolle 
som dette spørsmål spilte for 
partiets utvikling og daglige ar
beide. Også dette spørsmål skal 
vi ved en senere auledning kom
me tilbake til. 

A., Sander 
50,-

J., Lørenskog 
50,-

H., Bærum 
50,-

ø., Asker 
60,-

H., Askim 
60,-

A., Degernes 
60,-

A., Halden 
60,-

E. L., Oslo 
160,-

S. J., Oslo 
50,-

A. T., Oslo 
50,-

G. P., Oslo 
50,-

«Folk og Land» 
er i fremgang! 
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FOL UgLAND 
Midt under krigen rakte kristne NS-folk 

hånden ut til forsoning 
MEN' «KIRKEFRONTEN» AVVISTE KRISTEN SAMLING 

SIKRE YRKER?, 
I en reportasje forteller Dagbladet - med en ikke mis· 

fornøyd undertone - at ungdommen nå i stigende grad 
søker til «de sikre yrker», dvs. i stat, kommune og alle 
slags offentlige bedrifter og institusjoner. 

Men hvor sikre er egentlig disse arbeidsplasser hvis 
ikke et tilstrekkelig antall fiskere, bønder og folk i indu· 
strien og distribusjonen sørget for det vi alle lever av, 
nemlig produktiv virksomhet? 

Selv så nyttige tjenester som post og telefon. kan bare 
beskjeftige det antall mennesker de gjør i dag, dersom 
næringene er aktive og innsatsvillige nok til å etterspørre 
disse tjenester i samme eller større grad enn nå. 

Men med den negative holdning myndighetene i dag 
har til mange av de·produktive deler av det norske sam· 
funn, er det ikke rart at ungdommen oppfatter dem som 
«usikre». Når det legges alle mulige hindringer i veien 
for initiativ og pågangsmot, når ekstra innsats skal straf· 
fes på pungen, da er det ikke underlig at flere og flere 
unge mennesker resignerer og søker tilflukt i statens 
«sikre» favn. 

Likevel er og forblir det en urokkelig sannhet at vi ikke 
kan leve av å barbere hverandre. Selv om Nordsjøen er 
aldri så full av olje. 

Noen ord om 
(forts. fra side 3) 

• • • 
såvisst ikke vi gikk inn for. 
Gjennomgående tror jeg forres
ten at NS-folk flest, har et langt 
romsligere syn på nasjonaIitets

I året 1942 sendte en del NS
folk en skrivelse til Quisling 
med anmodning om å få stifte 
en bevegelse hvis navn skulle 
være Kristen Samling. 

Etter kort tid kom det svar 
om at alt var i orden. Men gjen
nom minister Lunde fulgte der 
fra FØreren en oppfordring om 
ikke å knytte denne krrstne be
vegelse tii NS' politiske virke. 
Her måtte kortene ikke blandes. 
Denne innstilling hos Quisling 
kjente vi godt igjen helt fra den 
dag i 1933 da Nasjonal Sam
lings program skulle utformes. 
H an uttalte da sin skrekk for 
slike politiske partier som skil
tet med kristendommen i sine 
programmer. 

Dette svar til oss i 1942 var 
også helt efter vårt eget hjerte. 
Det vi ønsket var jo nettopp 
gjennom Kristen Samling å rek
ke den åpne, utstrakte hånd til 
hele det norske kristenfolk, uan
sett politisk oppfatning og kirke 
eller forsamling. I en vanskelig 
prØvelsens tid for land og folk, 
hadde vi fått et kall, til sterkere 
enn noen sinne, i forsoningens 
tjeneste å følge i Mesterens 
spor. 

Vi begynte da med å holde 
stevner et par ganger om året 
med møter i bedehus og for
samlingslokaler om lØrdagene, 
og gudstjenester med, altergang i 
kirkene sØndag formiddag, der
efter avslutning med møter sØn
dag aften, som vanlig ved kriste
lige stevner. 

Det viste seg snart for et 
sterkt behov det dengang var 
hos folket vårt, nettopp for slike 
samlinger. Fra fjern og nær, fra 
nord og syd, fra vest og øst i 
hele vårt vidstrakte land kom 
mennesker strØmmende far å 
delta i Kristen Samlings stevner. 
FØrst og fremst alle de forfulgte 
og utstøtte, kristne NS-folk, som 

var frosset ut av prester, forstan- . 
dere og menighet, så de ikke 
lenger orket å møte opp blant 
sine kristne brødre og søstre, 
som de ofte over en menneske
alder hadde hatt kristent felles
skap med. Ja, enkelte hadde til 
og med opplevet å bli nektet 
sakramentet når de kom fram til 
alterringen. Så hadde vi alle de 
nØytrale kristne, de som ikke tok 
noe politisk standpunkt under 
okkupasjonen, og som fØlte seg 
vel iblant oss, hvor Kristi gode 
kjærlighets ånd var forblitt ufor
andret - for alle mennesker i 
vårt land. 

Når man tenker tilbake på 
det hatets og hevnens evange
lium som efterhånden Øket mere 
og mere iblant de kristne i lan
det (og det var dessverre de 
fleste)' som ble kirkefrontens 
frukter, kan man forstå hvilken 
velsignelse og nåde fra Guu de 
sjeler fikk del i for tid og evig
het, som våget å fØlge sin egen 
samvittighets røst - dengang. 

FØrste gang jeg opplevet den 
forandring som var inntrådt in
nen den annen store leir av 
kristne i okkupasjonsårene, var 

Forts. s. 6 

begrepet enn de fleste av dem -------------------------------------inn for, og det nærliggende og 
realistiske mål vi tidligere NS
folk i dag bør sette oss, eller i 
hvert fall etter fattig evne gjøre 
oss til talsmenn for. Det skulle 
forØvrig være helt i pakt med 
Vidkun Quislings universelle og 
stornordiske syn, - det som 
han i virkeligheten tok sikte på 
- slik at vi derved uten videre 
kan p~vise en kontinuitet i vår 
oppfatning som vi i mange og 
lange år har gått inn for. Noe 
tysk verdensherredØmme var det 

som var på den andre siden. Og 
dette mer romslige syn må seire 
i det lange lØp dersom det over
hodet skal lykkes å redde Vest
Europa fra å gå sin total1 under
gang imøte, - i hvert fall det 
Vest-Europa de fleste av oss 
som bor her setter pris på. 

Støtt Opp om uavhengig historieforskning 

Brage 

I neste nummer vil Brage ut
dype disse tanker i en ny ar
tikkel. 

Etter å ha lest omtalen av 
Trond Verneggs særoppgave 
«Fra 9. april til 10. juni - En 
særoppgave om krigen i Norge», 
bestilte jeg et eksemplar. Selv 
om jeg ikke er enig i alle de 
konklusjoner og påstander som 
kommer frem i heftet, synes jeg 

det er meget positivt å finne og 
håper at Vernegg vil fortsette 
sitt historiearbeide. 

Jeg vil anbefale «Folk og 
Land»s lesere å støtte denne 
uavhengige historieforskningen 
ved å bestille særoppgaven. 

Ikke NS 

Som vi tidligere har gjort opp
merksom på, kan særoppgaven 
bestilles fra Trond Vernegg, 
3200 Sandefjord, postgirokonto 
nr. 3768785. Prisen er oppgitt 
til kr. 12,-. 

Red. 

I 56 byer og tettsteder kan «Folk og Land» nå fåes i løssalg 
r \ 

Dessverre er mange fremdeles redde for å abonnere på 
«Folk og Land» - om de har aldri så lyst.. Vi har derfor 
en tid arbeidet for at avisen skal kunne fås kjØpt i lØssalg 
langt flere steder enn hittil. Dette arbeide har gitt resulta
ter, og listen nedenfor viser at det nå skulle være lett å . 
få tak i avisen for svært mange. 

En appell til dere som er abonnenter: Gi beskjed til NS
venner og sympatisØrer om hvor «Folk og Land» er å få, 
og kj9>p også selv av og til et eksemplar eller tre til utdeling 
Hvis dere ikke er med og sprer kunnskap om utsalgsste
dene, blir avisen'e liggende usolgt i kioskene, og så 'er vi 
like langt. 

RENA: Narvesenkiosken BØ: Jernbanekiosken 
KOPPANG: Jernbanekiosken NOTODDEN: Kiosken, Storgt. 
HAMAR: Jernbanekiosken RJUKAN: Kiosken, Torget 

Kiosken, Stortorget ARENDAL: Kiosken, Torget 
BRUBUNDDAL: Mobilstasjonens KRISTIANSAND: Børskiosken 

Kiosk Narvesen, Dronningens gt. 79 
LILLEHAMMER: Jernbanekiosken MANDAL: Kiosken, Fiskerbrygga. 
OTTA: Jernbanekiosken STAVANGER: Kiosken, Arneageren 
GJØVIK: Narvesen, Storgt. 9 SANDNES: Sentrumskiosken 

Kiosken, rutebilstasjonen HAUGESUND: Kiosken, ruteoilsta-
LENA: Kiosken, rutebilstasjonen sjonen 
DOKKA: Narvesenkiosken BERGEN: Narvesen, Torget 15 
FAGERNES: Kiosken, Fagernes Kiosken, Torgalmenningen 

-1 Hotell STRYN: Narvesenkiosken 
...... -------------------------. BRANDBU: Narvesenkiosken ALESUND: Narvesen, Idungården 

Her selges «Folk og Land»: Narvesenutsalget, Hotell Continen- HØNEFOSS: Kiosken, rutebilstasjo- MOLDE: Kiosken, rutebilstasjonen 
HALDEN: Kiosken, Torget tal nen SUNNDALSØRA: Kiosken Mobilbyg-
SARPSBORG: Kiosken, Torget Vestbanekiosken, vestibylen KONGSBERG: Jernbanekiosken get 
FREDRIKSTAD: Kiosken, Blomster- Østbanekiosken, vestibylen DRAMMEN: Narvesen, Globusgården OPPDAL: Narvesenkiosken 

torget Kiosken, Frognerveien Kiosken, Bragernes Torg TRONDHEIM: Madsehs Bladutsalg, 
MOSS: Narvesen, Moss Sparebank Kiosken, Majorstua Jernbanekiosken O. Trygvas. gt. 47 
ASKIM: Jernbanekiosken Kiosken, Veitvedt st., Grorudbanen HOLMESTRAND: Kiosken, Torget Narvesen, Nordre gt. 4 
SKI: Jernbanekiosken Kiosken, Skøyenåsen st., Lambert- HORTEN: Kiosken, Torget Jernbanekiosken 
DRØBAK: Kiosken, Torget seterbanen TØNSBERG: Jernbanekiosken STJØRDAL: Jernbanekiosken 
OSLO OG BÆRUM: Kiosken i ankomsthallen, Fornebu SANDEFJORD: Kiosken, Rådhusgt. LEVANGER: Jernbanekiosken 

Narvesens hovedutsalg, Stortings- LILLESTRØM: Jernbanekiosken LARVIK: Narvesen, Støtvikgården STEINKJER: Jernbanekiosken 
gt. 2 KONGSVINGER: Jernbanekiosken PORSGRUNN: Kiosken, Torget NAMSOS: Kiosken, kaien 

Kiosken, Stortingsgt. ELVERUM: Kiosken, rutebilstasjonen SKIEN: Kiosken, Landmannstorget MO I RANA: Kiosken, Langmohei 

BODØ: Narvesen: Royal-senteret 
SVOLVÆR: Bykiosken 
NARVIK: Viking Inn 
SORTLAND: Narvesenkiosken 
STOKMARKNES: Narvesenkiosken 
TROMSØ: Narvesen, Storgt. 25 

FOLl(ogLAND 
All post bes adressert til: 

Postboks 7157 - Homansbyen, 
Oslo 3 . 

Kontoradresse: Enerhaugplassen 
4, Oslo 6. Tlf. (02) 190671. Re
daktøren treffes bare etter forut
gående avtale. 
Abonnementspriser: Kr. 40,- pr. 
år, kr. 20,- pr. halvår. I nøytralt 
omslag: Tillegg kr. 5,- pr. halv
år. Utenfor Skandinavia: Kr. 50,
pr. år, kr. 25,- pr. halvår. 

Bruk postgirokonto 1 6450 
Løssalg kr. 3,-

Annonsepris: 
Kr. 0,60 pr. spaltemillimeter 
Utgiver: AlS FOLK OG LAND 

Viking Boktrykkeri, Oslo 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO




