
UAVHENGIG AVIS Nr. 6 - 1997 46. årgang 

Idealisme - realisme 18. juli 1997; Vidkun Quislings nO-års dag: 

FREMTIDEN TILHØRER 
Behold alltid din ungdoms ideal. Vend tilbake til dem 
når du fristes fra alle hold til å selge din sjel for 
rikdommen, bekvemmeligheten eller egoistisk makt
streben. 

Lytt til barndommens fylgje, til Nornene som vå
ker over dine gode tanker og gjerninger. 

Som ung er man klarsynt, som ung er man ren
hjertet og modig. Beholder man det hele livet igjen
nom, vil også ungdomsidealene virkeliggjøres. 

Det er den danske politiker, Vilfred Pedersen, 
som sendte ut denne appell til nordisk ungdom i 
1938. Han gir her uttrykk for en ren idealisme .. Skal 
vi med noen få ord tolke begrepet realisme, kan vi si 
det slik: 

Din mentalitet er din skjebne. - Det du sår, det skal 
du engang høste. Sørg for at andre skal kunne takke 
deg, mer enn du dem. 

moralsk liv. I stedet for gud
løshet krever vi et kristent 
livssyn. Kan vi oppfylle de 

DE STORE 
STATSDANNELSER 

krav som kristendommen stil- tilværelse i den nye verden.» 
ler, så danner vi selv den ____ A!2.v!:....!!W~. T,,-,-.~K,-. --- Det er over 4 år siden 
sterkeste motgift mot marx- Nedenstående tale ble Quislingsadisseordene.Det 
ismen, og den nasjonale sam- holdt på Ilebu 18.juli1949. var den 6. mai 1945, på det 
ling kommer av seg selv.» Vidkun Quisling ville siste førermåte som ble holdt 

Nasjonal Samling var en denne dag ha fylt 62 år. på Oslo Slott. Dagen etter 
selvstendig og sammenheng- Det var femte gang fan- brøt freden løs. 
ende bevegelse, som ikke gene samlet seg for å min- Idag kan vi si at også denne 
skyldte naziideologien noe. nes hans fødselsdag, og siste av Quislings spådom
Detteuttaltedenbritiskefor- talen gjorde et uutslette- mer går i oppfyllelse. Den 
fatter Ralph Hewins til bil- lig inntrykk. del av Vest-Europa som sok
ledbladet«NA» 0110511965. FOLK OG LAND har net til det vi kaller den vest-

oppbevart manuskriptet, europeiskekulturerutvilsomt 
Den annen verdenskrig som vi gjengir i forbin- midt oppe i en oppløsende 

Av E. L., Oslo Imidlertid er det et faktum medførte fem års tysk okku- deIse med forestående bolsjevisme,ogriktignokhar 
De av oss som før krigen at vi i motsetning til russisk pasjon av Norge. La oss se HO-årsdag for hans fød- ikke resten av denne kultur-

tilhørte Nasjonal Samlings bolsjevisme og fransk-en- på bakgrunnen for denne sel: krets flyttet over til den nye 
Ungdomsfylking og Frivillig gelsk parlamentarisme og okkupasjon, som forårsaket verden med sitt sentrum, men 
norsk Arbeidstjeneste, kjen- tys~ nazisme .vil ha nors~ s~ store lidelser og tap for KAMERA TER den nye verden er kommettil 
ner seg nok igjen når vi leser nasJOnal samhng bygget pa vart folk. «Resultatet er gitt; Enten den. Den er pålagt slike re-
disse linjene norsk åndsliv, norsk nærings- Sendemann Einar Mesing går Europa til grunne i striksjoner og økonomiske 

. liv, norsk folkelynne, norsk skrev i «Nationen» 26/04/ bolsjevismenskaossomfølge bånd og stillet i et slikt avhen-
Nasjonal Samling rettsoppfatning og livslinjen i 1955 følgende: av at Europas sentrum, Tysk- gighetsforhold til den nye 

Går vi tilbake i historien, norsk historie.» «Etterundersøkelseskom- land, er knust. Eller vår vest- verden, at dens tilværelse, 
kan man ta som utgangs- Den reform av statens misjonens og Scharfenbergs lige kultur vil friste en rik- qua kultur, unektelig må be-
punkt Nasjonal Samlings styre, som Nasjonal Samling avslørende publikasjoner er tignok kummerlig, men dog tegnes som ytterst tvilsom. 
opplysningsskrift nr. 4 for tok sikte på varen rettferdig det ikke mulig å komme forbi (Forts. side 6) 
1934, hvor sogneprest Knut og saklig folkerepresen- den ting at ved siden av vest- --------------------
Geelmeuyden,medtilslutning tasjon, og en avlastning av maktenes i og for seg legi-
aven rekke prester, bl.a. den sentrale statsmakt ved timemaktpolitikkvardetvåre SAGT RETT UT '. 
skriver følgende nye selvstyreorganer. Et fag- egne lederes uerfarenhet 

«I innledningen til den fire- ligriksting,defagligeorgani- med hensyn til den slags po- Advokat Synnøve Fjell- ordre dem til kirken! 
hundreårige uselvstendig- sasjoner og et kulturelt og litikk som drog oss inn i kri- bakk Ta/tø, tidl. ansatt i 
hetsperiode i vår historie økonomisk selvstyre.» gen. Da ulykken var skjedd, den kongelige norske uten- ... Det de selvbestaltede 
hadde vi også partier som Denne samfunnsordning måtte disse, for ikke å miste rikstjeneste: medlemmene av Hjemme-
strides om egeninteressen kommer også tydelig frem i sitt ansikt, legge skylden på frontens lovgivningskomite 
med landet som offer. Man Fridjof Nansens bøker. Li- den andre krigførende par- ... Det såkalte Lands- utførte, var et statskupp, 
skulle være svensk eller keledeshardenmegettilfel- ten. Det var denne som ble svikoppgjøretvarintetRetts- verken mer eller mindre. 
dansk. Det var ikke aktuelt å les med den ultra-demokra- skurken i fortellingen. For oppgjør. Det var et organi- Vi sliter fortsatt med virk
være norsk. tiske forfatning som prakti- dem som hadde lokket oss - sert tyveri av NS-medlem- ningene, bl.a. av følgende 

1 våre dager strides vi om seres i Sveits. vestmaktene - var det en mers formue og en syste- utsagn fra Erik Solem i 
vi skal være russisk, tysk, På det mentale og ånde- ekstra triumf.» matisk forfølgelse av barn kjennelse av 12. juli 1945: 
engelsk eller fransk. Vi stri- lige plan var Nasjonal Sam- Maseng var i 1940 Nor- og unge p.g.a. deres forel- «Det er nemlig sikker 
des så landet seiler uten st y- lingsmålårealiseredekristne ges sendemann i Moskva og dres nasjonalitet, politiske norsk rett at norske myn
ring sin skjebne i møte. grunnverdier i samfunnet. En fryktet en aktivere krigs- oppfatning eller handlin- digheter må bøye seg for 

Når en norsk reisning vok- av partiets ledere, den se- førsel fra Vestmaktene. Han ger under den tyske okku- en lov selv om den er 
serfrem,måden ifølge norsk nere kultur og folkeopplys- skrev derfor fra Moskva 12/ pasjonen. Skylden bærer folkerettsstridig, f.eks. om 
tradisjon være et eller annet ningsminister i Quisling- 0211940 til Utenriksdeparte- Høyesterett, både de di- den strider mot en traktat. 
utenlandsk, og våre motstan- regjeringen under krigen, dr. mentet: rekte impliserte og de som Dette må gjelde enhver ma-
dere er blitt enige o at vi skal Gulbrand Lunde, uttrykker «Men Tyskland er sikkert gjorde seg medskyldige teriell lovforskrift, enten 
være Hitler og nazisme. Det det slik: klar til å møte alle slike tiltak, ved å lukke øynene for den den har form av lov eller 
er just som helt utenkelig at «I stedet for egoisme kre- og faren for de mindre land største urett som er begått i anordning». 
en sådan gjenfødelse som vi ver vi nestekjærlighet. I ste- ligger deri at Tyskland kan vårt land siden Olav Digre Dette tåpelige og grunn
har hatt i norsk videnskap og det for alles krav må vi kreve være fristettil å komme slike forsøkte å kristne Håløyg- lovsstridge utsagnet, som 
litteratur og kunst også kan offervilje av alle. I stedet for tiltak i forkjøpet.» ene ved å hugge av dem ukritisk er lagt til grunn av 
skje i norsk politikk. hemningsløshet krever vi et (Forts. side 5) hender og føtter og be- (Forts. side 7) 
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SIDE 2 FOLK og LAND 

VERDENSHELTEN SOM BLE GLEMT 
Tryggve Grans liv 

skrukker seg hjertene, 
smyger seg sinnene, 

veke som vaggende 
vidjer for vindene. 

NR.6 - 1997 

kl. 24. Jeg oppfordrer samti
dig alle til å unngå enhver 
handling som kan gi tyskerne 
anledning til represalier. 

Ok Jegkanikkeogvil ikke tro 
- et kapittel om vågemot og romant, . at det er et virkelig utslag av Major Svein Blindheim 

av de store utenrikspolitiske tvangsarbeide. o den norske folkekarakter. Dag og Tid: 
AvKjellBlichSchreiner begivenheter. Selv om den Glemt og ~orhanet av Det er forbigående, og det «Det er i seg sjølv ei 

I 1914 - på selve Olsokda- ikke ble mindre for det, fikk flyvervenner pa den ann~n må være forbigående. Et meiningsløyse og ei grov 
gen - utførte Tryggve Gran ikke Gran den belønning og side, døde han ensom og bIt- samarbeid for å løse de store sjølvmotsetning at eit land 
den store og vågsomme be- den glorie som han med rette ter. oppgaver, det må og det kan som kapitulerer ned til siste 
driftåflyfraCrudenBaysyd hadde krav på. Det heter jo ikke la være å komme. patron, samstundes krigar 
for Peterhead i Skottland til at dåden i seg selv er en Og det vil jeg si dere at vidare.» 
Orre på Jæren. 4 timer og ti belønning, men det må ha fRA etter min overbevisning er 
minutter brukte han på fer- vært en noe bitter sannhet å det partipolitikken som er blitt Kong Håkons brev til den 
den med et 80 hk.Blerioot- svelge ved senere tiders pa- en fare i Norge i dette øye- britiske ambassadør i Oslo 
aeroplan. negyrikk over andre flyve- MINE blikk.Denerikkenaturligog 6/9 -46: 

Det var inntil den tid den bedrifter. Som en anerkjen- sunn lenger, den har ikke fulgt Det er med stor glede jeg 
lengste flyvning som var fore- neise for den utførte bedrift 5"" Il ~ med tiden og har ikke livets har mottatt Deres brev av 
tatt over hav uten å se land. ble han utnevnt til premier- II J-\ I - rett. Partigjerdene er råtne! 20. august hvori De har hatt 
Væretvarstormendeogflyv- løytnant i det norske flyve- Prøv dem så skal dere se, de den godhet på Deres regje-
ningen foregikk for det meste vesen. Han gikk deretter i KLI pp ryker ved første taket. De er rings vegne, å fremfore den-
i skyer. På grunn av den til- engelsk tjeneste og tjeneste- stivet opp med nymotens nes takk til de norske bor-
spissede krigssituasjon fore- gjorde på vestfronten som piggtråd for å holde parti- gere som gjorde frivillig tje-
gikk ferden uten værvarsler kanadieren Teddy Grant. Av Håkon Glosli flokken sammen, men de vil neste i de britiske styrker 
av noen art. Gran styrte der- Senere fikk han det an- Fridtjof Nansen taler ikke holde lenge. eller i sivilt krigsarbeid på 
for etter kompass og etter svarsfulle verv som sjef for 1928: For en utenforstående sy- britisk territorium under den 
størrelsen og retningen av «hjemmelufteskadronen» å Men hva ser vi? Folket nes det så helt ufattelig dette siste krig. Idet jeg takker dem 
bølgenes skumskavler. bevokte arsenalet i London. splittet i mange politiske par- at det skal være så vanskelig for denne meddelelse, som 

F or å forstå hvilken frem- En oppgave han løste så godt, tier som trekker i hver sin å slutte seg sammen om det jeg gjeme vil tillate offentlig
ragende prestasjon dette var, at han ble utnevnt til major. retning. Det er høyre og Ven- som gjelder landets fremtid gjort, vil jeg samtidig på min 
skal vi huske at det gikk ennå Tryggve Grans eventyrlige stre og Frisinnede, det er og dyreste interesser. Vi vet side få uttale min egen og 
13 år før Lindbergh foretok liv gir spennende kapitler av Bondepartiogavholdsfolkog at så sant vi bare vil og står miti folks dype takknemlig
sin flukt over Atlanterhavet. vågemot og sydpolferd med Arbeiderparti, spesialister og sammen, da kan vi klare opp- het for den bistand Det Bri
Tenk på hvilken eventyrlig Scott, som fikk slik tragisk moskvamenn. De er vel alle gaven. Men det sørgelige er tiske Samvelde så uforbe
utvikling flyveteknikken i slutt.Hanvarmedde 11 menn bra nordmenn, må vi tro, de at partipolitikerne ikke vil holdent viet Norge i dets 
mellomtidenhaddehatt.Gran som fant likene ved den store vilvelallefremmelandetsog enda. Hvorfor? Det kan da tunge kamp, og som gjorde 
var så å si pioneren på dis- isbarriere. folkets fremtid, hvis vi spør umulig være av frykt for å bli det naturlig at mine lands
tanseflyvningens område. Underokkupasjonenskrev dem, men de trekker i hver overflødige? Vi er ikke kom- menndeltokidebritiskekrigs
Hans nordsjøfly står nå på han forordet i boken «Her- sinretning,hvertilfordelførst metsålangtenda,sierde. Vil anstrengelsersålangtdetvar 
TekniskmuseumiOslo-sta- mann Gøring - verket og og fremst for segog sitt parti. det si atvi ikke er kommet så mulig. 
ten kjøpte det - og alle som mannen», (Gunnar Steners- Ogdererbareenighetomen langt ned i grøten? Skal vi _--------...., 
ser det ryster på hodet og ens Forlag 1942) der han eneste ting, og det er at de ligge helt overende med alle 
finner det ufattelig at slikt beskriver Gøring s.oI? ~en ikke vil være enige. En står fire hjul i været før vi kan bli 
pinneverk hadde kunnet be- farligste, men samtldig nd- og ser med undring etter dem enige om et samlet løft for å 
fordre et menneske over ha- derligste motstander, og se- der de farer frem, og med komme opp igjen? 
vet. nere i fredens dager,som den vemod må en minnes Ibsens 

Det var en dåd som under mest forståelsesfulle venn. bitre ord: Forsvarets overkommando 
9. Juni 1940 - Otto Ruge -
forsvarssjef 

Det er enighet om at vår 
mi litære motstand opphOrer i 

AV PLASSGRUNNER 
må vi forbeholde oss ret
tentil å forkorte innkomne 
manuskripter. Oftest gir 
vi innsenderen varsel om 
dette, men like før vi må 
levere manuskripter til 
setting, kan det bli for 
liten tid til det. 

andre forhold ville ha gjort Tryggve Gran ble (vi holdt 
Gran til en verdenshelt i hele på å si: naturligvis) medlem 
den siviliserte presse - slik av Nasjonal Samling i okto
Lindberg ble det senere.Men ber I 940.Han ble etter okku
bedriften falt i slagskyggen pasjonen dømt til l 1/2 års 

Går til sin gjerning 
de norske menn 

vilje/ost vimrende, 
vet ei hvorhen kveld, sondag 9. Juni 1940, ..... ________ .. 

BØNNEN OM ET FORSVAR 
«Vi har en gang lagt oss ti I 

å sove, og vi sov lenge. Sov
ner vi en gang til, og legger 
oss til å drømme om fred og 
ingen fare i den tro at nu er 
den tid kommet da ulven og 
lammet fredelig skal gresse 
på samme beite, så er jeg 
redd for at vi ikke mere kom
mer til å våkne som et selv
stendig folk». 

Ovennevnte sitat er fra under krigsutbruddet 1914,
professorN.Gjeldsvik's for- det var snakk om krigens 
ord i «Norsk Soldatbok» fra redsler: 
1920. Den utkom 2 år etter «Når den gamle genera
den første blodige verdens- sjon som selv har opplevd en 
krig, da Norge danset i vill krig dør ut, og en ny vokser 
galskap omkring gullkalven, opp, som ikke selv harpr~vet 
mens hundretusener falt på krigens redsler, og som kJen
slagmarken. ner dådskraft og stridslyst i 

Den franske ambassadør, seg, omtrent hvert 40 år, da 
Cambon, uttalte noen ord har vi en ny krig. Det er 

verdens gang». 
Det tok ikke 40 år før 

2.verdenskrig kom. Bare 20 
år. Vi hadde ingenting lært, 
ingenting sanset, ingenting 
følt. 

April 1940 lå vi der for
svarsløs og ble okkupert av 
Tyskland. Arbeiderpartiets 
sabotasje av forsvaret var 
årsaken. 

Etter okkupasjonen ble de 
ansvarlige hedret med Bor
gerdådsmedaljen og æres
gaver. Fordi Arbeiderpartiet 
hadde flertallet kunne det 
reise seg selvet nasjonalt 
mInne. 

Den generasjon som kjen
te hemmelighetens neder
drektighet ville jo snart dø. 
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NR. 6·1997 FOLK og LAND SIDE 3 

-FOLKog LAND- Gulbransson og Quisling 
UAVHENGIG AVIS 

Ansv. redaktør: 
KJELL BUCH SCHREINER 

Adresse: Postboks 3239 Elisenberg, 0206 Oslo. 

Redaktøren treffes etler avtale. 

Av P.o. Storlid, Brandbu av et skjær med en hytte på, offentlig uttrykk fra at «Ja, 
---------- og vedlagt et trykk av tegne- Vidkun Quisling vilj eg gjeme 
Det er ikke godt å si hvem rens bestemor. I utdrag lyder en gang tegne. Han er en 

som først lanserte Olaf dette brevet slik: dundrende norsk viking, si-
Abonnement: Pr. år kr. 160,- (i omslag kr. 200,-, ulland kr. 240,-). Gulbransson som motstan- «Kj· ære Herr Ministerpresi- den for over 20 år siden ... » 

Giro: Post0606.5164504. Bank6063.0501246 
Abonnement (lO nummer i året) løper til det oppsies skriftlig. der av Quisling, men i om- dent: ... fikjegmeddelelse fra Mangt rart gjorde, sa og var 

Annonser forskuddsbetales med kr. 2,- + m.v.a. pr. spaltem.m. Minstepris kr. 100,-. Ol fG lb M 
Utgiver: A/S HISTORISK FORLAG trent en menneskealder nå kulturogfolkeoplysningsde- a uransson. ennoen 

_________ ISB.N.06.02.-96.5.2 ________ synes enhver omtale av den partementet om at kulturpri- slags tyskbasert norsk ute-
bisarretegnerenoghumoris- sen er sat ind i Bærums Spa- hjemmefrontmann var han 

RASESØKSMÅL I REVERS tenåmåtteinnholdeenpas- rebankog at diplomet vil bli avgjort ikke. 
sus om nettopp det. Oftest mig overrakt av National 

Et morsomt eksempel på norske lover som er omtrent som uttrykt i Aften- SamlingsrepresentantiMiin- Innlegget er hentet fra 
dårlig gjennomarbeidet er loven om diskrimine- bladets artikkel 29. mars: chen. Ja - hvordan skal nu «Stavanger Afte~blad». 
rende omtaler av raser og nasjoner. «Han avslo en kulturpris jeg arme djævel faa takket Også andre aVIs~r, bl.a. 

Vi selv har, uten å bli tiltalt, omtalt nordmenn på Quisling ville gi ham». Men nok! Ja - naa ligger vel det «Afte~postem>? har I den se
en så kategorisk nedsettende måte, at lovens akkurat slik var det ikke. For granitskjæret mit i Bærums nere tId hatt artIkler om. Olaf 
strengeste straff ville være rimelig. Heller ikke å si det med hans kollega Sparebank. Jeg takker - og Gulbransson, der det gIS ut
svensker, dansker eller tyskere har gått fri. Stabel: Snarere tvert imot! takker igjen. Deres Olav trykk for at ~an var e~ ~ot-

Selv om vi nyter friheten i lange drag, mener vi Den virkelige sammenheng Gulbransson.» stander av VIdkun Q~Is.lmg. 
at straffelovens § 135 a. burde ha rammet oss er slik: Kulturtinget, utvilsomt Deretter ble kulturpris-di- Folk og Land har tIdhgere 
slik den hardt rammer folk som sier stygg ord o~ en Quislinginstitusjon, delte i plomet overlevet Gulbrans- b~agt f~simile av t~gnere~s 
pakistanere, negre, samer og lignende gruppe- 1943 ut fire kulturpriser. En son i hans hjem i Tegernsee, hjeT!ehge brev?g hIlsener tIl 
ringer. av dem altså til Gulbransson. av gruppelederen for NS NaSjonal Samhngs Fører. 

Hvorfor i all verden er det ikke likhet for loven. Han var ikke til stede i Oslo, Utenriksorganisasjon i Wien, Red 
I en artikkel, «Palmesvei på Waikik Beach», menprofessorOnsagermot- oginærværavnoenpartifel-

publisert i et av våre ukeblad, skriver forfatteren: tok den foreløpig på hans ler, den 13. mai 1944. Bilde LedendA 
- «Og menneskene - litt av hvert, bronsefarget vegne. Deretter skrev av Gulbransson med diplo- ø !"', 

slank hawaisk og polynesisk ungdom med Gulbranssonettakkebrevtil met ble offentliggjort i Fritt Sp rsma 
surfbrett under armen, raske små japanere, ver- - ja, nettopp: Quisling. Han Folk. Den «fargerike» Alf R. 
dige sarielegante indere - og så den hvite rase. ville sette pengene på konto Det er ellers kjent at gjes- Bjercke er svært opptatt av 
Den er dessverre minst heldig representert her ~g i k?mmende, fred~lig~re tende NS-folk, norske .ka- overtrampivårtrettsvesen,
på den amerikanske middelstandens nye leke- tIderkjøpeseg«etgranltskjær detter fra Waffen-SS kngs- og i samfunnet ellers. 
plass. De fleste hvite turister er heslig forspist, paa Norges kyst», sier han skole i Bad Tolz og enkelte I et nummer av salig hen
fysisk frastøtende og med en overveldende der. Deretter fulgte ett til, frontkjempere ellers, ved di- farne «Farmand» gir han ut
mangel på selvkritikk. Hvordan kan alle disse med teksten avbrutt aven verseanledningerblesærde- trykkforhvilkeskarperegler 
tobente sperreballonger av begge kjønn få på karikatur aven svært takk- lesvelmottattiGulbranssons amerikanske domstoler har 
seg sine pølseskinn av pastellfargede shorts og endeGulbransson,lengerned hjem. En gang ga han også for eksaminasjon av vitner, 
gjøre seg så skingrende gjeldende. Gående, de tillatte spørreformer og 
sittende, vraltende utflytende, ustanselig smat- Samarbelede om krigShlestoneen ikke minst forbudet mot å gi 
tende på sine ispinner og colaflasker. Den hvite vitner ledende spørsmål. 
rases velstandsprodukter er ingen udelt pryd Jeg er en gammel sjøulk under krigen. På alliert side. - Enten det er forsvareren 
blant alle folkeslag som bebor disse solskinns- på langt over de 80 år. Et jækla liv med torpe- eller aktor som har ordet er 
øyer». Til tross for alderen er jeg doer, miner og det som verre dommeren like ubøyelig når 

Dette sitat må da være et klart brudd på rasist- likevel høyst oppegående. var. Opplevet to treff som han finner at spørsmålene 
loven? Eller hva? Røyker Tiedemand Rød og sendte skipene mine til bunns. nærmer seg å kunne karak-

Artikkelen omtaler ikke hvite enkeltpersoner, kverkerenbrandyinyogne. Nye skuter, ny dramatikk, teriseressom«leading»,skri
men gjør tvert om et nummer av at det her dreier Styrerinnen på aldershjem- men hvor kameratskapet ver Bjercke. 
seg om den hvite rase generalt på Hawaii. Adjek- met sier ikke noe til det. holdt oss oppe. Noe som også Og han fortsetter: - Jeg er 
tiver som «heslig, frastøtende, tobente sperre- Gift har jeg aldri vært. In- ga oss mot og kraft var Lon- klar over at en slik retts
ballonger» O.S.V. fr.embringer opplagt ringeakt gen kj erring har løftet blikket don-meldingene som fortalte praktsis ikke respekteres i 
og er opplagt en forhånelse aven rasegruppe. mot meg, og det kan de være om hvordan kvinner og barn Norge. Jeg refererer f.eks. 

gla' for, stri og oppkjeftig hjemme ble voldtatt av tys- tillandssvikoppgjøret,derlag-
St PetersbuTlY somjeg alltid har vært. kerne,omQuislingenesmas- mannSolheiminnførteenhelt 

G O O SOM MER!· - Lese gjør jeg til gagns, og searrestasjoner og offentlige ny praktis i norsk rettsvesen, 
Folk og Land ønsker alle turen daglig leser jeg «Aftenpos- hengninger på gatene, hun- nemlig den å stille seg på 

sine trofaste lesere solfylte, Frontkjempere, falnes på- ten» og «Vårt Land». Av og gersnødo.a. Vi sjøfolktrodde aktors side. 
helsebringende sommer- rørende og andre interes- til dukker også «Folk og på alt dette, og vi ville leve for Et uplettet rettsvesen er 
dager. serte hadde i uken 30. mai til Land» opp i salongen. Det er å komme hjem for å hevne. selvsagt en klar forutsetning 

Vi i redaksjonen og ek- 6. juni en fantastisk tur til enbesøkendesomleggerbla- Iettertidvistedetsegjoat for et virkelig demokrati. 
spedisjonentarossnåfrinoen St.Petersburg, der de opp- det fra seg når hun kommer detvarpropagandaløgner,og 
uker, men i begynnelsen av levde byen på godt og ondt. hit. at Norge vel hadde bra for- ----------
september dukker avisen opp I vårt septembernummer Jeg sender brev til leser- holdunderkrigen,iforholdtil RETTELSE: 
igjen i postkassen. bringervienutførligreporta- spalten i lokalavisen når en andre okkuperte land. Overlege Jon Leikvam er 

Uansettferie:Dukanfort- sje fra turen, med noen av sak opptar meg. En søster Ja,ja,-Tysklanddrevvel fødti1899, ikke i 1888, som 
satt sende oss innlegg til bla- deltakernes egne fotos-inn- hjelpermegmeddet. også med slikt. vi feilaktig skrev i forrige 
det vårt. trykk. Sjøl var jeg på bøl'jan blå (Forts, side 7) nummer. 
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SIDE4 FOLK og LAND 

NORSK KRIGSLEKSIKON (I) 

NR. 6 - 1997 

hans evner strakk til, gjøre Da Bjørn østrings før
folk og land nytte, kanskje krigstid er detaljert omtalt, 
forberede stemningen for de synes jeg at det burde ha 

«NORSK KRIGSLEKSI forfatningen». ens og Torps fortid, er det bedre tider som måtte vært nevnt s. 249 at Martin 
KON» kommer best ut når Håkon Meyer har i for- først og fremst fordi jeg - ut komme». Lingevar pasifist i 3 O-årene. 
man sammenligner med an- bindelsemedlrgensdommen fra tallrike samtaler med Etterminmeningeromta- - Ringdals formulering når 
dre leksika,f.eks. Gyldendals spurt: «Kunne de handlinger fangekamerater gj ennom len av Stockholmlegasjonen det gjelder Linge, s. 249, er 
Store og Kunnskapsforlagets, som kaptein Irgens anvendte fem år _ vet hvilken mektig ikke helt bra. I «Et flyktninge- vel ikke helt heldig? Det står 
skriver forfatteren og histo- sin stilling til, være foretatt innflytelsedetbruknegeværs samfunn vokser fram» skri- at kapteinen hadde «ansvar 
rikerenJohnSandietnotattil med det forsett å bistå fien- politikkhaddeformangena- ver Grimnes s. 71: for utbyggingen av et norsk 
redaktøren av boken. Etter den?» sjonalt innstilte mennesker. «De (svenskene) nektet nettverk i samarbeid med det 
hans vurdering har alle «gam- Ringdal opplyser s. 155 At NS fikk tilslutning fra så- således å anerkjenne noen britiske SOE». Trygve Lie 
mel-nazister» grunn til å være at «ingen norske veier eller vidt mange offiserer, tror jeg ny minister ved Legasjonen opplyser om Linge i «Hjem
takknemlig overfor forfat- gaterbærerennåhans(Ham- harnær sammenheng med at etter Wollebæks død høs- over» s. 289: 
terneavkrigsleksikonet,først suns) navn.» offiserene følte at de var blitt ten 1940, så Jens Bull ble «Han var i britisk tje
og fremst fordi okkupasjons- Jo, i Mo i Rana har lenge sveket. Som følge av værende bare charge neste og hadde hemmelige 
tidens «gale» side synes å ha eksistert «Knut Hamsuns forsvarsnihilismen ble Nor- d'affaires. Frajuni 1941 nek- oppdrag, og regjeringen 
fått en objektiv behandling. vei».Burdedetforøvrigikke gesskjebneenannenennom tet de å anerkjenne alle hadde derfor liten kontakt 

Men John Sand har kri- ha vært nevnt under «kast- man hadde ført en forsvars- nyansettelser ved Legasjo- med hans virksomhet». 
tiske bemerkninger også til bøssa-historien» at Sand politikk omtrent som den nen, hvilket betydde at alle I Vik-saken i Svolvær,juni 
NorskKrigsleksikon,noehan herredsrett frifant Ham- svenske. nyansatte ble betraktet som -56 ble det også av retten 
hargittforfatterneklar,skrift- sun på dette punkt? Det bør erindres hva ge- privatpersoner, at de ikke fastslått at Linge og hans 
lig beskjed om i sitt notat: Under «hurtigruten» er neralmajor Erichsen sa på nøt godt av diplomatisk folk hadde opptrådt som 

Under Irgens s. 197 bur- Bergenskes «Mira» ikke tatt årsmøtet i Norsk Forsvars- status eller immunitet, og privatpersoner under 
de ha vært nevnt at tyskerne med. Skipet lå lenge i Bergen forening 14.11.-47: «Deter kunne bli arrestert, noe Lofot-raidene. 
_ iflg. Irgensdommen - hadde som losjiskip, men det lyktes en tingjeg vil holde frem, og som også skjedde» (J.S.' s - Var det ikke bedre å si at 
planlagt å stanse trekk til ute- NS-myndighetene (Irgens) jeg vil understreke den me- understrekning.) Linge bygget opp et «nett-
seilernes familier,jfr. fradom- å få henne fri. Såvidt jeg vet get sterkt, og det er at i virke- Ingen av disse viktige opp- verk av nordmenn»? 
men: var det på sin annen tur som ligheten hadde norske folk lysningeravGrimnesernevnt Jeg håper at red. av boken 

«Det lykkedes også for hurtigrute at «Mira» ble sen- lite, svært lite å kreve av det i leksikonet s. 400. Derimot «Norsk Krigsleksikon» ikke 
tiltalteåfåistandenordning ket utenfor Brettesnes- norske forsvar - dette for- står det bl.a.: oppfatter ovenstående som 
således at familien til de sjø- nakken kl. 6.30 den 4. mars svar som det hadde sultefo- «Dette ga legitimitet og kritikk, men tar det for hva 
folk som for ute, fortsatt 1941. Det var den britiske ret på en slik måte i mange år diplom~tisk .forankring» Se det er; e.n subjekt~vvurdering 
kunne trekke på sitt tilgode- jageren «Badouin» som at det teknisk sett var min- her ogsa RIste: «London- ogmenmgsforskJell om noen 
havende». sendte «Mira» til bunns. Det dreverdig, men også på en regjeringa. Il>~ s. 305. hvor få, s~ært få avD stikkor~ene i 

Irgensdommen er interes- er noe uklart hvor mange slik måte - og det er det Trygve ~Ie sIte~es ~hk: leks~konet. ~ar det gjelder 
sant: Aktor, Annæus Schjødt, som omkom. 7 nordmenn har verste - at forsvars ånden «Og var legaSjon l Stock- faktIske feIl, kommer 
la ned påstand om 7 år. Lag- vært nevnt, men enkelte me- og -viljen var forsøkt holm arbeidet under vilkår «Norsk Krigsleksikom> 
mannsrettenfulgteaktor,men ner at tapstallet var høyere. I drept i folket.» som. ik~e had~e noe med best ut av dem alle. 
domstolsmedlem fru Agnes nesten 50 år har en britisk Mange forsvarsvenner _ va~hg?Ip~omatIskrepresen- (<<Alternativt Samfunn 
Schutz Klønig, stemte for 4 propagandaskrøne hevdet at også utenfor offiserenes tasJon a gjøre». 3/96) 
år. Riksadvokaten, S. Arnt- «Badouin» først sjøt et var- krets - så det nok slik. 
zen, anket til Høyesterett selsskudd, men en tysk kap- Endel av omtalen av kron
med krav om livsvarig feng- tein som skal ha stått med en prins Olav er feilaktig. 
sel. H.r.dommen lød på 15 pistol i hånden sammen med Norsk Krigsleksikon s. 236 
år, men mindretallet - dom- «Miras» norske kaptein, under «Kronprinsen», bl.a.: 
merne Hanssen, Stub tvang den norske kapteinen «Da kampene i Norge måtte 
Holmboe og Berger stemte til ikke å stoppe. Det er for- oppgisijuni 1940,tilbødkron

NORSK KRIGS
LEKSIKON (lI) 

for 7 år. Holmboes votum fatterne Dag Skogheim, prinsensegåbliigjenilandet Guttorm Lien fra Vin- kunnskaper på sine felt, har 
fortjener oppmerksomhet. Harry Westrheim+ enNil- som et symbolsk bevis på at gelen, mangeårig leser av store vansker med å få frem 
Han mener at Irgens feilak- sen som har avslørt at det konge og regjering en gang Folk og Land, har også sik- de brede historiske sannhe
tig er dømt etter strl. § 98 slett ikke var noen tysk pis- ville vende tilbake fra sitt eksil retseg«NorskKrigsleksikon ter. Ubehageligheter for «sei
både når det gjelder NS-med- tol-kaptein ombord i «Mira». til et fritt fedreland». 1940-45. Han skriver til oss: erherrene» har man lett for å 
lemskapet og når det gjelder Sørensen omtaler at Tor- Det som imidlertid står i Historiker og tidl. major Sven overse. 
virksomheten som kommi- mod Hustad forsøkte åvirke en tilbøyeise til statsråds- Blindheim:«Deterveldigmye Nedenstående ubehagelig-
sarisk statsråd. Holmboe ut- i Quislings aprilregjering. Et- protokollen 7.6.-40 er: krigshistorie som ikke er of- heter er utelatt i leksikonet: 
talte bl.a.. termin oppfatning er det rik- «Hans Kongelige Høyhet fentlig, og det er en skam at «Folkerettssakkyndige 

«Jeg kan imidertid ikke tig å trekke fram slike for- Kronprisen har i regjerings- vi ikke kan få ryddet opp i h.adv. Harald Holthes ad
innse at denne tjenestegjør- hold. Derfor synes jeg det konferanse den 3. mai d.å. det. Vår historie er sanert og varsleriaviserogradiotildet 
ing kan betraktes som noe virker påfallende at Ger- reist spørsmålet om hvorvidt den versjonen som er servert norskefolkomikkeåutvise 
forsøk på å forandre rikets hardsens og Torps fortid han skal bli tilbake i Norge i har pukket på ting som er noen form for fiendtlig hand
statsforfatning. De kommis- som oppfordrere til militær- tilfelle av at Kongen og Re- direkte feil - som f.eks. at ling overfor okkupanten. 
sariske statsråders oppgave streik ikke blir nevnt med ett gjeringen flytter til et annet Norge aldri kapitulerte. Det Centralkomiteens opprop 
var som representanter for eneste ord. Etter min mening land. Hans Kongelige Høy- er hevet over enhver tvil at tilbefolkningenimai-junil940 
okkupasjonsmakten å ordne burde også Paal Bergs og het uttalte ved den anledning Norge statsrettslig kapitu- om å melde seg til arbeid på 
hversinadministrasjonsgren. Berggravs 1940-forhold at han var villig til å bli igjen, lerte. bl.a. Wærnes flyplass, mens 
A motta en sånn oppgave vært gitt betydelig bedere og mente at han ved å sam- NorskKrigsleksikonmed det ennå pågikk kamper i 
kan ikke betraktes som et plass. Når jeg legger så stor arbeide f.eks. med adminis- sine 5 faghistorikere og 40 Nordtrøndelagmellomengel
forsøk på å endre stats- vekt på dette med Gerhards- trasjonsrådet, kunne så langt historikere med spesial- .. 
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NR.6 - 1997 FOLK og LAND SIDES 

skeinorske tropper og tys- vakthald på dette området. motaksjon satte inn og da «Hverken Hjemmefronten 
kerne. Idealisme - ... Den norske regj eringa pro- avgjørendestrategiskepunk- eller resten av det offisielle 

Formannen i Central- (Forts. fra side 1) testerer alvorleg og høgtide- ter på vår kyst allerede var Norge var spesielt glupe. Vi 
komiteen h.adv. Johan Cap- Meseng ansa stillingen i lig imot dette openbare bro- besatt, da skulle vi slåss, uten lever med en seierherre
pelenbleetterkrigenutnevnt februar 1940 så faretruende tetpåfolkerettenogslikkren- øvelse og uten våpen. versjon om Norges krig i 
til justisminister. at han anmodet om å få reise king med vold mot norsk su- Oppsummering: Vår re- 1940 og om fortsettelsen som 

Brev fra Holthe til Central- hjem og redegjøre for situa- verenitet og nøytralitet.» gjeringreagerte ikke på vars- er svartIhvitt; den var mer 
komiteen 31. mai 1940: sjonen. Den 24. februar1940 Den 8. april kl. 17.15 sam- lene som fremsto klare lenge grå» sier Blindheim. 

«De besatte områder av mottokutenriksministerKoht menkallessåStortingetforå før9.apriI.Generalstabsjef- - Vi har slått oss på vårt 
vårt land kan ikke sies å være Maseng - iskaldt, frarådet få en redegjørelse for mine- en og kommanderende ad- bryst og sagt at vi var alliert 
i krig med Tyskland. De be- ham å søke audiens hos Kon- utlegningen. Koht innleder miral oppsøkte så 5. april med britene. Men Norge var 
satte områder av vårt land gen, nektet ham å søke gene- sin redegjørelse med først forsvarsministeren og krevet ikke alliert med britene. Vi 
beherskes av internasjonal ralstabsjefen. Maseng anbe- nu å trekke frem noten av 5. mobilisering: Intetresultat. Så var ikke en alliert nasjon. Vi 
rett og der skal ikke kamp- falte mobilisering. Ingen re- april. Som var en klar trussel sent som 8. april kl. 10 ble det kapitulerte. Vi fortsatte ikke 
handlinger foregå mellom aksjon,tiltrossforatdentyske omkrenkingavnorskterrito- krevet overfor statsminister krigen, men hadde en eksil
nordmennogtyskere.Kamp- sendemannetter«Altmark»- rium. Om vestmaktenes note Nygaardsvold at kirkeklok- regjering akkurat som bl.a. 
handlinger fra nordmenns affæren hadde nedlagt den av 5. april uttaler nu Koht kene over hele landet skulle tjekkere og polakker, sier 
side betraktes her fra Krigs- aller skarpeste protest. følgende: ringe til mobilisering kl. 12, Blindheim. - Til slutt: «Jeg 
loven som rebeller. Det er «Da eg fekk denne noten, men statssjefen ønsket ikke oppdaget at det var feil i his-
således ikke riktig for et Opptakten til saegifråbådetildenbritiske å belæres. Neste morgen be- torien.Vikanikkebaredekke 
besatt område å si at det 9. april 1940 ogdenfranskesendemannen fant han segpå flukt fra byen. tildetsomvargaltiallevig-
er i krig med Tyskland. 9. april varen skjendselens at det var ei grunnlaus kren- Hvorfor ikke mobilisering? het.» 

H.adv. Harald Holthes dag. Kommende slekter må king mot den norske regje- Studer noten fra England av Rettsoppgjøretvaretpoli-
innlegg i Dagsposten i aug. få vite hva som skjedde og ringa,åseiaathoikkjevarei 5. april til den norske og sven- tisk oppgjør. Advokat Syn
måned 1940: ... om nord- hvorfor det skjedde. fri og sjølvstendig regjering skeregjeringmed henstilling nøve Stray Fiseher, Farsund, 
menniutlandetvelgerågåi Aftenposten, 28. mars og at eg tykta det var uverdig om at alle dører skulle stå behandlet dette emne i et 
krig for Storbritannia er det 1940: «Man mener nu at å skrive i den tonen til ho.» åpne når de kom. Fra Sve- innlegg i Aftenposten 4. nov. 
en frivillig sak. Norge som ministerkrisen i Paris og en - Koht nevner den nye rigeblekravetblanktavvist, 1967: Hunvarmedikrigeni 
stat er ikke bundet av det. viss misnøye i London med note fra vestmaktene, som ogdeslappkrigen.Norgelot 1940,deltokiMil.org.,arbei
Hverken Kongen eller resultatene av krigen hittil har Utenriksdepartementethad- alle dører stå vidåpne (Ag- det med flyktningeruter, og 
regjeringen Nygaardsvold førttil beslutninger om ikke å de mottatt kl. 5.45 om mor- denes og Bergenhus f.eks.) drev forskjellig illegal hjelpe
er berettiget til å la den vise skånsomhet mot de genen 8. april og som inne- og vi måtte selvsagt komme virksomhetunderokkupasjo
norske stat være krig- nøitrale lenger, men føre kri- holdt meddelelse om at en- med i krigen. Alt dette er nen. Hennes sakførerbevil
førende for Storbritannias gen der det passer vestmak- gelskmennene hadde gått til skildret klart og objektivt både ling ble fratatt henne av tys
sak. tene. Chamberlain selv har den kunngjorte direkte ak- idensvenskehvitbokfraden kerne «for alltid» i 1941, og 

Berggravs hyrdebrev til uttalt, og utenriksminister sjon mot Norge. Om denne tiden og i Innstillingen fra den hun fikk et par kortere feng
Oslo Bispedømme: ... Spørs- Koht har bekreftet at Tysk- vestmaktenes nye note av 9. norskegranskningskomiteav selsopphold. Hun nevner 
mål2. Er lover og forordnin- land ikke har krenket norsk april uttaler da Koht: 1946 (Professor dr. Bergs- dette for å understreke at 
ger som etter 9. april utste- nøitrali-tetsområde. Det kan «- - Når vestmaktene gaards bilag). Det står urok- hennes standpunkt var klart 
des av den norske regjering i altså ikke være tale om re- seier at dei bryt folkeretten kelig. Når derfor regjeringen nok. 
London) bindende for folk og presalier fra engelsk side, fordi dei vil vinne siger for ventet invasjon av vestmak- Under rettsoppgjøret var 
institusjoner i det okkuperte men bare om en bevisst og denne same folkeretten, så tene disse dager, og av den hun forsvarer i noen hundre 
område? Svar: Nei. planlagt provokasjon.» er det lett å sjå kva slags grunnlahelekystenforsvars- landssviksakervedherreds-

Bache-Wiigi tale til funk- 6. april forløper uten mo- moral det er som har blitt løs, kunne den selvsagt ikke ogbyrett,ogmangeforelegg 
sjonærene ved Kongsberg bilisering. 7. april ble, etter nytta. Vestmaktene fører kri- mobilisere, hverken 5. eller gikk gjennom hennes hen
Våpenfabrikk og Raufoss hvaChamberlainsenereopp- gen inn på norsk område for 8. april. - Derfor skildrer der. Hun arbeidet også som 
ammunisjonsfabrikker: Per- lyste i underhuset, «det nor- di dei meinar at dei dermed Granskningskomiteenregje- sosialsekretær ved 3 lands
sonlig serjeg på Kongen som ske felttog» åpnet. Den kveld lettare skal vinne krigen. Det ringen som den hovedansvar - svikleirer inntil stillingen ble 
en embetsmann som ved å gikk hovedflåten og 1. krys- er den greie sammanhengen lige for at vi kom med i krigen nedlagt. På bagrunn av dette 
forlate sin post i en for landet sereskadre fra Scapa Flow med dette tiltaket.» og ble hærsatte. mener hun å kjenne retts-
alvorlig stund har for brudt og Rosyth. Den 8. april gikk Norges Handels- og Sjø- oppgjøret til bunns både sett 
sitt embete. Arbeiderne gjen- l. kryssereskadre for å delta fartstidende, 9. april 1940: Etterkrigstiden utenfra og innenfra. 
opptar arbeidet. i operasjonene. Tidlig samme «Den måte engelskmen- For dem som etter krigen «Det har alltid vært min 

Ruges offiserskole under morgen legges britiske mine- nene og franskmennene be- ble dømt for landssvik, har urokkelige mening at retts-
tysk overkommando.» felter ved Stadt, på Hustavika nyttet for å få oss inn i krigen det til sine tider vært byrde- oppgjøret fra ende til annen 

Og ellers er det vel litt av og i Vestfjorden. Britiske overgåes bare av den måte, fullt. Allikevel finnes det lys- kun var et politisk oppgjør. 
hvert som burde stått i et krigsskip stoppernorske skip hvorpå de forsvarer små na- punkter. I Aftenpsoten for Den målestokk som jeg som 
krigsleksikon av nøytrale his- på kysten. - Regi eringen sjoner, som er kommet i ulyk- 26/0411997 ble Svein Blind- jurist har inne i meg for hva 
torikere. Nygaardsvold protesterer ken som følge av deres poli- heim, historiker og tidligere som er gjeldende norsk rett, 

Sven Blindheim har som med følgende protest på pa- tikk og krigsførsel.» medlem av kompani Linge sa tydelig fra om det.» Så 
man ser av ovenstående rett piret: Og folket ble forrådt fordi og de to siste årene av krigen langt Synnøve Stray Fiseher. 
i sin påstand om at histori- «Den britiske og den fran- det trodde det drog i kampen sentral i MiLorg, intervjuet: Kjell Fjørtoft uttrykker det 
kerne velger ut det som pas- ske regjeringahari dag tidlig for å forsvare Norges nøitra- «Historikerne gjorde en slik: «Jus og politikk smeltet 
ser «seierherrene». lati leggje ut minar tre stader litet mot tyskernes anfall, ting etter krigen, som ingen sammen. Etterkrigstiden var 

Kanskje vil det gå både på norsk sjøområde med det mens forholdet var jo,som andre kunne greie: de foran- perioden da dommerne an
vinter og vår i hundre år, før formålet å sperre den frie overlege Scharffenberg på- dretfortiden», sier Blindheim, strengte seg for å dreie loven 
man får historikere med mot skipsfersla innafor dei nor- viser, at ved kun å protestere som mener at Norge ikke dit det politiske pass pekte.» 
til åsi den hele og fulle sann- ske grensene, og britiske så gav vi tyskerne rett til ågå kan leve med hullene i histo- Som en avslutning kan her 
het om Norge i okkupasjon. orlogsskip er utsende til til motaksjon og da denne rien. Og videre: (Forts. side 7) 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lm~efu~~~gwm ~Mctm~d~~Fclkct~~ 

FREMTIDEN TILHØRER DE STORE STATSDANNELSER . .. små og ybetydelige. I tiden ikke vite av min pliktfølelse, 
(Forts. fra side 1) før 1940 og i hans taler under og derfor anser jeg den opp-

I realisering av denne plikt til ikke å la utviklingen Quisling har aldri med ett okkupasj onen finner vi hørt.» Javel. Men da snak-
Quislings siste spådom lever arbeide alene. Vi har en opp- ord antydet at vi skulle la bruddstykker av hans livs- ker vi fortsatt om denne 
såvi,idag,hansgamlekamp- gave her, vi som ennå har våre handlinger diktere av syn, tanker og fragmenter generasjon av folket. Og be
feller. Vi - som siden vi ble bevart vår tro på vår Fører, noen som helst hat- eller somtilsammendannerbildet grepet «det norske folk» er 
politisk bevisste - har gledet vi som ennå lever i hans tan- hevnfølelse. Han fryktet ikke aven stor tenker, en filosof da noe langt merl Det er de 
oss, men også engstet oss, ker og under inntrykket av forådø.Hansengstelsegjaldt av de aller største, og et stort generasjoner som levet før 
over hans profetier, undret hans innsats. Og vi kan nå dem som skulle berøve ham og uendelig verdifullt men- oss, våre forfedre, det er oss 
oss over hans vidsyn og be- engang ikke slippe de ideer livet. Ikke bare fordi det nor- neske. Men i tiden umiddel- selv, og det er de slekter som 
undret hans tanker og idea- ogdeprinsippersomgalivet skefolketgjennomdødsdom- bart før sin død er det som kommer etter oss, våre barn 
lisme, blitt revet med av hans innhold for oss. Fire år i fan- men over ham beseglet sitt om han kaster alle hemnin- og deres barn igjen. Og over
tro og fedrelandskjærlighet genskap, - fire år bak pigg- valg aven vei han hadde ger av, åpner seg helt, og trer for dem har vi fortsatt plikter, 
og fulgt ham i tykt og tynt i trådenogutenmuligheterfor advartdetmot,menfordidet framforossmedsinlivsgjer- ja - vi bør vel ha en ennå 
hans vanskelige kamp i de å kunne forsvare oss overfor - i og med denne handling ning og sitt livsrnål konsen- større følelse av plikt her enn 
rikeste år av vårt liv. den stemnings- og hat- - tok det avgjørende skritt trert og krystallklart. vi hadde før. Vi harplikttil å 

Det er femte gang vi mettede psykose som skapte på veien til sitt eget ned- Forsoning av religion og ta hånd om utviklingen, på-
samles her på Ilebu for å oppgjøretmotoss,ogsomvi erlag. vitenskap. Politikk er å skyndedenslikatsannheten 
minnes ham på hans fød- ennå føler etterdønningene Det tilligger ikke oss å ta fremme folkets vilje til fort- om NS snarest mulig blir 
selsdag. Noen av de samme av, - det er en lang tid, en tid noen hevn i bokstavelig for- satt liv. A kjenne sin tid og anerkjent og rettferdigheten 
som er her i kveld har vært som lett kan sløve oss og stand. Hevnens gudinne vil ~ille det gode. Gudsriket på skjer fyldest.Og det er min 
med alle gangene, men sløre våre tanker og vårt syn selvrammederhennespilalt Jorden. faste overbevisning at så vil 
mange er sluppet fri fra dette for perspektivet i utviklingen, lenge har pekt. Når sannhe- Han sier selv at det er skje mens vi ennå lever. Lo
helvete etterhvert og minnes sansen for dimensj onene, lin- ten om denne ulvetid går opp !anken om et Gudsrike på rentz Vogt hevder at de me
ham vel idag, hver på sin jene i det hele,ja, selve over- for folk i all sin velde, når den Jorden som har drevet ham, ningeromrettsoppgjøretsom 
kant,menutvilsomtisamme blikket. Men det må ikke velterinnoverdemmedknu- sammen med fedrelands- idag anses kjetterske om bare 
ånd som vi. hendel sende vekt og rydder alt hov- kjærlighetogpliktfølelse.Det ett - høyden 2 år - vil stå som 

Quisling ville idag ha vært Like til det siste har vi sett mot og løgn av veien, da har var hans program, og det bør de seirende. Det vil kanskje 
62 år. Om det hadde gått innsendere i avisene bruke en hevn nådd denne genera- vel fortsatt også være vårt. ikke gå så fort, men Lorentz 
som vi håpet, trodde eller slagordet: «La oss ikke sjon av det norske folk ikke Vel kan man resignere og si: Vogt er en klok og besindig 
ville,skullehanidaghavært glemmelVimåhuskealtdet vi ville kunnet gi det, men «Nei,detteerjegferdigmed, mann, selv om han ikke på 
hyldetavetsamstemmigfolk forferdelige som okkupasjon- som det selv - gjennom sine dette har jeg ofret nok for, noen måte liker NS, og at vi 
som folkets redningsmann og sti den bragt oss, all uretten, handlinger - har utesket. dette har man ikke villet for- vil nå målet for denne etap
store sønn. Isteden har det alle overgrepene, all sulten Laoss ikke miste linjene i stå, det har innbragt meg pen i rettsoppgjøret mens det 
folk som han trodde på og og lidelsen.» Vi kunne være utviklingen, la oss ikke bli fengsel og berøvet meg kost- ennå ikke er helt avviklet, er 
viet hele sitt liv, lønnet ham fristet til å tilføye; alle hel- forblindet av personlige lys- bare år av mitt liv. Det nor- ikke umulig. 
med en geværsalve fra en tene, alle medaljene, altskry- ter og stemninger. Krypet ske folk er ikke så meget «Fedrelandskjærlighet» 
eksekusjonspolotong. tet og alle minnesteinene. som omgir oss må ikke ta fra verd at jeg nå - etter den kan du spørre, «kan du for-

Men det er ofte slik i histo- Men dette er en glemsel som oss troen og ødelegge fram- behandlingjeg har fått - ennå tenke meg i at jeg har mistet 
rien at samtiden ikke rekker man advarer mot i hatets og tiden for oss ved sine hatske skulle umake meg med på den?» Ja, man kan fortenke 
fram til eller evner å forstå hevnenes navn. Og det er og angstbiterske handlinger. sysle med slike tanker.» Og deg i det! Det var dog den 
storheten hos enkeltpersoner bare nødvendig når de begi- Nettopp en dag som denne - et slikt resonnement er for- som drev deg, det var da 
som går andre veier enn venheter man refererer til er vår Førers fødselsdag - kan ståelig nok. La gå at denne landet ditt du ville gavne gjen
massen gjør, og som følger oppkonstruert og ikke byg- være en dag som rykker oss ?enerasjonavdetnorskefolk nom din innsats. Den kan da 
andre tanker og setter andre ger på noe reelt grunnlag, opp av den trivialiteten vi så Ikke er så meget verd, men ikke være så løst fundert 
ideer ut i livet enn dem som ikke er holdbare i lengden lett kan synke ned i og minne er ikke disse tankene og ide- denne fedrelandskjærlighe
det er forunt det alminnelige uten å måtte støtte seg til oss om de tanker og ideer, ene for verdifulle til å forla- ten din at en enkelt genera
menneske å unnfange. Quis- hatets og hevnens tærende den ånd som var grunnlaget tes? Og hvordan ville vi føle sjon av folket skal kunne 
ling nevner selv i en av sine og pirrende følelser. for vår innsats og holdning, det inni oss selv om vi kastet drepe den? Det er her det 
forsvarstaler hvordan det Menvårhukommelsemåpå oggiossledetrådenigjenom dem helt av, berørvet oss gjelder å ha perspektiv, se 
norskefolktoklivetavHellig et annet grunnlag om den vi har tapt den i etterkrigs- selv det grunnlaget som har tingenepålangsiktogisam
Olav, og det engelske folk skal ha varig og positiv verdi. labyrinten. Vi får nøste den gjort at vi har kunnet møte menheng. Skal vi godta at 
grov Cromwells lik opp igjen Vi må ikke glemme hva vi opp, så finner vi vel ut igjen, våre anklagere med åpent denne generasjon støter oss 
for å henge det da det ikke kjempet for og hvorfor vi finner fram til den veien vi ansiktogsi«Ikkeskyldig!»- ut - og dermed våre barn og 
fikk summet seg til å felle gjorde det, vi må ikke glemme må gå om vi ikke vil gi opp dette grunnlaget som har kanskje deres barn også - og 
denne«folkedom»overham i hvilken ånd det banner ble eller bukke under. skaffet oss vår gode samvit- sier: «Dere er ikke nordmenn 
i levende live. «Men», sier reist som vi flokket oss un- Vi må søke grunnlaget i tighet og gjort oss sterke nok lenger. Vi aleneernordmenn, 
Quisling, «ingen av de to folk der. Bare på dette grunnlag Quisling selv. Og studerer vi til å tåle den behandlingen vi og vi alene har eiendomsret
har tjent noe på det.» Men er det vi ikke må glemme all ham nå - med det hele på har vært utsatt for? Jeg vet ten til dette landet.» Nei og 
det gikk over 100 år før sann- den urett som er begått mot avstand - så skulle vi tydelig ialfall at for meg ville det atter nei» Vi er av den opp
heten gikk opp for dem og de oss og den skjensel som vårt kunne se konturene av den være det samme som å rykke fatning - ellers lar våre hand
to menn fikk den plass i his- folk påførte seg selv ved å vei vi har å gå, den oppgave hele innholdet ut av min til- linger seg ikke forklare - at 
torien som de idag inntar. Vi rydde sin største sønn bort. vi, tross alt, har foran oss. værelse og føre den ned på vi, langt sterkere enn resten 
er ikke i tvil om at også «Jeg frykter ikke døden for Under krigen så vi Quis- et lavt og fargeløst plan. av det norske folk idag har 
Quisling vil få den plass i meg selv,» sa Quisling, <~eg lingneddukketidagligepoli- Fedrelandskjærlighet og eiendomsretten til dette lan
historien som vi mener beklager den for mine nær- tiske og statsrnessige anlig- pliktfølelse. «Vel, kan du si, det. Det siste jeg sa i min 
han tilkommer, men vi må meste ogjeg frykter den for gen der, saker og problemer <~eghargjortminpliktover- egen rettsak var dette: <deg 
ikke glemme at vi her har det norske folk.» som med hans perspektiver for landet mitt og folket har skal vel nå stemples som 
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NR.6 - 1997 FOLK og LAND 

unorsk og fradømmes en slik: Bli i landet, bevar troen, 
nordmanns rettigheter. Men hold sammen! Samarbeide om ... 
en ting kan man ikke fra- Under denne synsvinkel 
dømme meg; retten til å har den 18. juli en positiv, 
føle meg som nordmann byggende verdi for oss, og 
og til fortsatt å være glad blir ikke en blottogbarminne
i dette landet.» dag. Den skal hjelpe oss til 

Vi har lov til å være skuf- atter å samle oss om de tan
fet, lov til å føle oss foruret- ker som samlet oss før, til 
tet, lov til å miste troen på atter å føle den ånd som han 
våre samtidige landsmenn. var besjelet av som vi gikk 
Men vi begår en større urett inn i kampen under. Og på et 
mot oss selv enn den våre sliktgrunnlagkandagentegne 
samtidige har latt overgå oss vår vei inn i framtiden tydelig 
om vi nå svikter på disse to for oss, og bidra til at vi ikke 
punktene; pliktfølelsen og taper den rettesnoren som 
fedrelandskjærligheten. For skal føre oss ut og fram. 
da bryter vi med det som bar «Jeg har ikke gjort noe 
oss gjennom kampens år og som fortjener hverken død 
som holdt ryggen vår rak et- eller fengsel, og historiens 
terpå. kjennsgjerningerkommertil 

Man snakker om vår gjen- å vitne like enstemmig for 

(Forts. fra side 1) 
Det som forbauser meg er 

at denne propaganda fort
setter i fredstid, - nå i andre 
former. Nemlig ved bevisst, 
ellerubevisst, omskrivning av 
krigshistorien. Hvorfor i all 
verden kan ikke de to parter 
forsone seg, møtes, og sam
men skrive hva som rett er. 

Jeg kom til å tenke på 
dette, dajeg fikk låne boken 
sis «Ravnefjell», som be
handler stoff jeg kjenner gan
ske inngående. Den vrimler 
av feil! 

Dette påviste også «Sjø
fartstidende» i sin tid, men 
ingenting er gjort med dem. 

opptagelse i samfunnet, og meg som dommerne i lag- Red.komm. 
det er dagens norske sam- mannsrettendømtemeg.»La Institutt for Norsk Okku
funn det er tale om. Det kan oss gjøre disse Quislings ord 
så være at vi ikke bryr oss til våre egne. De passer for 
stort om å gjenopptas i det. våre handlinger og for den 
Og det er vel til syvende og generasjonavdetnorskefolk 
sist en ting som ikke de andre som omgir oss idag. Og la så 
bestemmer,menviselv.Men denne dagen mane oss og 

pasjonshistorie har ofte til
budt sitt samarbeide, men 
bl.a. har det veteranforbund 
du tilhører, blankt avvist hen
vendelser fra oss. Red. 

en ting skulle vi som NS- minneossomatviskalforstå ~~~~~~~~~~~ 

mh endn v~re ~ntedresserttti;t.ål hV~dQui~lingbs siste, atlv~~lirtge Saot rell uU ... 
evevar elen omsre l spa om mne ærer; a VI 10 - p, fl 'd 1) 

dette landet, å sikre vår plass satt har plikter til å hindre at ( arts. ra Sl e . 
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i det store norske samfun- den gamle verdens kultur går Maktapparatets jusspro-
net, det som historien fortel- til grunn i bolsjevismens kaos fessorer og .høyesteretts-. l d 
ler og skal fortelle om. og sette alt inn på å gjøre den dommer~ o gjenJ'!om me~ Tid for b a rpenger og «vennegaver» 

Nå er det nok så at ialfall tilværelseunderdennyever- enn femti ".r, er arsaken til En del av våre abonnenter skylder oss nå bladpenger. 
en ting er blitt klart for folk, den så lite kummerlig som at N~rge Ikke kan ~lutte Er DU en av dem? 
noe som Quisling tidlig så: mulig. Da - og først da - er seg til FN-konvenSjonen I tilfelle: Bruk vedlagte kupong til innbetaling. 
«De små nasj oners rolle som det en ubrutt linje i vår inn- om .traktatre!ten som. utve- Fremover skal det satses maksimalt på bladet 
selvstendige stater i gammel sats, da - og bare da - kan vi tydlg fastslar: En mtern. vårt, og vi vil gjøre alt vi kan for å bedre innholdt og 
forstand er forbi. Framtiden forsvare vårt liv overfor vår lovbestemmelse kan aldri utstyr. Til det trenger vi støtte. 
ti Ihører de store statsdan- egen samvittighet og for et - benY.,ttes som ~egrunnelse I september bringer viigjen spaltene for «vennega
neIser.» Og med det rette tertiden. Da forstår vi vår for a unnlat~ a oppfylle en ven>. Kanskje vil vi der finne kvitteringen for ditt 
innholdliggervelherkjernen tid og vil det gode. Da traktatjorplzktelse». bidrag? 
til Gudsriket påjorden. Men fremmer vi folkets vilje til FOLK OG LAND er hele 45 år. Det står opp til Deg 
fedrelandskjærligheten opp- fortsatt liv. Da - og alene om vi vil kunne mestre utgivelsen ennå noen år inn i 
hører ikke med det, tvert da - gir vi fortsatt vårt Idealisme... fremtiden. 
om. Vi har åndsfeller over bidrag til at Quislings (Forts. fra side 5) 

hele verden, som, bevisst el- tanke om et Gudsrike på nevnes noe vesentlig. Advo-
ler ubevisst, hylder de tanker jorden kan realiseres. kat og polarforsker Gustav 
og de ideer som alene kan Smedal utga i 1949 boken 
danne grunnlaget for et slikt «Patriotisme og landssvik». 
rike, og vårt eget land vil P' ~ På side 221 sier han klart: 
være en del av det. Vår plass «Når patriotisme blir lands-
er her, her har Forsynet FOLK L' 1m svik og virkelig landssvik ikke 
anbragt oss, og her er det« og 1111D» påtales, blir forholdene kor-
dets mening at vi skal virke. rupte. Vi har aldri trodd at 
Men da må vi ikke tape lin- k. f det i vårt land var grobunn 
jene av syne, ikke laoss over- lemper or for korrupsjon, men vi tok 
svømme av dagens små pro- feil. Den ser ut til å trives 
blemer, men beholde det vid- meget godt i vårt klima. Luf-
syn som vår Fører ga oss rettferdi«betens ten er lummer i Norge i dag, 
ikke tape troen, og bevare 5 det var den også i Frankrike 
samholdet. under Dreyfus-saken. Men 

Og her streifer vi Quis- sak Frankrike hadde bare en 
lings siste hilsen til oss som • A Dreyfus-sak, Norge har tu-
konsentrert kan uttrykkes ~ sener.» 

GOD SOMMER 
Hilsen dine venner i redaksjonen og ekspedisjonen. 

Frigjøringsdag markert 
Stortingspresident Kirsti på selve frigjøringsdagen ad

Kolle Grøndahl talte, ogmin- varer mot nasjonalisme. 
net om at kampen fortsetter Det varnasjonalfølelse og 
for de unge, selv om utfor- fedrelandskjærlig som drev 
dringen i dag er annerledes. oss til å risikere livet for vårt 

- Vi må ikke stille oss like- land og vår nasjon. 
gyldige når tragedien ram- Vi må også tro at slike 
mer i utlandet. Også nasjo- tanker var rådende for 
nalismen er en fare vi må motstandsfolkene under 
kjempemothverdag,saKolle krigen.Noen av l 93 O-årenes 
Grøndahl. politikere burde vært dømt 

Hva med dette? som landsforrædere. Hva 
En stortingspresident som med enkelte av dagens? 
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Utvidet stoff 
i Folk og Land 

Av Arne Roll stå, med vestlig god assis- få sine vagina revet opp og 
tanse, 20 minutter fra Ham- halsen skåret over av våre 

Er avisen liv laga etter at burg i et par menneskealdre. østlige allierte, da likene lå i 
den siste olding som husker Etter at det onde imperium dynger på 100 000 eller 
1940-45 nå snart går i gra- Sovjetunionen kollapset to- 300 000, mest kvinner og bam, 
ven? Da må litt nytt stoff talt, økonomisk, militært, da var det fortjenest-fullt!. 
komme inn i bladet. moralsk,edruelig,mentalt,ser Den engelske flysjef 

Tapre bidragsytere har i de fleste nordmenn litt an- «Bombe-Harry»fikknyligen 
et halvt hundre år gitt av sine nerledes på dere som mente bauta for denne og andre 
sparsomme husholdnings- at Stalin var en farligere fi- dåder. 
penger for å hindre druk- ende for Norden enn Hitler. De av oss jøssinger som 
ningsdødforF&L. Bare folk 3. Nye kilder åpnes. Mens enda har skamvettet i behold, 
med følelse av god samvit- man før trodde at Hitler var vi skjemmes i dag. For nye 
tighetkanorkeåkjempeslik først til å pønske ut en an- lesere viljeg gjenta at jeg 18 
for renvasking av sitt navn i grepskrig mot både øst og år gammel var tolk og sec-
50 tunge år. I motvind. Nåer vest, viser all tydelighet for ondløytnant i den engelske 
det stilnet. Bare noen ihuga, oss, som interesserer oss for arme våren og sommeren 
forsvoltnevenstresosialister dette, at Kommunist-religio- 1945, med ordre fra Oslo og 
i Ny Dag-miljø (intellektu- nen under Stalins bestialske London om å ta de russer
elie, studenter) raser som før ledelse - verre enn de islam- fangene, som KGB-agenter 
mot «landsforræderne 1940- skefundamentalisternå-rus- via Oslo noen dager før vår 
45». - Dere har jo vunnet tet seg til å legge hele Eu- ankomst, hadde vært i fjor
kampen! Det er lite mer å ropa og hele verden under dene rundt Narvik og satt i 
skrive om: sigd og hammer. Dere så- bur, bur av sterke trestok-

l. Enhver moderne histo- kalte nazister så jo der kla- ker, som om de var farlige 

RETURADRESSE: 
BOKS 32 39 ELISENBERG - 0208 OSLO 

NR. 6 - 1997 

Tanker etter Ulfs død 
Det var mange av oss som kj ente Ulf Tur . 
Vi sto alle så nær ham, og hver enkelt av oss 

betraktet ham som sin beste venn. Overalt møtte vi 
ham med sitt kj æreste eie, og viktigste«våpen»; 
fotoapparatet. 

Som P .K.-soldat fant han vegen til de fremste 
linjer, enten det nå var i legionen foran Leningrad, i 
Finland eller i Estland og Lettland. 

Conni, hans elskede hustru, har lenge slitt med 
sorgen etter hans død, men nå vil hun at livet skal gå 
videre. 

Hun har nedenfor gitt oss del i sine tanker: 

Jegføler å være i Ingenmannsland 
det er ingen veg tilbake, bare fram. 
Jeg vil gråte, jeg vil rase, 
men det hjelper ikke å sutre og mase. 
Hva fremtiden bringer, vet ingen, 
nå er det familien som vesentlig er tingen. 
Noen kommer, 
andre går, 
nå kan jeg «høste» hva andre sår. 
Livet går videre, - det nytter ikke å gremmes. 
Nå skal Ulf få hvile, men ikke glemmes. 

riker ser at vi etter 10. juni rere enn vi naive jøssinger. dyr. De skulle tilbake til eget folk. Hitler tok livet av komme greit, fort i gang. Vi i 
1940 ikke mer var krig- Det er bare skvalder å bort- Sovjetstaten, vår «kjære alli- en tiendedel, 4 millioner jø- Fremskrittspartiet var lenge 
førende nasjon mot Tysk- forklare dette. Hitler drev erte», for å skytes. Deres der. forhånet fordi vi forlangte 
land. Vi slåss litt. Vi tapte forsvarskrig på østfronten, eneste brøde var at de hadde Jeg var i Norges kommu- gjeninnførelse av orden, og 
krigen. Vi underskrev kapi- sammen med det finske folk. ønsket å se sine koner og nistiske parti til 1965. Har Norgehovedsakeligfornord
tulasjonen. Der er interna- 4. Dere i partiet NS fikk sine barn igjen i Ukraine, russisk hovedfag, er nesten menn. I dag kan man gå inn 
sjonale regler (som vi selv kollektiv skyld for all umoral Kasakstan, Sibir og Russland. hvert år i Russland, nå også for at to pluss to er fire, selv 
hadde underskrevet) som tyskerne hadde begått under Derfor hadde de innrullert Kasakstan, Kirgisia, og kan om også Hitler mente det. 
skal følges legalt. Ikke over- krigen. Var denne såkalte seg som General Vlas-sovs sette meg inn i hva det førte Det biter ikke lengre om unge 
sees og endevendes på ilIe- tyske bestialitet verre enn den soldat, fikk ei brødskive mer til det svineriet som våre nor- rabiate leftister slengernazi
galt.Huttetusåinhumanver- som vi på den annen side pr. dag; men tyskerne her i skefrontkjemperesattelivet stempletpåsinemotstandere 
dendaskulleseut.Degutter omfavnet? I dag skjems vi. Norge våget ikke å gi dem inn for å stoppe. ved enhver anledning. Pro
som gav sitt liv i engelsk Nylig med brask og bram og våpen. De gikk hele krigen 5. Da jeg begynte som fessor Dahl kan holde hodet 
uniform med norsk merke med tyske unnskyldningerpå rundt i Narvik (vi så dem jo lektori 1955 og sammen med høyt hevet. Og de som hånet 
på armen, og de omtrent like løpende bånd ble det minnet hver dag) som alle de andre andre «gammeldagse» ville «tyskerjentene» har vi helt 
mange norske gutter som ga om at den baskiske lille by sultne russerfangene. Men begynne timene presis, stå- fått stoppet kjeften på idag, 
sitt liv i tysk uniform med Guernica var blitt bombet Stalin, vår humane allierte, ende,etkortvelkommen,sitt- fy for ei norsk skam i årevis 
norsk merke på armen var umenneskeligavtyskebom- hadde 1942 bestemt, ifølge ned, orden - da var det tlere (behandlingen av «tysker
ikkelandsforræderenoenav betly 1937. Til og med barn sine to PRI-KAZ nr. 227 og kolleger som ymtet frempå barna»)! 
dem, de var offervillige. De og kvinner ble drept, og Pi- 270 at de skulle skytes ved om «Hitler-metode». Jeg 
var patrioter, Norges-el- casso har foreviget denne tilbakekomsten de som ikke opplevde i Kristiansand (Ka
skere, dypt å respektere tyske redselsgjeming inn i brukte siste kule på seg selv, tedralskolen) å se de fleste 
begge parter, slik de så det. hjernen på alle barn i norsk og deres familier skulle ikke av mine kolleger gå over til 

2. Men de som slåss mot skole. Da engelskmennene få mat. slike «Hitler-metoder» for å 
Stalin - og for Hitler - var tok for seg like etterpå å Jeg blir flau og kvalm når 
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lengeansettformindreklart- legge bombetepper over jeghørerbedrevitereoguvi- r---------------------, 
seende enn de som slåss for Dresden(1945),enforsvars- tende snakke ensidig om InstituHforNorskOkkupasjonshistorle 
at Stalin til slutt kunne sluke løs by fullstappet med tyske «tysk råskap». Stalin drepte Adresse: POSTBOKS 3239 ELISENBERG, 0208 OSLO. 
i seg halve Europa og til sist flyktninger som ville unngå å 40 til 60 millioner av sitt '-_______ ...,;. ________________ ...... 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO




