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HVA NORDMENN IKKE SNAKKER OM:

Verdens største skipskatastrofe
da allierte senket bergensbåten «Goya»
En sann beretning om tysk heroisme om menneskekjærlighet i aprildagene 1945
Den tyske toppledelse visste
hva som ventet kvinnene og
barna, og mens den selv sto
foran dødsporten viste den en
heroisme i oppofrelse og menneskekjærlighet som verden
kjenner lite til.
Bl.a. ble, etter Adolf Hitlers
befaling, satt igang verdens
største
sjøredningsaksjon,
med transport av nesten halvannen million kvinner, barn og
eldre menn som måtte bort fra
de fremstormende uhyrer.
Flere hundre skip ble satt
inn i redningsarbeidet, - fra
atlanterhavsskipet «Deutschland» til den minste fiskerbåt.
Mange av barna, som kom
med transporten, døde av utmattelse under overfarten fra

Danzig til Danmark eller
Schleswig-Holstein, -men det
største antall dødsofre skyldtes
torpedoangrepene fra alliertes
skip og fly.
Uten hensyn til de store
Røde Kors-flagg, som dekket
store deler av flyktningebåtene, ble torpedoene fyrt av, -og
fra flyenes maskingeværer ble
salve etter salve sendt mot de
tusener av tyske kvinner og
barn som oppholdt seg på
skipsdekkene.
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En stor del av verden sto. kvinner og barn. Kan vi makte
kold og udeltakende og be- å forestille oss hva de gjentraktet den fantastiske kamp nomlevde i denne tid?
som foregikk i Berlin i aprilKan vi makte å forestille oss
dagene 1945.
hva de gjennomgikk da sovjetDet er unødvendig å komme russerne stormet inn på dem,
med fraser om heltemot eller klar til voldtekt på det verste,
spille på strenger om et folks og en ufattelig tortur som gjormartyrium. Det vi var vitne til de døden til en befrielse.
var et helt sivilisert folks kamp
For her var det ikke tale om
mot den syvhodete drage.
de russere vi kjenner fra TolNår vi idag leser om slaget stois, Dostojevskis og Gogols
ved Austerlitz, Jena eller Se- bøker eller gjennom «Stille
dan, eller om barrikadene un- flyter Don». Det folk som vi
der den franske revolusjon, - alle omfattet med sympati og
ja, hvor underlig blekt og deltakelse.
smått blir det ikke alt sammen i
Nå var det den generasjon
forhold til de uhyre mennes- som vokste opp under knuten
keofre sQm fant sted i Berlin. fra Kreml og GPU som gikk til
Og midt oppe i all denne verk. Den generasjon som ikke
flammende død, - alle disse kjente annet liv enn barbari.

Ingen kjenner tallene på
omkomne under disse terrorangrep, men tallet skal overstige 200 ()()() kvinner, barn,
eldre menn og skipsmannskapene.

Den norske båt, «GOYA»,
(Mowinckels rederi, Bergen)
var blant de båter som i krigens sluttfase ble satt inn i den
tyske redningsaksjonen. 16.
april 1945 ble skipet torpedert
og senket av Sovjet-russerne.
Det befant seg 7000 jlyktninger ombord. Alle omkom,og dermed var verdens største
skipskatastrofe et faktum.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

VI MINNER OM
årets store juletreff for medlemmer av INO,og for FOLK OG
LANDS's abonnenter, lørdag den
13. desember.
Deltakere må melde seg i telefon eller brev til kontoret vårt.

MANN OG MUS • • •
og litt om ungdommens tørst etter glød og tro

For at vår ungdom skal forstå selve livskimen i Nasjonal
Samlings program er det nødvendig å være klar over hva og
hvem som skapte den.
La oss da først og fremst
høre de manende, høytidsfulle
klokkeklemt i de ord, som
innleder programmet, slik det
ble fremlagt i 1934:

- Norge står midt oppe i en
skjebnetung brytningstid. Revet med i verdenskrigen,
splittet og utmattet gjennom
klassekamp og partistrid med
et veikt og vimrende styre, står
det norske folk ved en avgjørende korsvei.
Hvorfor sto vi nå oppe i en
slik brytningstid, - hvorfor sto
vi overfor et politisk og økonomisk ragnarok, som truet
med å legge skjebner øde og
legge vårt land åpent for de
sovjetrussiske flammekastere ?

Her må vi gå lenger tilbake.
Helt til Versailles-traktaten.
Det var den som lenkebandt
Tyskland og lammet dets livskraft. Og uten denne livskraft
sto det i etterkrigens inflasjonskrise og uhyggelige arbeidsløshet som et lett bytte for
alle destruktive krefter, som
hadde sitt utspring fra det marxistiske evangelium. Gjennom
14 år kjempet det tyske folk en
så fortvilet kamp for sine menneskerettigheter, at de fleste
knapt kan forestille seg det.
Sult og nød krevet daglige ofre
og over 40 politiske partier
kjempet om statsroret.
Det sier seg selv at denne
gigantiske kamp for å reise seg
også måtte influere på andre
land i Mellom-Europa. Av 1.
verdenskrigs aske reiste seg
rundt omkring nye, sterke, nasjonale rørsler, sprunget ut av
lengsler etter føreren, som
kunne vise veg frem. En helt

ny mentalitet grodde opp.
I Frankrike, Italia, Østerrike, Romania og først og fremst
i Tyskland skaptes sterke nasjonale organisasjoner, som en
motvekt mot all den splittelse
og selvfortærende håpløshet
som gjorde seg gjeldende.
Over alt lød ropet på den sterl!:e
mann.
Også her i Norge led vi da
under en krise med opprivende
kamper på arbeidsmarkedet,
overflod av varer og fattigdom. Strømningene fra Tyskland hadde da allerede nådd
oss og de som her oppe var
fyllt av nye, sterke nasjonale
kjensler, fulgte med levende
deltakelse det dramatiske spill
og Adolf Hitlers kamp for det
tyske folks frihet.
Det gjorde et uslettelig inntrykk på mange her hjemme da
de i en sen nattetime i januar
1933 hørte valgresultatene fra
Tyskland strømme inn, og

Hitlers plass i verdensrevolusjonen var sikret.
Hvilken egenartet følelse
det var gjennom eteren å være
vitne til det tyske rikes skebneavgjørelse. Det var som å
føle selve nasjonens pulsslag i
den krisis, som fører til liv eller død.
Gjennom de tørre, lidenskapsløse tall, som med mellomrom ble slynget ut, dirret et
folks håp, - en ny tro på byggende og skapende tider for en
nasjon, som gjennom en årrekke hadde lidt av splittelsens
kreftsyke. Jeg husker hvor
grepet far var av det nasjonale
stormvær som ble båret imot
ham gjennom tonene til Die
Wacht am Rhein og Horst
Wesselsangen. Dettyske folks
gjenfødelse var skjedd, - båret
frem av lengselen etter å bli et
så sterkt og livskraftig folk,
som bare kjærligheten til sitt
land kan makte å skape den.

Jeg var bare ti år gammel,
men jeg hørte på ovasjonene.
Og det var ikke et folks servile
hyldest overfor diktatoren, det
var nasjonens hyldest til Føreren. Hva betød det så, at
Hitler og hans verk av utlandet
ble trukket ned i sølen, at han
baktaltes og ble ærekrenket,
når hans eget folk på en slik
måte manifesterte sin tillit og
troskap.
Og mange nordmenn tenkte
på vårt eget politisk lemlestede
land ...
Knapt et år etter denne nattestund ble i Tyskland en hel
verden av oppfatninger og
innretninger ryddet bort og en
ny satt i dens sted. Det som ble
fullbyrdet for det tyske folks
øyne i det år, ble for bare 12
måneder tilbake betegnet som
fantastisk utopi av flertallet.
Og forutsetningene for denne
prosess var skapt og tilrettelagt
(Forts. side 6)
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Apent brev til dansk SF-leder ~~~;e; interessante kendsgerDe henvendte Dem i slutGert P edersen
ningen af august 1941 til
mager Peter Larsen, Store
UT-

Kvinnene
diskuterer

«Det var interessant at læse
Deres erindringer om ungdomsårene under 2. Verdenskrig i Morgenavisen Jyllands-posten og PoJitiken søndag den 27. juli 1986.
. Da Deres hukommelse
svigter m.h.t.
væsentlige
punkter, vil jeg gerne minde
Dem om de følgende kendsgerninger, som fremgår af
retsbilagene til sagerne rejst
mod Dem af dav. redaktør
Erik Haaest ved retterne på
Fredriksberg (17.02. 1978) og
i Nykøbing F. (16.03. 1978).
Som bekendt var det red.
Haaest, som i september 1977
i avisen Nationaltidende hævdede, at De i perioden fra
sommeren 1941 til sommeren
1944 havde været medlem af
Danmarks Nationalsoeialistiske Arbejderparti (DNSAP)
og
ungdomsorganisationen
NSU - hvor De endog havde
været leder.
Erik Haaest mente sig berettiget til denne afsløring, da
De som leder af SF (Soeialis.tisk Folkeparti) - en slags
kommunistparti - varfarligfor
det danske folkestyre.
Denne fare er ikke blev et
mindre siden dengang - tværtimod.
Afsløringen af Deres fortid
vakte Deres ubændige vrede.
De påstod, at det var «den
sorteste løgn», at de aldrig
havde været «nazistmedlem»
og kaldte rent ud Haaest for en
løgner.
Det var en uklog disposition. Havde De - som i sin tid
Simon Spies - sagt: Herregud
- er der ingen tilgivelse for
ungdomssynder? ville De havde stået som en retlinet mand,
som havde indset sine fejltagelser og beklagede dem. men
De valgte konfrontationen og
fik en alvorlig retssag på halsen.
Sluttelig indgik De- for at
undgå domfældeise - et forlig
og erkendte, at det var Deres
hukommelse, der svigtede og
at Haaest havde ret.
Det var mens retssagen
stundede til, at jeg kom ind i
billedet og sammen med red.
Haaest begyndte et grundig researcharbejde for at optrevle
sagen.
Lykkeligvis var det sådan,
at de mennesker, som i mellemliggende år havde levet i et
«stille miljø» - hvor de største
begivenheder var bryllupper ,
konfirmationer og barnedåb i
sognet - huskede langt bedre.
Hos disse mennesker er/a-
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Til Dixi
I diskusjonsklubben hadde
vi på siste møte et tema som vi
kalte «Okkupasjonen og kvinnene».
Følgende spørsmål ble
stående ubesvart:
l) Gikk det ut noen henstilling
fra kvinneorganisasjoner
om å oppheve dødsstraff i
landssviksaker?
2) Var det noen lovhjemmel
for å arrestere og internere
kvinner som hadde hatt
omgang med tyskerne?
12 unge mødre,
5014 Bergen

tid minst e n av disse kvinner
som først fikk håret klippet av,
og
senere
ble
hen gt.
(Birgit Wiig:
«Kvinner selv» - s. 31.)
Forlaget PAX AlS sender i
disse dager ut boken DØMTE
KVINNER som handler om
ovennevnte og våre innsatsvillige Frontsøstre . Den anbefales sterkt!ff
DIXI

FOLK OG LAND har tidIigere, i et eget oppslag og
gjennom CLAUS, bragt den
oppsiktsvekkende nyhet at
formannen i det danske SOSIALISTISK FOLKEPARTI, (SV) GERT PEDERSEN, var leder i Danmarks
Nasjonalsosialistiske Ungdom frem til 1944. Han ble
da ekskludert av DNSAP
med den begrunnelse at
han var for fanatisk,
hvilket ga seg utslag i at han
bl.a. skrev anonyme smedebrev til folk i hjembyen. Det
var danske nasjonalsosialister som avslørte barn.
I de danske aviser JYLLANDSPOSTEN og POLlTlKEN har SV-formannen
fortalt sine erindringer fra
ungdomsårene.
«Vår» CLAUS mener at
GERT PEDERSEN tydeligvis lider av hukommelsessvikt, og har sendt ham dette
åpne brev gjennom JYLLANDSPOSTEN:

SVAR:
1) Høsten 1945 varden norske
avdeling av Internasjonal
kvinneligaforfred ogfrihet ute
med en henstilling om avskaffelse av dødsstraffen. Det undnit oss meget, da organisasjonen, uten tvil, er en kommunist-infiltrert sammenslutning.
I 1948 gikk det ut en oppfordring fra fjorten fremtredende kvinner til regjeringen,
om opphevelse av loven om
dødsstraff, og at anvendelsen
av dødsstraffer i landssviksaker opphørte. Henvendelsen
var undertegnet av bl. a. Betzy
Kjelsberg, Marie Lous Mohr,
Claudia Olsen, Sigrid Stray og
Johanna Thoren. Claudia 01sen (H) stemte for dødsstraff
da loven ble behandlet i 1946.
Siden fikk hun sterke samvittighetskvaler og angret oppriktig. «Ett til to år å vente på
dødsstraff er verre enn straffen», uttalte hun til pressen.

2) Det var ing e n lovhjemmel for å arrestere og internere kvinner som hadde hatt
omgang med tyskere. De provisoridske anordninger som
ble vedtatt av den såkalte London-regjering, inneholdt heller ikke noe om det.
Ingen kjente nordmenn
protesterte mot overgrepene,
og gatens justis mot kvinnene
pågikk lenge. Det var i denne

Ble Gulbrand
Lunde
myrdet?

I «Folk og Land» nr. 6 spør
«En søgning» om dette. - I
svaret fra Aa.-H. Berg blir det
sagt at minister Gulbrand Lunde og frue omkom ved drukning ved Vestnes fergested på
Vestlandet.
Det er ikke korrekt stedsbenevneise !
Ulykken skjedde ved fergestedet Våge som ligger lenger
inne i Romsdalsfjorden. Fergen som lå og ventet her, traffikkerte strekningen VågeNorvik.
I Aa.-H. Berg's svar er
ulykkesdatoen oppgitt til den
22. oktober 1942, - i NS' årbok for 1944 er datoen oppgitt
til den 25. oktober.
Til minne om denne tragiske
ulykken, ble det satt opp en
minnestøtte ved Våge fergested. Den fikk ikke stå lenge,
for straks efter kapitulasjonen
ble den sprengt i stykker og
fjernet av «gode» nordmenn.
David Strømme
Isfjorden, 17191986

Sovjetiske
fly over
Norge

Hallo Dixi
Jeg har lest noen aviser fra
1939, som forteller om stadige
krenkelser av sovjetiske fly
over norsk område.
Forekommer slike krenkelser nå?
16 år, TØnsberg

SVAR: Jeg har oppgavene fra
1984.
De forteller om 471 avskjæringer av sovjetiske fly i luftrommet utenfor Nord-Norge.
Tidligere år har antallet
vært rundt 250.
I løpet av 1984 fikk Sjøforsvaret inn over 100 rapporter
om ubåtobservasjoner innenfor norske farvann.
Dixi

-----------------------

MOBBING AV NS-BARN
Var dine foreldre NS, - eller du selv medlem av NS Ungdomsfylking? Ble du mobbet av lærere eller kamerater? Kanskje utsatt for
hard medfart? - Jeg skal skrive bok om denne del av okkupasjonshistorien. Send meg en kort beretning med alle nødvendige opplysninger.
Send den til bill. mrk. «MOBBING», - FOLK OG LAND's ekspedisjon.

Kirkestræde i Nakskov for at
blive indmeldt i DNSAP og
NSU.
Da De imidlertid kun var 14
år, måtte De innhente Deres
værges tilladeise, og den fik
De.
Gårdejer Ole Petersen,
Korsgården i Togeby ved
Nakskov fortalte, at De var en
«meget velbegavedt og efter
alderen moden» dreng.
At De med stor ildhu deltog
i møder og propaganda og
blev udset til ungdomsleder.
Ole Petersen udtalte videre
(ordret eiteret): Gert Petersen
var så fanatisk, at jeg somme
tider tænkte, at det måske var
bedst, at Tyskland tabte krigen
- vi kunne risikere fanatikere
som Gert Petersen tilfremtidige ledere!
Imidlertid sluttede Deres
karriere i DNSAP brat - ikke
som af Dem angi vet efter 3-4
måneder - men sommeren
1944.
Da blev De afsløret ifærd
med at skrive anonyme smædebreve til borgere i Nakskov.
Det fandt sted på lageret hos
grosserer Ove Høst, og de
mænd, der afslørede Dem var
tidligere omtalte urmager Peter Larsen og lederen af partikontoret Voldgade 2, bibliotekar Ole Hansen.
Det resulterede i Deres
bortvisning!
Når vi NATO-tilhængere
«forfølger» Dem, skyldes det
ikke, at De i sin tid var medlem
af DNSAP. For et halvt århundre siden var vi alle meget
unge og forstod meget lidt af,
hvad der skete. Flertallet i
Danmark forstod - som idag
- meget lidt af politik. Den
danske regerings holdning var
klar - Frikorps Danmark blev
sendt afsted til Østfronten med
dens fulde billigelse. Politikere gik ind for samarbejde
med tyskerne, titusinder rejste
til arbejdsplasser i Tyskland
efter henvisning fra fagforeningerne.
Idag er, sagen en anden.
Mange tidligere kommunister
og nationalsocialister er blevet klar over deres fejltagelser
og er idag brave borgeremodne mennesker, som har
lært af livets begivenheder.
Tilbage er kun de ubelærbare, som enten hylder Kommunismen eller Nationalsocialismen.
Kommunisterne hverken ser
eller hører de millioner af
flygtninge fra de socialistiske
(Forts. side 4)
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Postadresse: Boks 924 Sentrum, 0104 Oslo l.
Kontortider: Enerhaugsplassen 4, Oslo;
mandag kl. 17-20, tirsdag kl. 11-14 og onsdag kl. 17-20.
Telefon: (02) 190671 - (Telefonsvarer).
Redaktørene treffes etter avtale.
Abonnement: Pr. år kr. 80,- (i omslag kr. 100,-). Utlandet + kr. 10,-.
Giro: Post 516 45 04. Bank 6063.05.01248
Abonnementet (10 nummer i året) løper til det oppsies skriftlig.
Annonser forskuddsbetales med kr. 1,- + m.v.a. pr.spaltem.m. Minstepris kr. 50,-.
Utgiver: AlS HISTORISK FORLAG.
Trykk: Viking Boktrykkeri AlS.

A v den kompromitterende
protokoll over regjenngen
Nygaardsvolds møte den 2.
mars, - nu blandt dokumentene i den tyske hvitbok:
«Torp spurte: Hvis de
britiske og franske troppene
kommer allikevel, skal vi da
nøie oss med å protestere
eller skal vi taforholdsregler for å hindre gjennemmarsjen? Koht mente at vi
måtte nøie oss med å protestereo Vi må ikke innrette oss slik, sa han,
at vi kommer med i krigen på den gale siden,
hvis vi ikke kan undgå å bli
trukket med i den.»

tet» i Nygaardsvoldregjeringens storpolitiske overlegninger: Dette med å sørge for
at Norge ikke kom med i krigen på den gale siden - det
måtte for enhver pris manØvreres slik at vi kom med på den
rette siden, d. v.s. Englands.
Nedenfor gjengir vi nogen
avsnitt av Quislings artikkel:
En sådan «elites» skjebne er
bestemt. Før eller senere bryter den sammen og forsvinner,
og et nyttførerlag opstår. Men
også folket må betale. Vanstyret har på få år kostet landet
mange hundre millioner kroner. Og det kommer til å koste
det mer, langt mer:
Ledet av den samling udugelige og korrupte profesjonelle partipolitikere som har
tilvendt sig makten, glir Norge
nu uhjelpelig inn i krigen- og
det helt uforberedt, militært,
moralsk, økonomisk og politisk til å møte en moderne krigs
påkjenning.
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Ingen flukt
fra virkeligheten
Norske pensjonat- og hotelleiere gnir seg i hendene.
Glemt er den svake sommersesong og tanken på
erstatningskrav i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken.
Glemt er tanken på polstreik og dermed tapte julebordsgjester.
Glemt er spådommen om en snefattig vinter, - og
null nix skiturister.

Hva gjør det vel om dollarturistene reiser til Sveits,
om englendere foretrekker Tyskland, om dansker
flyr til Østerrike og svenskene søker turistmål i eget
land? Hva gjør vel en polstreik?
Ingenting.
Asolutt ingenting.

Så lenge bare strømmen av asylsøkere til Norge
fortsetter. Og helst øker.
Så lenge den norske stat er godhjertet, og fortsatt
sikrer dem standsmessig innkvartering på SAS,
Grand, Storefjell og de mange andre topp-hoteller vi
har.
Så lenge staten betaler gildet: de store koldtbord,
den tre retters middag, peiskosen med hotellets
danseorkester, - og ikke å forglemme værelset med
telefon, fjernsyn, video og annet hva et førsteklasses
hotellrom kan by på.
Hotelleierne fryder seg.
Fulle hus. Høysesong hele året. En gullalder.
«Gjestene» smeller hæla i taket.
Her vil vi bo. Her vil vi leve, - skit i fedrelandet.

Syv dager efter at dette underlige regjeringsmøte var
holdt (9. mars), skrev Quisling
en artikkel i Fritt Folk betitlet
«Norges stilling». Med sitt
sikre instinkt for det politisk
centrale og aktuelle rammer
han akkurat det «ømme punk-

Var fascismens næringsideologi
forut for sin tid?

Som 19-årig «objektivist»
Men rundt omkring i landet vårt undrer verkbrudne, og historisk interessert har jeg i
gamle og syke seg over sin skjebne.
lengre tid studert samspillet
DE kan ikke flykte fra virkeligheten:
mellom næringslivets instituFra sitt frosne rom, uten pleie og stell, t i I sjoner og statens administrasyk e h j e m m e t, som for dem er selve himmel- sjon i et historieperspektiv.
riket på jord.
I statsvitenskaplig termiDE kan ikke flykte fra en ventende og sikker død, til nologi vil et konstitusjonsfesen livbergende hjerteoperasjon i England, eller til et tet og lovbestemt samarbeid
av våre overfylte sykehus.
mellom stat og næringsorganiSTATEN HAR IKKE RAD.
sasjoner bli kalt for korporativ______________________ I isme. Korporativismen ble
som system første gang prøvd i
Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie det
fascistiske Italia. For hvert
Kontortid: Mandag kl. 17-20, tirsdag kl. 11-14, onsdag kl. 17-20.
yrke skulle det dannes samPostadresse: POSTBOKS 924 SENTRUM, 0104 OSLO l.
menslutninger med både arKontoradresse: ENERHAUGSPLASSEN 4, OSLO. TLF.: (02) 1906 71.
beidstakere og arbeidsgivere.
~

Denne kamarilja som i så
altfor lang tid uforstyrret har
fått skalte og valte med landets
og folkets skjebne, har viklet
oss slik inn i vestmaktenes
krigspolitikk og krigsagitasjon, at Norges skjebne er beseglet!
Et folk har det styre det fortjener. Og dets skjebne blir
derefter. Det er en hård
ubønnhørlig historiens lov. I
disse siste år har vi sett dette
bekreftet iland efter land.
Denne lov vil også 'skånselsløstvirke sek uti vårt land,
hvis ikke nordmennene meget
snart målbinder krigshisserne
og tvinger vekk fra rikets styre
det kompani av partipolitikere
som sitter der ulovlig med
makten, som ustanselig har
tatt feil i alle avgjørende
spørsmål vedrørende rikets
stilling og forsvar, og som nu
kjører Norge sik-sak ut i avgrunnen.
V. Q.

A v Michael Knutsen

Dette for å gi staten bedre
oversikt over næringslivet,
samt å danne et faglig kvalifisert næringsting som kunne
uttale seg om kulturelle og yrkesmessige saker på en mer
kompetent måte enn rikspo1itikeme. I NS sitt program av
15. februar 1934, punkt 2, står
det også:
«Nasjonens kultur- og næringsliv organiseres i selvstyrende legaliserte yrkeslag
(laug) som danner bindeledd
mellem den enkelte og staten,
under statens kontroll. Et riksting av yrkeslagene organise-

res og gis innflytelse på rikets
styre.»
Etter å ha snakket med en
del kunnskapsrike mennesker
på dette området og lest redegjørelser for næringsting og
andre småskrifter om et bedre
samspill mellom stat og næringsliv, kan man trekke følgende konklusjoner: Etter krigen og i den senere politiske
organisering på parlamentarisk grunnlag, har de fleste
vest-europeiske stater utviklet
en s.k. «korporativ kanal».
Denne kan på mange måter
(Forts. side 8)
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Vi kunne gå i fred under
okkupasjonen, tyskerne hadde
instrukser for god oppførsel
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«Plantet spion»

I FOLK OG LAND nr. 5/86 somhet, bare folk som ble anpå side 3 er· en artikkel om sett for «gode nordmenn».
Jeg satt 3 måneder på lenken
«Plantet spion». Dette var inSelv den argeste jøssing un- 3. Nordmannen er i sitt vesen teressant, da jeg kjente man- på Espeland, hvor vi hadde
der okkupasjonen måtte innNordavinden og 3 Konrader
(sammenlign med de fri- nen.
rømme at de tyske soldater var
siske bønder) innesluttet og
Jeg hadde aldri sett ham før, som vakter: Konten, Småveldisiplinerte, høflige og
tilbakeholden, langsom til å men da jeg hørte navnet på konten og Reservekonten.
hjelpsomme. Derfor hører vi i
tenke og handle, og dertil Espeland, forsto jeg hvem han Deretter 7 måneder på Bermistroiske mot fremmede. var. Jeg kunne ikke like ham, genhus festning. Jeg satt i nadag eldre mennesker ofte si at
det var sikrere å gå i Oslo's
Altså: Ikke noe hissig ga meg aldri tilkjenne for ham, bocellen til Kahrs, «<SOLBRIS» ) som studerte spansk.
gater under krigen, enn det er
tempo. Ta det rolig.
og snakket aldri med ham.
4. Nordmannens hjem er etter
idag.
Han ble sendt til England for Etter opphold på Espeland i
gammelgermansk oppfat- tyskerne, men ble arrestert mars til november 1946, ble
Hva mange ikke vet, er at
ning hellig. Gjestfrihet blir der. Mitt oppdrag for hans jeg sammen med 4 andre
alle tyske soldater i Norge var
utstyrt med nedenstående retgjeme vist. Eiendom er vedkommende var å sende sendt, som de første fra Berningslinjer for hvordan de
umistelig. Hjemmet forblir penger hver måned til hans gen, til oppsamling på Akersskulle forholde seg i det perulåst. Tyveri er nesten hustru, for familien sørget tys- hus. Der skulle de farligste i
ukjent, og blir regnet for en kerne for å hjelpe i tilfeller som landet være. Jeg fikk nr. 38.
sonlige samkvem med den
De første 20 numre var reserdette.
stor skam.
norske befolkning:
Penger ble sendt hustruen vert livstidsfanger , men fore«Alle soldater skal være seg
Altså: Undlat ethvert
bevisst at de ikke har betrådt
uberettiget inngrep, også hver måned fra forskjellige løpig var det bare kommet en
fiendeland, men at troppene er
der hvor varer er fritt til- steder, og med forskjellige av- av disse.
Den tyske sjef som jeg hadgjengelige. Småtyverier og sendernavn, så hun visste ikke
rykket inn for å beskytte landet
naskeri gjelder som tyveri hva pengene gjalt eller hvor de de med å gjøre het . . . Vi ble
og dets innbyggere.
og er under alle omstendig- kom fra, kanskje heller ikke gode venner, og jeg har besøkt
Derfor iaktta følgende:
hvor mannen var eller om hans ham noen ganger. Også sam1. Nordmennene har en utpreheter forbudt.
men med en hjemmefrontget
nasjonalitetsfølelse. 5. Nordmannen har ikke noen virksomhet.
Meget interessant kom opp mann som helt forandret syn.
forstand på krig. Det sjøfaDessuten føler det norske
rende og handlende folk har under rettsaken mot meg og Denne mannen er nå død, og
folk seg tett knyttet til de
sympati for England. Det flere andre samtidig, både om jeg ble en av hovedarvingene.
andre nordiske folk.
frykter Russland. For na- båter som ble kjøpt for tysker- At en hjemmefrontmann ville.
Altså: Unngå alt som kan
sjonalsosialismens mål fin- ne og ført til England, og foretrekke en NS-mann som
støte den nasjonale æresfønes det med få unntagelser «forfulgt» for å være sikre på at arving, ville mange ha forlelse.
svoret var umulig i 1945.
de kom seg avgårde.
ingen forståelse.
2. Nordmannen er meget friMin tyske sjef ble gift med
Altså: Unngå politiske
N.N. var navnet på ham som
hetselskende og selvbediskusjoner.
var i retten da jeg var der og en bergenserinne, og jeg har
visst. Han avviser enhver
tvang og enhver underord- 6. Nordmannen elsker en fikk høre historien. Han ble sendt dem artikkelen i FOLK
hjemmelig, behagelig til- ikke tiltalt, selv om det var han OG LAND. Kanskje vil han
ning. Han liker ikke militær
værelse. Han kan vinnes som hadde fått ordnet med skrive noe om virksomheten
tukt og autoritet.
med vennlighet, ved små kjøp av båt, og var den som på Vestlandet, og i tilfelle vil
Altså: Få befalinger, inoppmerksomheter og ved å reiste over for tyskerne. Pres- det nok komme litt av hvert
gen tilrop. Det fyller ham
anerkjenne hans person.
sen var også tilstede, men in- interessant. Han er den rette til
med motvilje og er uten
Altså: Ingen påtrengende genting ble referert om dette, det. Landstedet til min tidlivirkning. Forklar og overoppførsel, . især overfor for man kunne jo ikke kom- gere sjef heter forøvrig BERbevis saklig. Humoristisk
kvinner.
promittere
Englandsfarten. GEN, der han er interessert i
tale rekker man lengst med.
Nasjonal hunder og hester.
Unødig skarphet og for- 7. Det tyske språk blir forstått Medlemmer av
Det var alt for denne gang.
nesten overalt, forutsatt Samling kunne man ikke bruke
mynderskap sårer hans
langsom tale.
til dette og annen tysker-virkTjuagutten, 5001 Ber!(en
selvfølelse.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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lande, som kommer til os som bådflyktninge, gennom
minefelter og pigtråd forfulgt
af skydegale vagtposter. De
beretter om deres lidelser - om
koncentrationslejre,
terror,
tortur, forvisning, udrejseforbud, cencur, hemmeligt politi
og forfølgelse af religiøse
sekter. Socialister tror på
dogmer- ikke på mennesker.
Vi har oplevet Sovjets besætteise af det halve Europa,
Ungarns forsøg på frigørelse,
Prager Forårets blodige ende krigen i Afghanistan. Det
hele er prentet i vor hukommeIse, som er ulige bedre end
Deres.
Vi husker også Aksel Larsens ord: Man kan sagtens få
danskerne til at stemme kommunistisk, man skal bare kalde
det noget andet! Det er en
doktrin, De stedse har haft for
øje.
Vort mål er at beskytte
Danmark mod den skæbne De
og Deres socialistiske venner
tiltænker os.
Endnu lever vi i et demokratisk samfund med ytringsfrihed, - endnu er vi medlemmer af NATO, der i mere
end 30 år har beskyttet os og
bevaret freden. Men det undergravende arbejde Deres
parti og dele af Socialdemokratiet udfører er efterhånden
såfarligtfor Danmarksfrihed,
at alle lovlige midler til at bekæmpe Dem retferdiggøres.
Vi anser Dem for en af
Danmarks farligste mænd: en
demagog med store talegaver
og appel til masserne - de uvidende og de troende.
De er en opportunist, som
rider på tidens bølge. Det
gjorde De i krigsårene, og det
gør De idag.
Det kan ikke siges for tit og for tydeligt.
Claus Frost-Hansen
Virum Stationsvej 149C
2830 Virum

FOLK og LAND

Interneringen i majdagene
af et stort antallandsmænd var
ganske givet en nødvendighed, eftersom man ville hindre
den selvtægt, der var proklameret under devisen: «De
lange knivers nat.» Interne«OAS NEUE SOLDATEN ringen kan således ikke principielt anfægtes, hvorimod de
LIEDERBUCH»
stedfundne overgreb - med
m/noter, hefte 1, 2 og 3.
dødelig udgang - burde være
inddraget i «Retsopgøret».
«HVEM ER HVEM I
Den retroaktive lovgivning
J0DEVERDEN"
af
(4) juni 1945 (med påfølFortegnelse over jødiske forretgende ændringer i straffeudninger og enkeltpersoner i
målingen) havde ved hele sit
Norge, Oslo 1941.
sigte den skævhed, at den kun
ADOLF HITLER's
angik de landsmænd, der hav«MIN KAMP"
de været på «den forkerte side», og som summarisk blev
Svensk utgave i skinn, 1941.
stemplede som «landssvigeSelges samlet - gi et bud til re». Flertallet af de internerede
«Sill.mrk.».
blev forholdsvis hurtigt listet
ud af bagdøren uden «dom»,

DANMARKS JURIDISKE
SYNDEFALL I 1945

men landssviger-benævnelsen
blev siddende i det almindelige
omdømme, og mange måtte i
en årrække eller for resten af
livet leve under «berufsverbotlich» forfølgelse.
Det siger sig selv, at et opgør efter Besætteisen var
uundgåeligt, eftersom opfattelser og holdninger havde
stået stejlt overfor hinanden,
ikke mindst efter det tyske
nederlag ved Stalingrad, men
at kun den ene part - den tabende - over en hank stempledes som nationalt mindreværdige og itusinder af tilfælde
blev kendt skyldige i kriminei
forstand, er i sin uhyrlighed

uakceptabel i en retsstat med
hævdtvundne traditioner på
lovgivningens område.
Det juridiske syndefald i
1945 har derfor været en hård
belastning for dansk retsfølelse, og at den på få undtagelser
nær har anfægtet de daværende
politikeres og lovgiveres eftermæle alvorligt, er det overflødigt at understrege. Havde
man fulgt gældende lov, havde
man været afskåret fra at
«retsforfølge» nogen på grund
af aktiv deltagelse i kampen
mod Sovjetunionen og dens
daværende allierede. Ydermere ville Nato-forsvaret have
haft en bedre baggrund og en

større troværdighed. - En meningsudveksling
angående vore forhold før, under og efter Besætteisen, en
nøgtern skelnen mellemjUp og
fakta i tiden fra 1918-45, var
og er ligeså uundgåelig som
interneringen var det, og at den
i stigende grad er blevet aktuel
for vågne historikere og lægfolk, politikere og bekymrede
Nato-strateger, vil næppe
kunne udsiges. Naturligvis vil
der altid være åndelige neanderthalere - programmerede
med modstridende «følelser»
og «meninger» -, der slår hinanden i «hovedet» med [lTkantede argumenter og følelsesladede smædeord, men
samtidigt findes der personligheder, hvis indsigt og fremsyn
muliggør en dialog med mod(Forts. side 8)
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Justismord
til begjær

Hva

sl~

OkkuEasions
il'

Quisling har sagt:

hiS orle?

Quisling- en snill bestefar,
<+- Siden 1. februar 1942
Jeg er blitt gjort kjent med at som toet sine hender i gynge- har vi en nasjonal regjering av
hvem som helst av «mannen i stolen, eller en kampkraftig Nasjonal Samling, og siden
gata» kan tillates å undervise rebell?
12. mars er NS offisielt det
skolebarn om de fem okkupaFolk og Land' s innsendere statsbærende parti i Norge og
sjonsår. Så sant han bare har tillegger ham så mange slags fast forbundet med staten.»
gått med nisselue under okku- standpunkter, hensikter og
<+- Vi bekjenner oss idag til
pasjonen, sittet i tysk kon- meninger - ETT eksempel er våre grunnsetninger, med
sentrasjonsleir eller har likvi- «Brage» i nr. 6/86: Med hvilke hvilke vi er vokset store, bedert et tilfeldig NS-medlem, følelser Quisling så våre jøder kjenner oss til den nasjonalsoblir han med begeistring halt bli ført til ryske arbeidsleire, sialistiske revolusjons histoinn i klasseværelset.
vet vi vel egentlig lite om? - rieskapende kraft· Mer enn
I flere kommuner har det SIKKERT er det imidlertid at Staten er ånden. En stor nyforekommet at lokale hjem: HAN sørget for å gjeninnfØre i skapende revolusjon har alltid
mefrontfolk på denne måten Grunnlovens paragraf 2 den vært gjennomført av et aktivt
har fått fornyet sin helteglorie i OPPRINNELIGE bestemmel- mindretall, ikke av «den komkretsen av skolebarn, som tror se: «Jøder er utelukket fra ad- pakte majoritet».
på alt som blir sagt fra katete- gang til riket».
- Sa Ministerpresidenten.
ret.
SIKKERT er det også, at Føreren. Opprøreren. MANNå leser jeg også «Hjem- han i sin store tale under 8. NEN Vidkun Quisling.
met», nr. 38/86, om «Den in- Riksmøte, 25/942, blant anEnkelte av dem som fylket
s.eg under hans opprørsfaner,
ternasjonale Nyksund-stiftel- net sa følgende:
sen», som søker å redde det
<+Det finnes ingen ek- forsøker idag å løpe fra sin
fraflyttede og forfalne fiske- sempler på, at en revolusjone- fortid, bortforklare. - La det
været Nyksund. Her jobbet irende nyordnings seier, er re- bli slutt på krypingenfor dem
sommer tre hundre tyske ung- sulta tet av forståelse fra det som hadde «deflestekanoner»
dommer, - og interessen for system som det vil erstatte.» - for håpet om at DE skal gi
<+- Av de fire tidligere stats- oss «oppreisning» er like fådenne frivillige arbeidstjeneste
skal være enorm i Tyskland. makter: Konge, regjering, fengt som åforsøke åforene ild
Det er da også et flott tiltak. storting og høyesterett- er re- og vann.- At det var BRAKKMen så heter det i bladet: gjeringen omdannet til en na- VANN vi prøvde rense gjør ik«Før de kommer deltar de på sjonal regjering, uavhengig av ke saken bedre . ..
seminar for å sette seg inn i hva parlamentarisk partipolitikk.»
Arne Heiberg
som skjedde i Norge under den - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; - - - - annen verdenskrig . . .»
Vi kan nok tenke oss hva
slags okkupasjonshistorie disse tyske ungdommer får ser- Kjære Dixi
SVAR: Du kan skrive til Det
vert.
Noen kamerater og jeg har estniske nasjonalråd, PostJeg spør historikere som le- tenkt å lage en gruppe som skal boks 5106, Majorstua, Oslo 3 .
ser FOLK OG LAND: Er det arbeide for De baltiske lands
Du kan også skrive til Legariktig at det gis adgang til et frihet.
tion of Latvia, Washington,.
kateter for personer som ingen
Min far var fra Estland, og D.C. 20011. Latvierne vil
forutsetninger har for å under- døde i sommer.
sende deg sin Information
vise i dette fagområde?
Hvem kan jeg henvende bulletin.
Lykke til med en fin oppgaKan INO gjøre noe med sa- meg til for opplysninger?
ken?
Bjørg Bugge
Ung leser, Nordfjord ve.
Dui

SN
O

Ved en tilfeldighet fikk jeg
FOLK OG LAND bragt i hånden og nummeret var nr. 6
1986. Tendensiøst tenkte jeg
når jeg blar opp på side 4 under
spalten FRITT SLAG. Redaktøren har en hale til inseratet avsendt fra en SOGNING.
Her går det klart frem at undertegnede er en syndebukk
som må bære ansvaret for at
NF ble en kriminell heimefrontbevegelse . (Redaktørens
ordvalg.)
Som tidligere leder for Nasjonalt Folkeparti - Arbeidsutvalget føler jeg meg krenket av
Folk og Land og det med rette.
For meg og flere med bar
dommen preg av å være et justismord og bestillingsverk fra
potentatene i justis/påtalevesenet. Den dommen jeg sikter
til var avsagt i Lagmannsretten
tidligere i år - vel et halvt
år etter at «moske-bomben»
smalt. I kjølevannet av etter-

forskningen og det famøse
skuespill i retten ble det klart at
jeg ikke hadde noe med moskeen å gjøre, ei heller sabotasje mot Televerkets installasjoner, ei heller noe bank/
postran eller for den saks
skyld, spraying av den jødiske
synagoge. Uten å kunne fremskaffe tekniske bevis ble jeg
likevel dømt, - og det som
bakmann og «farsfigur» og at
jeg var 39 år gammel. Jeg velger å kalle de!te e! jUstismord.
og straffen pa 3 ar kan sammenlignes med noen av de
dommene som ble avsagt under rettsoppgjøret og som ved
flere tilfeller var like vilkårlige/justismord-pregede
som
min sak. Det smakte unektelig
litt rettsoppgjør av hele saken!
Jeg har etter dommen uttalt
meg bl.a. til VG og klart gitt
uttrykk for min mening om saken og for en gangs skyld
møtte jeg forståelse for mitt
syn.
MenhvamedFolkogLand?
Jo de fortsetter der lagmannsretten slutter. At jeg og liketenkende nasjonalister ikke har
tillit til Norsk Rettsvesen gjør
ikke saken bedre - når Folk og
Land linjen bærer preg av det
samme, nemlig IKKE INNGIR TILLITT. Har ikke noen
av dere lært av rettsoppgjørets!
justispolitikk. Jeg vil ikke be
dere gi meg noen oppreising
eller beklagelse. Avisens
«bakmenn» har i altfor lang tid
vist hvilke strømninger i samfunnssystemet de bestreber seg
på å tilfredsstille. Jatterne og
syndforlaterne som ikke «slår
så hardt»? Min lille bønn til
redaktøren er: Slutt å skriv om
oss, det blir bare negativt!
Jan Ødegård

De baltiske lands frihet

VG fotograferer og forteller

Den 4/10 forsøker «verdens
Gang» å blåse nytt liv i Alexandra-legenden, (omtalt og
satt i sin rette sammenheng i
«F. og L.» nr. 9/10 1985).

Under kjempeoverskriften
«QUISLING' s FØRSTE OFFER» bringer organet et tosidig, rikt illustrert intenju
med denne Alexandra, som
med sine 81 år vel må kunne
betegnes som en noe aldrende
dame med en fenomenal hukommelse.
På grunnlag av Alexandra' s
detaljerte opplysninger slår
VG i brødteksten fast at det er
«uomtvistelig» slått fast at
Vidkun Quisling var bigamist.
Alexandra har neppe latt
seg intervjue gratis, og mer

penger vil strømme inn når boken hennes utkommer. Forhåndsomtale som denne vil
uten tvil få en gunstig innvirkning på salget.
Naturligvis kan en spØrre
om hvorfor Alexandra ikke
satte seg til skrivebordet i
1960, dengang da hun angivelig fikk kjennskap til at Quisling hadde vært gift med Maria
fordi hun leste Ralph Hewins
bok om Quisling. Men Maria
levde jo den gang og ville hatt
anledning til å imØtegå evenryrfortelleren. Det var vel
derfor ikke tilrådelig å sette
igang med skrivingen på det
tidspunkt!
Det er utrolig at VG bringer
et slikt intervlu, hvor hver av
Alexandra's påstander fram-

MANEDENS
PERNILLE

stilles som absolutte sannheter. Har ikke avisen svertet
Vidkun Quisling tilstrekkelig i
alle de år siden det satte igang
i 1945? Dette organ, som de
satt bak «rettsstatens» gitter
og piggtrådgjerder, betegnet
som« Vredens Gnag» fra den
dag de fikk tilgang til aviser.
Så vidt jeg er underrettet var
det da «rettssaken» mot Vidkun Quisling tok til slik at de
skulle følge med i referatene
fra Logens store sal og se hvilken ussel fører de hadde hatt.
Nå, i 1986, gjør VG ham
enda uslere enn de klarte å
framstille ham den gang, ved

nå også å henge ham ut som en
bølle og en bigamist.
Som kjent betaler jo VG
1000 kroner for tips. Jeg tror
jeg gjør meg fortjent til det tidobbelte beløp - det tilsvarer
kansjke det beløp Alexandra
fikk - når jeg nå gir organet
følgende tips:

a. Få tak i en person som
mot klekkelig betaling er
inneforstått med å «røpe» at
vedkommende var besryrer for
Quisling's hemmelige harem.
Pikanterier, hvor det lå og
hvor mange friller som sto til
rådighet overlater jeg til VG' s
penneføre skribenter. Det vil
bli litt av et oppslag!
b. Finn en kvinne, helst en
fra utlandet, i femogsyttiars-

alderen som mot tilstrekkelige
tusenlapper er villig til å gå
god for at hun hemmelig giftet
seg med Quisling da hun var
16 og han 42. Mal det ut med
litt sadisme og herskesyke
samt andre pikante ingredienser. VG mangler ikke mestere i
utbroderingens kunst. Finn
fram de største ryper som finnes til overskriften. Det vil bli
nye rekordopplag.
Det er mulig at ikke alle vil
tro på oppslagene, men de vil
bli lest, og de fleste vil si at det
må jo være noe i det når det
stadig bringes på trykk.
Jeg kjenner et par mennesker som sier at det må jo være
en bra vare for det annonseres
så mye for den.
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NORDMENN HAT som
lEN
levebrød
SOSIALISTISK Den som er kommet opp i
NARK.O-RUS årene et stykke, og som har

Knuste skjebner lå overalt i som landsforredere .
organisasjonens spor. Med en
I en fredens meningsløs blovampyrs grådighet suget den dros fIkk de sin hevn, tiljublivs- og arbeidsgleden ut av let av et forvillet folk.
vårt folk.
Godt er det å vite at historien
Den kjente norskfødte proMan ropte på krefter som som til slutt skal dømme Vidkunne stanse ovemlOtet og kun Quisling, også skal døm- fessor, Erling 0ksenholt, fra
Hvordan sto det så til i Nor- voldsviljen, næringslivet ropte me disse som forrådte det le- Great Falls i Montana har vært
på beskyttelse, - hele landet vende hjertet i alt hva Vid~un på hjemlige trakter.
ge?
0STLANDSPOSTEN (lørJo, - også her sto et fåtall og lengtet etter den sterke mann Quisling trodde på i sin kamp
for ORDEN, RETTFERD OG dag 14. juni 1986) intervjuet
speidet etter den sterke mann. som kunne frelse det.
FRED.
ham, - og på spørsmål om alle
Som i Tyskland sto også Norge
\amerikanere er livredde rusl 1932 sto Vidkun Quisling.~
foran politisk og økonomisk
kaos.
Verdensrevolusjonen frem i Stortinget med sine 12
For oss som var Vidkun /serne, svarer han:
«- Om de ikke er livredde
trakk sine tråder som skyttelen anklagepunkter mot landsfor- Quislings tilhengere, grep
i veven. Våre statsmenn dro til rederne. Han påviste at våre hendelsene etter mordet på Å~sserne, så frykter de i hvert
Geneve og vekslet meninger hjemlige bolsjeviker drev sin ham hardt inn i den enkeltes Il kommunismen. Det burde
nnelig nordmennene også
over lunsjen, mens kronede undergravingspolitikk i for- skjebne, - revolusjonerte tilhoder i Norden diskuterte ståelse med Moskva. Med sin væreisen for alle, bød på vans- begynne med. Her lever dere
utensrikspolitikk. Men alle rakryggede holdning krevet ker og lidelser som krevde mot nå i en slags «sosialistisk narvendte hjem like tomhendt han nasjonens straff over dis- og vilje til å stå imot. De aller korus», og er etter min oppfatning ikke i stand til å se hva
som de dro. De hadde ingen- se, søkte å åpne deres øyne fleste klarte det.
Vi så nok usseldom og falle- som skjer. Da tyskerne i sin tid
ting å gi sine folk i nødens som ikke ville se. Men landets
ledere sviktet ham. Det var syke, men det var blant dem sto i Norge, skjønte ikke nordskjebnetime.
Vår ungdom dro ut av lan- valgets utfall som skulle ta som gjennom okkupasjonså- menn noe . Faktisk tror jeg ikke
det, mens heigårdene sto knekken på revolusjonsma- rene ikke kjente annen lovenn de vil forstå noe før den dagen
den ålukrere på sin overbevis- russerne står her heller.
tomme tilbake, og som en kerne, het det.
Vidkun Quisling arbeidet ning, eller rettere sagt: mangel
blekksprut sendte LandsorgaFrittalende
nisasjonen ~lne fangarmer ut uforsagt videre, med sin kjerne på overbevisning. Alle disse
Erling 0ksenholt er en svært
over norsk arbeidsliv og lam- av trofaste kampfeller. Hele som viste en uhederlig og pomet dets kraft. (Se tidligere ar- hans arbeid åndet av kjærlighet litisk lurvet adferd. De hadde frittalende mann. Han sier at
til land og folk. Og som Bjørn- da også grunn til å frykte, fordi hvis han hadde bodd i Norge,
tikler i FOLK OG LAND.)
Man må ha opplevet disse år son sier: «Det største ved god de bidro til å skitne til noe son: ville hans navn dagstøtt vært i
avisene. - Antagelig ville jeg
for fullt ut å forstå hvilke for- heten er at den er skapende». for oss var vakkert og rent.
Skremt inn i sine musehul havnet i politijournalen for utDerfor kunne også Quisling
ferdelige krefter som var i
virksomhet for å ødelegge fol- i februar 1934 fremlegge siu sitter de nå og fornekter si taleiser også, sier han.
- Har vi fått slike fryktelige
ket. Det faglige tyranni og program under det valgspråk innsats og fortid, tar avstan
terrorvelde vokste i uanet som skulle bygge landet opp fra andre tidligere kampfeller ilstander her hjemme da, 0kgrad, mens regjeringen sto på ny: ORDEN, RETTFERD og av «aktverdige grunner ~enholt?
- Dere har det for godt maktesløs uten vilje og evne til og FRED. Han skulle virke- .fraber de seg å få FOLK O(
bvis vi unntar de gamle og syå gripe inn. Man puslet med liggjøre den gamle drømmen ~AND på døren.
ke. På meg virker det direkte
smørinnblanding og ertedyr- om et samlet NORGE, den
Heldigvis er vi ennå mangt usmakelig at man godt kan
kingskontrakter . Iblant pusset sarnlingstanke som markeres
man et gevær eller to for å ved de store begivenheter i vår nok igjen til å føre kampen fOl kjøpe seg en lystbåt til flere
styrke det nasjonale forsvar. historie: Hafrsfjord, Stiklestad sannhet og rett videre gjennom hundre tusen - vel og merke
INSTITUTT FOR NORSK hvis skatten er betalt - men
Men i organisasjonens fot- og Eidsvoll.
Innledningen i hans pro- OKKUPASJONSHISTORIE man skal ikke kunne kjøpe seg
spor fulgte gråt og nød ... For
dens mål var ikke folkets vel, gram pekte tydelig på, at vi fra og gjennom FOLK OG helse. Det er bedre å dø i sykehuskø enn å få en privat helarbeidernes lykke og velstand, klassesamfunnet måtte over i LAND.
Men det må nytenkning setjeneste som supplement til
målet var revolusjonen. Og menneske samfunnet. Først da
den offentlige. Den logikken
kampmidlene ble stadig mer ville hver enkelt være sikret til.
Skal vi nå instituttets mål skjønner ikke jeg. Og det skal
menneskets hellige rett: retten
brutale.
Snikskyttere skjøt med til arbeid, retten til å nyte må vifå ungdommen med oss, jeg si deg: det blir vanskeligere
skarpt i skogdistriktene, - vei- fruktene av sitt strev, retten til - den vi jo gjeme vil renvaske og vanskeligere å tale pent om
Norge ute. Selvsagt gjør jeg
arbeid ble ved maktpåbud å være i pakt med det innerste i oss overfor.
Men ungdommen bryr seg det. Men folk biter ikke på at
stoppet i månedsvis, nybyg- selve nasjonens liv.
Arbeidets Norge skulle lite om gammel urett, den bryr alt norsk er prima lenger.
ninger rustet på beddingen. Vi
- Du har St. Olav, og må
minnes hvorledes lov og rett romme våre barns håp. Det seg i det hele tatt ikke om fortigjennom årene både ha sagt
ble kneblet, hvordan røde skulle beskyttes mot dem som den, men fremtiden.
Derfor mister vi våre unge mye pent og mye bra for Norvoldsmenn fritt kunne øve sine ville svekke det. Det skulle beverk. Vi minnes den uorgani- skyttes mot dem som ville rane hvis vi ikke har annet å by dem ge?
enn bare det urettferdige retts- Jeg er norsk i hjertet, jeg.
serte arbeider, som ble pint av det.
Under Vidkun Quislings oppgjør.
Men hjernen kan ikke godta alt
sine arbeidskamerater til han lå
Da dør vi hurtig ut, uten å få som nå skjer i mitt fødeland.
livløs på veien, hvorledes han førerskap fulgte vi ham på den
senere søkte å vakle hjemover veg han pekte ut for oss, - den len eneste liten gravstein over Radio og TV er så til venstre at
det er en gru. Står det noe om
og hang seg rallende over et veg som skulle virkeliggjøre vårt syn og vårt virke.
Mange motstandere vil no} Reagan i mange aviser, så ere
gjerde for å hvile. Det ble en det program han ga oss i 1934.
/bli henrykt over en slik utgan~ det noe negativt eller halvveis
dødsmarsj, for evig hvile fIkk
Vi vet så altfor godt hvordan på det hele. Derfor er det fleipende. Jeg liker det ikke.
han. Voldsmennene ble friInstituttets og FOLK OG
kjent. Vi minnes de kvalte in- det gikk.
VIDKUN QUISLING -han LAND's plikt å gi disse sul- \
AVERTER I
itiativ og herjede bedrifter som
ble skapt av energi og ska- som fremfor alle handlet norsk \tende og tørstende sjeler noe
og
pertrang. Vi minnes dyrene på og tenkte norsk - ble myrdet på tned litt glød og glans, og noe å
på.
båsen med blodskutte jur un- Akershus av de samme menn
som han i 1932 hadde avslørt I
Kjell Blich Schreiner
der meieristreiken.
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aven naturnødvendig og årelang utvikling. Tidspunktet
var kommet da man bare ventet på den vilje som var rede til
å ta den historiske oppgave på
seg.

fO

{BLI LAND

fulgt endel med i politikken,
kan vel ikke ha unngått å legge
merke til den evige nedrakkingen av Tyskland og alt som
er tysk. Denne simple trafikken har foregått et par mannsaldre, og enda lenger, og er
blitt et levebrød for mange.
Hat er blitt levebrød. I massemedia foregår denne trafIkk så
å si hver dag og ser aldri ut til å
ta slutt. Og når det lider mot jul
kommer det bøker fra forlagene om «krigen», det samme i
hver bok. Eller en eller annen
politiker skriver om seg selv,
og dette blir han millionær på.
- Til denne jul utkommer en
bok om krigsopplevelsene til
en som er født i 1941. Forfatteren er stortingsmann . . .
Norge er medlem av forsvarsorganisasjonenNATOog
har et forsvarsbudsjett på
mange milliarder pr. år. Som
alliert har da også Norge VestTyskland som går for å være
det sterkeste ledd i Europa.
Dette land blir så og si daglig
skitnet til av massemedia i
Norge. Hvorfor? Dette er jo
ikke noe annet enn sabotasje
mot NATO og minner meget
om «det brukne geværs politikk» som i sin tid ødela det
norske daværende forsvar
samt forsvarsviljen i landet, og
vi vet hvorledes det endte. Kan
det tenkes at det er personer av
typen Treholt som opererer og
boltrer seg ustraffet denne
gang også? De som ødela forsvaret i 1930-årene fIkk jo
medaljer og lovord efter 1945.
Galskapen kjenner vi jo.
I Narvesens kiosker og i
andre forretninger er det i de
siste 40 år solgt mange blader
med tegneserier for barn hvor
tyskerne blir fremstilt som forbrytere, og det mot et land som
vi er alliert med, og som er
Norges beste handelsforbindeIse. Dette foregår i Norge, i
fredsprisutdelernes land. Denne hatpropaganda er rasehat og
rasisme på sitt aller verste, og
hadde det samme skjedd mot f.
eks. erland med farget befolkning da hadde det blitt både
arrestasjoner og demonstrasjoner.
Det er forunderlig og mistenkelig at de evige angrepsnasjoner, England og Frankrike,
og andre som inntil langt opp i
1970-årene myrdet «innfødte»
i millioner, går klar av kritikk.
Kan det tenkes at grisehetsen
mot tyskerne foregår for å av(Forts. side 7)
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våre falne kamerater
Mange lesere har bedt om fotografier av gode venner som
falt på østfronten i årene 1941-1945.
Det vil selvsagt være umulig å få «møte igjen» alle de 1000
gutter som ga sitt liv den gang, - men et tilfeldig utvalg
bilder du vil finne på deune plassen hver måned.
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PER WANG, Oslo
Født 26/3-16, falt 22/4-42.
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....

"
"
»

"
»
»

.... >.

A. I. Bru: Professor på ville veier .........
Adolf Hoel: Universitetet under okkupasjonen
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Finn Kjelstrup: Den norske kapitulasjon ..
H. Franklin Knudsen: I was Quislings Secretary
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Sigurd Myting: Politisk dømt .............
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Arne Tellefsen: Når forsvaret forfaller . ...
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Trondhjem
Født 16/6-22, falt 21/11-42.
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Født 25/2-23, falt 20/7-41.
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Født 28/1-25, falt 12/2-43.
Født 8/1-22, falt 6/4-43.
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I norsk oversettelse gjengir
vi et brev fra Zaragoza i Spania, som vel viser at vi når
langt:
«ÆREDE VENNER!
Hensikten med dette brever
å anmode Dem om å sende
meg det materiale De disponerer over, og som De anser
hensiktsmessig;
Kataloger,
tidsskrifter, brosjyrer etc. ,
med henblikk på å distribuere
materialet til interesserte her i
byen og senere sende bestillinger, subskribsjoner etc.
På forhånd takk for deres
vennlighet: med hilsen ALFONSO ... »

50,25,95,20,55,15,35.20,25,-

G A V E BOK for venner i utlandet:
· ... eks. Roald Astrup Nielsen;
The ccSOLBRIS,. escapade ........... kr. 80,· . .. " La Fuga del ..SOLBRIS,. ............. kr. 80,-

Med dette nUll).mer av bladet
følger en postgiroblankett
til Hjelpeorganisasjonen for
krigsskadede frontkjempere
og falnes etterlatte.
Vi håper at flest mulig vil
nytte anledningen til å gi sitt
bidrag som går til vårt hjelpearbeid.
Oslo, 14. okt. 1986
Eiving Saxlund
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lede oppmerksomheten fra
disse nasjoners forbrytelser i
flere hundre år over hele kloden?
Det skal ikke store historiekunnskapene til for å vite
hvem som har verdensrekord i
angrepkriger på denne jord.
Kritikken mot Sovjet er også merkelig spak, enda de har
glefset i seg halve Europa og
for tiden fører angrepskrig mot
Afghanistan. Merkelig.
Og Ola Nordmann selv? Jo
han sitter i glasshus med sin
forfølgelse av NS-folk. Og
som krigsdeltager tjuvstartet
han høsten 1939 for med hele
sin disponible handelsflåte be-

gynte han å gå med krigsmateriell for England og Frankrike.
Han begynte igjen der han
avsluttet høsten 1918. Det
gjorde fredsprisutdeleren.
Til slutt: De som tapte mest
på verdenskrigen var europeerne. Det er idag ingen annen verdensdel som er mer
kuet.
Frontkjemper, A.
Nord-Møre

TILBAKE I HYLLENE
Sundra Sands lille hefte om
«Vidkun Quisling's siste dager»
er nå kommet i nytt opplag, etter
at det lenge har vært utsolgt.
Heftet koster kr. 10,- og selges
av BOKTJENESTEN.

kr. 100,kr. 60,kr. 150,kr. 145,-
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Legg til kr 15,- for forsendelse ved forskuddsbetaling til:
Postgiro 5154638. Bankgiro 6063.05.01248 eller ved sjekk,
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Vi infiltreres av muldvarper
Et spørsmål
Norske massemedia har vært opptatt av minnet
om Sovjets overfall på Ungarn, og innsettelsen aven
«QUISLING-REGJERING».
Samtidig finner vi NTB's melding om at Stortingets
justiskomite har holdt møte med 300 geriljasoldater
fra Afghanistan, der Harald Ellefsen (H) sammenlignet regimet i Khabul med Quislings styre i Norge fra
1940 til 1945.
Det er blodig urett å komme med slike sammenligninger, og vi kunne ha god lyst til å fremsette et
eneste lite spørsmål:
HVEM var det egentlig Vidkun Quislings tilhengere
ga sitt liv i kampen mot?
Det skulle Ikke tilfeldigvis ha vært mot den samme
makt ungarske frihetshelter kjempet mot, - og som
de afghanske geriljasoldater nå forblør seg mot?

Bestemt strategi
Bak muldvarpens holdning
og uttalelser ligger en bestemt
strategi - et langsiktig mål.
Han er ikke redd for å gå to
skritt tilbake for å komme tre
skritt frem senere, for han har
god tid. Hans taktikk kan ofte
se ut til å motvirke hans
langsiktige mål, men han
glemmer aldri sitt mål. Offensive perioder avløses av defensive, men muldvarpen innlater
seg aldri på våpenhvile med

oss - sine fiender. Han avanBruker rettigheter
serer heller ikke hurtig, men
Muldvarpen bruker til fulle
stanser for å konsolidere det de demokratiske frihets rettighan har oppnådd.
heter: Legal agitasjon og proHan kan lett tilsidesette paganda, tale- og pressefriheten og forsamlingsfriheten. I
ideologiske holdninger for å flere år-tier har Moskva kjemsamarbeide. Han kan godt
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I sin infiltrasjonsteknikk utnytter han med stor dyktighet
splittelsen mellom medlemmer aven organisasjon eller et
fellesskap. Han benytter enhver mulighet til å finne en alliert, også hvis denne er vaklende, ustabil. Smøring og
smiger, en oppmuntring i form
av at stemmer eller kanskje et
lite økonomisk tilskudd kan
komme godt med. Han gir
løfter og bruker ofte kamuflasje.
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Var fascismens næringsideologi ...

Ikke-kommunistiske organisasjoner infiltreres og undergraves, og muldvarpens
oppgave er å overta demokratiets festninger innenfra og
omskape dem til sine egne redskaper og frontorganisasjoner.
Muldvarpen er en person
som ofte forvirrer oss med sine
fnr'hLfJ.'ffende. uttalelser og bråe
overganger. Årsaken er at han
driver en psykologisk krigfØring. Han forsøker å kontrollere våre tanker og reaksjoner.
Vi kjenner ikke hans skjulte
motiver, men ledes ofte til å
tenke og handle i overensstemmelse med kommunistenes ønsker, når vi stemmer,
underskriver appeller eller
bruker penger og tid.

(Forts. fra side 3)

sammenlignes med den korporative ide på 1920-tallet.
I en av den velkjente maktutredningens mest sentrale
bøker - «Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon» (prof. Hernes, red.,
1978) - er det korporative
aspekt behandlet. Selv om det
blir hevdet at korporativismen
kom i et dårlig lys ved at fascistene brukte ordet (noe som
vitner om vitenskapelig og inkonsekvent subjektivitet blant
våre samfunnsforskere), viser
denne boken hvordan etterkrigstidens utvikling av marked og organisasjoner har ført
til en klar kopling mellom offentlig forvaltning, organisasjoner og de private foretak.
Man kan her trekke frem
høringsrunder ved eventuelle
lovforslag, kontaktutvalgene i
samlede lønnsoppgjør der representantene for fiskere,
bøndene, industriarbeiderne,
akademikerne og arbeidsgiverne i samtale med statens representanter sonderer lønnspolitikken. Stortingets fagkomiteer og departementenes/
direktoratenes intime samarbeid med organisasjonene i
råd, utvalg, styrer osv. er
andre indisier på at samfunnet
har beveget seg mot en korporativ helhetsadministrasjon.
Valgte representanter for
utinteresseorganisasjoner
former idag den offentlige politikk i samarbeid med den
På
statlige
forvaltning.
grunnlag av dette kan man
derfor spørre seg selv om ikke
ideologene i og utenfor fascismen var forut for sin tid da
de skisserte opp en nyordning

av det politiske systemet, basert på samspill mellom stat,
arbeidsgivere og arbeidstakere.
En av de som forut for fascismen var opptatt av sammenslutninger mellom de ulike nivåer i samfunnet, var forsker
og professsor Emile Durkheim
(1858-1917, jød., Frankrike).
For å unngå anomi, sosial desintegrasjon og splittelse,
mente han at assosiasjonismen
(sammenslutningens logikk)
måtte være en løsning på den
nedbrudte åndsstemning i
samfunnet. For å lege det «syke» samfunnet måtte samfunnsmessige organisasjoner skytes inn mellom de ulike nivå/
Institusjoner i samfunnet for å
stimulere det sosiale nettverk.
- Et nettverk av individer som
føler at de er med på å skape
beslutninger uten følelse av
avmakt eller resignasjon
overfor de «som sitter på toppen» og bestemmer alt for alle.
Fascismens næringsideologi var altså det første forsøk på
å sette korporativismen i system. For meg vil det derfor
være riktig å hevde at den mer
eller mindre latente fremvekst
av korporativisme rettferdiggjør og indikerer et visst krav
om en litt mer seriøs og vitenskapelig behandling av ideologier som har «tapt» materielle kriger. At historieskrivere og samfunnsforskere tilhører den seirende part i en·
krig, bør ikke resultere i ensidig fordømmelse av den tapende part sine ideer og verdinormer.
Michael Knutsen
Blindern, 8/9 1986.

Danmarks juridiske

råer i de kommunistiske satelittstatene har prioritert infilt. 1. ves tl·1ge massemedIa
.
rasjon
efter ordre av KGB. KGB
samler jo ikke bare på politiske
..
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pa, nar VI leser aVIser og hører
på nyhetsdekning i radio og IV
nå om dagen. Sovjets strategi
er å drukne Vesten i en strøm
av kriser og destabilisering. Å
sverte USA er viktig i denne
sammenheng. Å så splid mellom USA og Europa er for dem
helt nødvendig. Klarer de det,
og de er langt på vei, er de på
god vei til å nå sitt mål. La oss
passe oss så vi ikke hjelper dem
på veien.
Rakel Fjeldberg
i «Morgenbladet»

Nytt om

Anne Frank' s
parten på et mere virkelig- dens medlemmer gennem den
dagbok
hedsnært plan end hidtil.
parlamentariske Kommisions

(Forts. fra side 4)

men langt mere afgørende forhør har givet sig selvet
end skellet mellem medie-pro- skudsmål, der kun kan beteggrammerede meningshavende nes som moralsk selvmord for
og selvstændigt tænkende åbent tæppe! Hamsun skal ikmennesker er det uoverstigeli- ke «undskyldes» (!!), da det
ge svælg mellem dem, der un- var hans suveræne ret at vælge
der alle omstændigheder er tro side i opgøret om Europas
mod en overbevisning, og så truende fremtid. Derimod kan
de vendige oppotunister, der Danmarkskredsens ynkværaltid søger at holde på «den dighed aldrig undskyldes!
Man har ret til at skifte
rigtige hest».
En kronikør bebrejde fode- .standpunkt, men sker omskifden Knut Hamsun, at han ikke telsen for at bringe sig selv i
havde «reddet sig i tide». En salveten, for «at rædde sig»,
sådan indstilling er selvafslø- har man uigenkaldeligt tabt
rende, men falder godt nok i ansigt. tråd med den mentalitet, der i Det drejer sig med andre ord
vide kredse søgte at gøre sig ikke om, hvorvidt Hamsuns
gældende under og efter Be- anskuelser var «rigtige» eller
sætteisen, og som til alle tider «forkerte», om f.eks. Stalin og
vil have sine talrige repræsen- Roosevelt var «bedre» og mere
tanter indenfor den kompakte fredselskende end Hitler og
majoritet.
Quisling, men simpelthen om
Som modsætning til Ham- den enkeltes frimandsret til at
sun og hans heroiske holdning tage et standpunkt.
kan vifeks. tage DanmarksEjnar Vaaben
kredsen, hvor hovedparten af

Svensk presse melder, at
originalen til dagboken - Anne
Frank's egen håndskrevne-nå
er sendt til granskning hos en
komite eksperter.
Hensikten er ifølge pressemeldingen, å få fastslått en
gang for alle hvorvidt dagboken er ekte eller ei.
Man kan vel trygt kalle dette
MEGET eiendommelig? Tatt i
betraktning at dagboken nå i
tre årtier har stått som et hellig
skrift, hvis sannhetsgehalt der
overhodet ikke har vært reist
tvil om? Blant de rettroende,
vel å merke. Meldingen er utrolig; kanhende holder det allikevel ikke
helt stikk, dette at når bare en
løgn gjentas ofte og lenge nok
- så blir den en sannhet ...
22/91986,
Arne Heiberg

