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Kommunismens sammenbrudd kaster nyU lys på rollene i den annen verdenskrig: Forsoning bedre enn fiendeskap 
PROV OK.t\SJ"O:N:ER FRA. STASI Av Antoli Rosjkov (Bearbeidet oversettelse: Hakon Warendorph 

M~IIFØIrIE NORSK LOVJN)IUNG Forsoning er en tiltagende 
bølge av menneskelighet 
som har vokst frem i de 
senere årene. Soldater fra I septembernummeret av spiller noen som helst rolle, presset dem nedover. I dag 

FOLK OG LAND fremhe- noe man i mange sammen- kan man se tapstall så høye den annen verdenskrig - fra 
. bl d "N N k hO. . M som 300.000. hver sin side av frontene og vet VI a et ytt ors enger rna være emg 1. en . . kanskje den gang i kamp 

Tidsskrift". Derfra gjenga for Sovjetunionen, som påla Det sOVjetiske presset med hverandre _ arbeider nå 
vi et utdrag av Hans Fred- pol~ke museums~yndighe- ~ot Forbundsre~ublikken i fellesskap for å utvikle 
rik Dahls artikkel: "Den ter a fremholde dIsse tallene pa vegne av fortIden fikk vennskapelig kontakt. For
nye krigen om krigen", for å diskreditere Vest-Tysk - også følger for mer generel- skjellige holdninger og grun
som sto i nr. 2.1997. land, spilte de en rolle. Og le holdninger. Mange men- ner ligger bak - ikke minst et 

Nedenfor kommer ennå det er en kontekst vi som nesker ble for eksempel overveldende generelt freds
et utdrag fra denne, men historikere må forholde oss sterkt påvirket i sin forståel- ønske og en kristen etikk. 
vi vil så absolutt anbefale til. se av nasjonalsosialismen av I disse tider med me
interesserte å kjøpe heftet, Også tapstallene fra den det vi i 1960-årene oppfattet ningsløse kontroverser så 
der artikkelen står i sin allierte bombingen av Dres- som den truende antisemit- ma~ge steder, har denne for
helhet, og hvor Hans Fred- den i februar 1945 - det tisme og nynazisme i Vest- somngstanken hatt stor suk
rik Dahl kommer med sta- groveste enkeltanislag mot Tyskland. Ved årsskiftet sess. Jeg har.som veteran fra 
dig mer nytt om "Den nye sivile i Europa under hele 1959-60 gikk det et støkk 12. verdenskrigF og s~m med-
k . k'" kri 40 • bl l . d d k em av «orsonmgssen-ngen om ngen . glønngen - e enge gjennom ver en, a tys er- trum> støttet tanken og støt-

Bladet utgis av Univer- bestemt ut fra "alliert" ne en morgen våknet og fant ter d;~ fortsatt varmt. 
sitetsforlaget, dit du kan logikk. Ofrene for dette bri- hakekors og antijØdiske De siste årene har flam
henvende deg. tisk-amerikanske bombe- slagord smurt over vegger lendere og nordmenn vist 

toktet, som ble gjennomført og fasader i flere byer i For- stor interesse for stedet 
. .. Mange er nok ennå for å imØtekomme sovjetiske bundsrepublikken. Nye KRASNOJE-SELO, særlig 

ikke klar over hvor sterkt ønsker om luftstøtte, ble smørerier og trakaserier av fordi det ligger på veien til 
den kalde krigen egentlig offisielt satt til 39.773. Men Forts. side 7 Leningrad (St. Petersburg). 

Nordmenn og flamlendere 
som falt ved Leningrad er 
begravet ved Krasnoje-Selo. 
Nå vil man av kristne og 
humanistiske grunner inn
gjerde denne gravplassen og 
på egnet måte holde den i 
orden. Russerne er delt i 
synet på disse tiltakene. 
Svært mange er for, men 
mange er også imot. Grun
nen til dette er at alle de som 
falt var medlemmer av 
SSorganisasjoner som ble 
dømt ved Nurnbergproses
sen. Jeg vil tilføye at Waf
fen-SS og således de uten
landske frivillige som Legi
on Vlaandern og Den Nor
ske Legion, var underlagt 
Den tyske Hær (Die Wehr
macht) og ikke utførte straf
feekspedisjoner o. 1. i okku
perte russiske områder. Dis
se opplysningene har vært 
en viktig grunn til at forso
ningsaktivitetene nå er i 
sterk utvikling. 

Forts. side 7 
virket inn på alminnelige dette tallet tok ikke hensyn r--------------'-----------------------
oppfatninger om fortiden. til at Dresdens sentrum 
Det spenningsfelt som tysk- våren 1945 var fullt av flykt
landsspørsmålet i mange år ninger, som i panikk hadde 
etter 1945 lå i, førte til at strømmet mot vest for å 
Sovjetunionen systematisk unngå de fremrykkende 

Nygaardsvold ville ikke bruke penger 
på å hjelpe jødene hjem til Norge 

og iherdig virket for å dis- sovjetstyrker. De brant opp, Svensk storavis med kraftig kritikk mot «gode» nordmenns forakt for jøder 
kreditere Forbundsrepublik- i et sannsynlig antall av godt Sjefredaktør Arne Ruth i den vold, i følge avisen, fikk spørs- Kontoret hadde på det meste 
ken med mest mulig negati- over 100.000, sammen med svenske storavis, "Dagens mål om hvorfor de ble negativt 25 tjenestemenn. Bare noen få 
ve versjoner av nazismen, de førti tusen innbyggere, i Nyheter", tar i en kronikk et særbehandlet, ga han et tvetydig av dem var tilsluttet Nasjonal 
samtidig som tyskerne måt- løpet av de tre kvarter kraftig oppgjør med "gode" svar: "Vi vil ikke hindre dem i å Samling. 
te tilpasse seg dette trykk av brannstormen fra de britiske nordmenns behandling av jøde- reise inn i landet, - men vi har Etter krigen ble NS-medlem-
iskaldt påført skyld med stor fosforbombene varte. Dagen ne. ikke ønsket å bruke penger på å mene stilt for retten. 

Han viser her til rangord- føre disse mennesker hjem". Advokater behøvdes fortlø-
varsomhet. etter kom amerikanske ningen i forhold til motstands- - Jødenes eiendom ble besla- pende for forvaltningsoppdrag. 

Østblokkens trykk mot bombefly og gjorde det av bevegelsen som var svært tyde- glagt av norske embetsmenn. De gikk derfor i stor utstrekning 
Vest-Tyskland førte til at med alt som fortsatt måtte lig.' De ble anholdt og sendt til fri. 
bestemte konkrete oppfat- rØre seg innenfor sentrum, Ved krigens slutt førte Røde Auschwits av vanlige norske I det norske politi var ved 
ninger kom til å stå sentralt i derunder hjelpekolonnene. Kors' hvite busser nordmenn politimenn, skriver sjefredaktø- krigens slutt nesten halvparten 
opinionen. Blant annet ble Siden de ikke var registrert, h)em ~a de t.y~ke konsentra- ren. - I intet annet okkupert medlemmer i NS. De øvrige 
dødstallet fra Auschwitz-Iei- ble flyktninene heller ikke sJonslelrer. PohtIske fanger dro vesteuropeisk land lå forbere- gikk fri. 

• o •• først, mens overlevende norske deisesansvaret så entydig hos Redaktøren skriver til slutt: 
rfened.I mhange ar ~al stlagt utI talt ~lel? 1 den. vI~khstalhertde jøder ble tvunget til å bli tilbake nasjonale myndigheter. Bare en De norske jødenes skjebne 
ra ISS~ .ensyn, ti et antal oppstI I~g,. som 1.1 et me og fikk smått om senn ta seg mindre del av dem som deltok i havnet i mørket. I etterkrigsper

av 4 Ill1lhoner. Dette tallet den sOVjetiske gjorde hva hjem på egen hånd. Norske denne håndteringen ble stilt til spektivet var den politiske kam
ble presentert for alle besø- den kunne for å minimalise- flyktninger fikk statsstøtte i for- rette for det etter krigen. Det pen mot Tyskland og Quisling 
kende i Auschwitz-museet, re overslaget over skadene. bindelse med hjemreisen, noe avgjørende kriteriet var da med- det altoverskyggende spørsmål. 
og det står vel fortsatt i Det samme gjorde Dresdens statsløse jøder ble nektet. Disse lemskapet i Nasjonal Samling. Men jødene ble ikke regnet til 
mange skolebøker, enda det bymyndigheter, som lå var flyktninger fr.a Tyskland Likvidasjonsstyrets omkost- motstandsbevegelsen. De frem-

. k l· tall t r 70 d . t· k k tIlsom var kommet til Norge før ninger ble dekket av de beslag- sto i ettertid som et antall indivi-
Vlr eIge e Igger un er sovje IS on ro . okkupasjonen, og hadde lykkes lagte midler. Da Norge ble der som ofre blant mange i et 
prosent lavere. Overfor gru- Først i 1963 ble de mer rea- å flykte enda en gang. De hav- befridd fantes knapt åtte millio- land der ti tusen hadde gitt sitt 
somheter som de som fant listiske tapstall avdekket, net lengst nede på skalaen over ner norske kroner tilbake på en liv. Det spesielle i deres skjebne 
sted i Auschwitz kan man innbefattet de storpolitiske forfulgte. særskilt konto - i dagens penge- forsvant ut av det historiske bil
naturligvis si at tall ikke mekanismer som hadde Da statsminister Nygaards- verdi ca. 110 millioner. de. • 
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SIDE 2 FOLK og LAND NR. 8 -1997 

Skipsrederen som ble skomaker 
hos Dominikanerne 

Ekteparet Ulla og Wilhelm Fremtiden så lys ut for Av Kjell Blich Schreiner Til undertegnede presise- ne søker han gjeme sine 
Kltiwer står langt fremme i den 25-årige shippingmann, rer Kltiwer at bruddet med patere for samtaler og lær-
rekken av de mennesker vi som med liv og sjel gikk inn statskirken ikke var noen dom. Han glemmer heller 
ærer og minnes for deres for at rederiet skulle vinne mest aktive kjempere. politisk protesthandling ikke de huslige gjerninger, 
troskap til Vidkun Quis- seg et navn i norsk skips- Gjennom partiet var det eller demonstrasjon. - Det der han i lag med sin Ulla 
ling. farts tradisjonsrike historie. også han traff Ulla, som ble var møtet med de katalske steller og verner om den lille 

Selv husker jeg en episo- Rederiets skip ble da også hans hengivne og elskede søstre i China som utvirket koselige leilighet i Tiede
de i april 1980 da jeg, i for- overalt berømmet for vedli- hustru. Hun sto på denne tid min lengsel etter å tjene den mandsgaten. Sist, men ikke 
bindelse med et fødsels- keholdet og det sikkerhets- midt oppe i arbeidet for å katolske kirke, sier han. - minst, er han fortsatt en av 
dagsintervju, avla dem et messige utstyr, og blant sjø- bedre hushjelpenes kår her i Jeg tror også det var deres de mest aktive medlemmer 
besøk. folk ble det en kamp for å landet, og var en av dem bønner som åpnet mitt hjer- av Institutt for Norsk Okku-

En hjemmehjelp hadde sikre seg hyre hos Kltiwer & som fikk æren for at hus- te, slik at jeg uten hat kunne pasjonshistorie (INO), hvor 
nettopp vært hos dem, men Co. Far og sØnn visste aller- hjelploven ble vedtatt. gå gjennom den store urett han med hele sin kraft og 
da hun oppdaget bysten av ede den gang at det var god Vidkun Quisling var opp- som ble begått mot oss. evne deltar i de mening sf yl-
Vidkun Quisling på nattbor- investering å skape trivelige merksom på Wilhelm Klti- Og han legger til: - Det er te oppgaver instituttet har. 
det, hadde hun høyst opp- forhold for mannskapene. wers brennende idealisme bedre å lide urett, enn å ut- Onsdag den 2. april kun-
bragt stilt et ultimatum: Da et av skipene skulle og aldri sviktende lojalitet. Øve den. ne skipsrederen og skoma-, 
"Enten fjerner dere «han selges, ble Wilhelm Kltiwer Det ble knyttet et personlig Da Wilhelm Kltiwer kom keren, stridsmannen Wil
derre'e,» eller fjerner jeg med det til China, hvor vennskapsbånd mellom de ut av den norske konsentra- heIm Kltiwer, feire sin 90-
meg". salgskontrakten skulle un- to, og selv under Quislings sjonsleiren fikk han et brev års dag. 

Svaret fra ekteparet kom dertegnes. Landet, mennes- harde arbeidsprogram under fra den katolske pater, Ludz, Rank og fjellstø sto han 
kontant: "Vi trenger mer kene og østens mystikk til- okkupasjonen ba han ofte som spurte om han kunne midt i den store venneskare 
Vidkuns nærhet enn Deres. trakk ham, og han ble der i 9 Kltiwer til seg. tenke seg å bli vaktmester som hele dagen fylte hans 
De fjerner Dem. Adjø". år. Senere, da "jubelåret" for Dominikanerne. Kltiwer hjem. Hva han tenkte, der 

Slik var Ulla og Wilhelm To hendelser ble her kom, fikk Kltiwer og hans tok imot tilbudet med takk- han taus og beveget tok imot 
Kltiwer, - noe som kommer avgjørende for Kltiwer og hustru lide hardt for med- nemlighet, og da det var et strømmen av blomster, ga
frem i min beretning fra hans senere politiske og reli- lemsskapet i Nasjonal Sam- ledig lokale hos dem, startet ver og telegrammer, vet vi 
1980,5 år før deres død om giøse kamp. ling og vennskapet med han også et skomakerverk- ikke. Men vi som var til ste-
deres liv, som jeg her gjen- Under sykdom der borte Vidkun Quisling. Deres vel- sted. de følte i hvert fall gleden 
gir: ble han innlagt på et katolsk drevne gård i Koppang ble Han fikk en bra kunde- ved å eie vennskapet til den-

- Hallo, kollega ble Wil- sykehus, hvor han fattet stor fratatt dem og "solgt" til krets av NS-folk, katolske ne troens, viljens og kjærlig
heim Kltiwer hilst med da respekt og beundring for Co'en i rederiet, som hadde prester og av folk i nabola- hetens kjemper. • 
han for noen år siden møtte nonnenes liv og virke. Gjen- vært en "god" nordmann. I get, og i strøket ble det sagt _________ _ 
en av landets største skipsre- nom samtaler med dem, og tillegg til dette fikk Wilhelm at den nye skomakeren had
dere. daglige besøk i sykehuska- Kltiwer 9 års tvangsarbeide i de et spesielt kjærlighetsfor-

- Hva behager, sa Kltiwer, pellet, fikk han forståelsen en av våre konsentrasjons- hold til skoene som ble 
- er du også blitt skomaker? av hvilken uhyre makt som leirer. levert inn. Han pusset dem, 

Generasjoner og 
historie i 1997 - Skomaker, undret skips- lå i troen. Hvordan den ga Det ble en tung tid for kjelte for dem, og stundom 

rederen seg. - Er det ikke kraft til å bære de største familien. Alt hadde de mis- snakket han også med dem, ----------
juniorrederen i skipsrederiet trengsler. Ved avreisen fra tet og fru Ulla mener den der de sto oppmarsjert i skap Til ,avisen fr~ 
Kltiwer & Co, jeg snakker sykehuset fikk han av SØS- dag i dag at det utelukkende og hyller. Ole Wilhelm Kluwer 
med? trene overrakt en liten med- var troen og den gode sam- - Dere er NS-sko, sa han I . b d h· 10 Il 

N . d k'kk d l' bl k l D kl k" l' o /. rmtt arn oms ~em a a --Kl.~l, et erJ no l ke et, a Jodng . somd e daal~ en vittighet som berget henne og lappetl. Jækrir l~ atkte tI par tid Folk og Land på stuebor-
sa uwer. - . eg er s oma: un ergjøren e me Je: og og ekteparets to skjønne gam e, uts ltte ses o. det, når far og mor da ikke 
ker, og det er J~g stol~ over a som senere un.der :lle .~lvets småbarn gjennom disse hev- - Dere er prestesko, sa satt og leste i det under lam-
være. Av redenet Kluwer & forhold har hvIlt pa Kluwers nens år. han ?g strøk hendene pen, med brillene på, og 
Co, er det nok bare Co'en bryst. I konsentrasjonsleiren tok andektIg over et par støvler humret og snøftet slik at min 
Igjen. Omtrent samtidig fikk Wilhelm Kltiwer for alvor med skjeve heler. bror og jeg kunne tro de les-

Og så spaserte Kltiwer han tilsendt noen skrifter fra skrittet over til Den katolske - Og dere er jøssingsko, te tegneserier. Men "Eng-
videre, opptatt av tankene Norge. Blant disse var refe- Kirke. Under et besøk sa han og smilte lurt til noen land", "Hitler" og "retts
på et par halvsålinger han ratet fra Vidkun Quislings av den protestantiske prest blanke lakksko som sto ?pp~øret" var vanli~ere ord 
hadde lovet ferdiggjort sam- store tale i Stortinget i 1932, og hiemmefrontmann Alex bortgjemt i kroken. l var stue. enn Donald 

. . ~ , . .. Duck" og "VIll Vest" 
me dag. som gjorde et sterkt mn- Johnson spurte Kltiwerham WIlhelm Kluwer er for N° . 51 ° . f 

Det var i 1915 Wilhelm trykk. Kltiwer ble da også om å bli meddelt absolu- lengst blitt pensjonist, men ah er Jertg død ~'12arMC?g 
Kl·· ki d' bl d -I' l l ·kk l l' mor ar væ el. m ~wer startet s psre enet ant e lør~te. som s uttet sjon. - Nei, sa Alex Johnson, ever l e noe at~~ns ~v generasjon har selv voksne 
Kluwer & Co, sammen med opp om QUlslmgs oppfor- - det kan jeg ikke. Dermed av den grunn. GrytIdhg star barn. Hvilket bindemiddel 
sin far. En venn av familien, dring til Nasjonal Samling, kalte Kltiwer til seg en han opp for å gå til messe i slik Folk og Land var et bin~ 
Erling Samuelsen, utgjorde og i bevegelsens gode og katolsk prest, som oppfylte den Kirke han ærer og demiddel i de vanskeligste 
Coen. onde år var han en av de ønsket hans. elsker, og i formiddagstime- Forts. side 8 
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I en avis leser jeg om Margit Sanderno: "Hun skriver 
for Folket". Det er en helt utmerket syssel, for om det 
ikke akkurat skaper noen udødelig litteratur, så vil 
det i hvert fall styrke hennes bankkonto. 

Men så kommer jeg til dette: Hva er egentlig Fol
ket, - hva legger man i uttrykket? 

Er det folk som plukker seg i nesen eller banner 
som en nordlending? Er det alle i kjeledress, eller tro 
om også jeg er med i dette begrep? Skjønt med den 
tunge ærbødighet i tonefallet hvormed dette ordet 
uttrykkes, så har jeg likesom en følelse av at jeg ikke 
hører med. Dette til tross for at jeg hverken har hytte 
på Sørlandet eller aksjer i Storebrand. Eller kanskje 
nettopp fordi jeg ikke har disse goder, hva enhver i 
kjeledress og med respekt for seg selv har. 

I hvert fall: Dette med Folket, det er noe stort, 
tungt og alvorlig noe. Gjelder det å slå ned på det 
imperialistkapitalistisk-plutokratiske system, så er 
det Folket som står bak. Det er Folkets vilje. Taler 
man til massene, så taler man til Folket, appellerer 
man til alle fredselskende mennesker, eller sender 
protester fra Branbu og Folkets hus, så er det et Fol
kekrav. Tales det om blod og svette, - det kan bare 
være Folkets. Jeg undrer meg på hvem alle de andre 
er. 

Er nasjonen nemlig i fare, da taler Statsministeren 
til Folket, - da er vi ett Folk og vi føler likesom hjertet 
skjelve i oss av bevegelse. Vi er tatt opp i Folket, - et 
deilig, stort og hellig begrep. 

Margit Sandemo skriver for Folket, og er opphøyet 
til kiosklitteraturens dronning. 

Likevel mistrives hun med sin tittel, og ofrer gjer
ne dronningnavnet for en plass blant de utvalgte, de 
seriøse, i forfatterforeningen. Søknad om medlem

FOLK og LAND 

24. oktober 
Vi bøyer vårt hode og minnes 
dypt i vårt hjertes grunn 
dagen, en dag i oktober, 
Førerens skjebnestund. 

Et halvt århundre er svunnet, 
vi er blitt gamle og grå 
mange av oss som sto der 
den dagen, fattige, små ... 

Ja, enn kjenner vi sorgen, 
avmakten, harmens glød 
da han som var eneren blant oss 
møtte en utfortjent død. 

Han lik Tor Foleson støtte 
merket i jorden, en brand! 
Så segnet han under fanen. 
Den står der i Norges land! 

Vi bøyer ærbødig vårt hode 
og minnes en modig mann, 
den sterke og hederlige, 
ærekjær, stolt og sann. 

Kai Normann 

SIDE 3 

skaperforlengstsend~mendethardrøydmedsva- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ret. 

Kanskje det nå er underveis, etter at hun sørget dens krig ble et særs aktivt medlem av Nasjonal Sam
for at massemedia fikk kjennskap til at hennes far, ling. 
Anders Underdal, var Bjørnstjerne Bjørnsons sønn, Så viser det seg at en tredje sønn også har vært 
og at hun selv altså er dikterhøvdingens barnebarn, - Vidkun Quislings mann i tykt og tynt. Margit Sande-
proppfull av hans dikterblod. mos avsløring om sin fars Anders Underdals opp

Mange ante slektskapet, - på Aulested visste de hav, Bjørnstjerne, gir henne en far og bestefar hun 
det, men av hensyn til Bjørnsonslekten ble saken med rette kan være stolt av. Hun hadde liten grunn til 
dysset ned. å "glemme" farens forhold under krigen. Folk i Val-

At den gode Bjørnsons "utskeielse" kom for en dres, hvor han bodde med sin familie, er skuffet over 
dag gjorde ikke noe, da hans voldsomme livstrang at det ikke kommer frem at han gjennom sitt med
var velkjente og kunne bryte alle skranker. Ikke lot lemskap i N.S. ytet valdresingene all mulig hjelp i en 
han seg hemme av kristelige syndsforestillinger. vanskelig tid. Og ikke minst husker de ham som sin 
Noe annet var at Bjørnsonnavnet kunne knyttes til egen, nære dikter, der han i sine dikterverk gir til 
Margit Sandernos forfatterskap, - til hennes masse- kjenne sin urokkelige tro og kjærlighet til bønderne. 
produksjon av enkel folkelitteratur. Forfatterinnens Anders Underdal - vår mann som aldri sviktet. 
nye slekt har tidligere opplevd langt alvorligere slag. Margit Sanderno, som fortsatt bor i Valdres, kan 

Under første verdenskrig gikk Bjørnstjerne Bjørn- trygt glede seg over "av godt folk væra fødd". K.B.S. 
sons sønn, Bjørn, inn for Tysklands sak, noe som 
vakte forferdelse blant nordmenn flest. "Verre" var (Les mer om ham på annet sted i månedens num-

HUSK 
HJELPE· 

ORGANISA· 
SJONEN 

det at hans annen sønn, Erling, - under annen ver- mer.) L:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;"l 
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SIDE 4 FOLK og LAND NR. 8 -1997 

"Og enten det gør mot vinning Frihets
eller tap fylgjer eg føreren" lengselen 

som ble Et spaltemøte med dikteren Anders Underdal 
borte 

l likhet med sin bror, Erling augo - og måtte vanvyrde og heilagt: Kamp på liv og torg. No stod han ikke len- _________ _ 
Bjørnson var Anders Un- meg sjøl. død mot bolsjevismen og alt ger einsom, farnlande og Av Bj. A. 
derdal medlem av Nasjonal lover 25 år har eg lege i dens vesen! Og den lovna- makteslaus - han hadde ----------
Samling, og en stor beun- strid med denne avgrunns- den hev eg halde og vil eg Førar og kampfeller. Det 

Hvor er det blitt av den nor-drer av Vidkun Quisling. pesten: Kommunismen. halda so lenge det tarrar liv i song og det jubla i heile 
Dette kommer frem i de Kjempa av all kraft med dei meg. honom: Noreg skal bergast! ske frihe~sle?gsel? . 

hundretalls dikt og sanger våpen som er meg gjeve: Den fyrste store kraftpro- Men myrkemaktene er Uten a tra de mer vIten-
han skrev under okkupasjo- Det vera munn og penn. va millom byggjande og sleipe og trasØkne - so dje- skapelige skreddere på tær-
nen. For alt i fyrste verdens- nedbrytande krefter verdi velske i sitt vesen at alt av ne skal jeg få fremlegge min 

Mange sammenlignet brannen festa det seg i tan- over enda diverre med vinst ånd og kultur skal øydast og ringe mening. 
ham den gang med vår bet y- ken: Marxistkommunismen for myrkemaktane: Raude utslettast. Og kjem det til å Den går ut på at det skyl
delige lyriker, Kåre Bjørgen, spøkjer med å bli Noregs kommunistpesten. kunna skje, då veit eg vegen des det enkle faktum at det 
som ga uttrykk for de sam- undergang. Og Noreg fekk sitt. Den den eine: Kjempa og falla. ikke er noen norske nord
me følelser. Det var kommunistmøte innskrumpa krona vart dre- Eit bolsjevikstyrt Noreg menn igjen lenger. De ble 

Begge var grepet av de på Kongsvinger torg. Mas- ven i pari, auksjonshamma- er ikkje for slike som meg. utryddet for over 600 år 
pangermanske tanker som seprotest mot væpna for- ren small - konkurs, fallitt Og anten det går mot vin- siden. En blodfattig rest av 
også Bjørnstjerne Bjørnson svar. Møtetalaren briska seg overalt. Eit Ragnarok gjekk ning eller tap fylgjer eg 
hadde. med eit avbrote miniatyrge- herjande over landet. Sjølv Føraren. Han som kom med dem våknet i 1814 og kjente 

Anders Underdal kom vær i trøye-uppslaget. Fyren var eg ein av dei som til full- lysning utover myrkret. Han liksom en sagatone av fri
fra Noregs Ungdomslag inn kom med ei slags historisk nads fekk smaka den blod- som gav meg sigervon og hetslengsel synge i dalene, 
i Nasjonal Samling. Han ble utgreiding um norsk verne- sulka finanskloi, og styres- foryngande kampkraft. men de sovnet fort igjen, og 
svæt aktiv i bevegelsens vilje og forsvar. Og det på makti - folkebedragerklik- Tanken fell på Jemtlands- siden var de vekk. 
ungdomsfylking (NSUF) ein slik måte at møtelyden ken - gav seg England i kjempa Arnljot Gelline slag- l vår nasjonale bibel, 
hvor han var midtpunktet iskulde teke fanten og trysta vald, tok mot Judasgull av dagen på Stiklestad. Arnljot Snorre, har Erik Weren
kameratflokken. honom nedi Glomma og Sovjet, let forsvaret smuldra fikk den æra å føra kongens skiold laget en tegning av 

En tidligere venn av helde honom der til han for upp og stydja og oppmuntra fanevakt. Og den utstøytte Erling Skjalgsson på Sole. 
Anders Underdal, sier dette alltid hadde mist lysti til å med rund hand nedbrytande kjempekaren frydar seg. Under står det: «Erling satte 
til Folk og Land: «1 Valdres skamskøy fedrenes dåds- verksemd. Ja, so langt kom Han skal få «falle for ham dagsarbeid for trellene 
hvor vi bodde, het det at han verk og vernevilje. det at Gudstru og ellers alt som han hadde løftet ham. 'T' b rt E l' 

d . sme». J.a o rmg 
var sØnn til Bjørnstjerne Men kva fekk eg vel upp- av mannadyg vart spotta opp av det tomme, givet Sk" l rk h' o 
Bjørnson, men han snakket leva? Jau, mengden, marx- og forakta. ham en eneste dag». Ja gsson - s l anjo ogsa 
det hele bort. Likevel var vi istmassen, storfagna honom. Og gjenom åri framover Men med Føraren Vidkun ble tatt b~rt ~ed et økse-
overbeviste om slektskapet. Og triumferande baud han med eg var i farten som Quisling vart det ikkje berre hugg (naSjonalIsert bort), og 
Portrettlikheten avslørte til røysting: De som er mot møtetalar, merka eg kor denne eine dagen - men vi har et bilde av nordmen
ham, og han hadde de sam- rekker opp hånden! kommunistgifti åt seg inn, mange - ja fleire år. nene som ble igjen - trellene 
me talegaver, den samme lngi hand å sjå? Jau, so frå ytste øy til innste skogs- Og menneskja spår, men med spadene. 
begeistringens glØd, som menn, ei einaste. Skøyarfan- grend. Ein redsletone tok på Gud rår! Noen stolt frihetslengsel 
den store dikter. Anders var ten hylte då ut: Nei, se den å murra og mala i hugen Enno er striden om Noreg var det ikke hos dem, de 
et eksempel for oss alle, der ensomme hånden! Altså: En min. Me går til grunne, me ikkje avgjort. Og eg gled bare gjorde det de ble utpekt 
han åpe~t sto fre?TI' Overalt stemme mot. . går til grunn;! Og alt strev meg t~l ~var den dag eg får til å gjore. 1 fire hundre år 
møtte VI ham; pa møter og Da slo lattersalvene mn syntes vera fafengt. kraft tIl a vera med. pekte danskekongen for 
leirer, på marsjene under over den formastelege - og Men midt i ørvæna og Når du har fått pusten d d' t fl Køb 
Olavskorset og i aviser og det var meg. Men det var motløysa var det likesom igjen, kan du kikke på måne- hem, og l oe r~I~ l b en-
kampskrifter. nære på eg hadde vorte sle- det kviskra og sa meg: Gjev dens leder. • avn. o~ ~ pa e og a o~ 

Under en rundspørring i gen ned. Ein uppøst og hat- ikkje upp, eit under vil hen- l~v tIl a sa en tønn~ kom pa 
begynnelsen av 40-årene, fylt folkemasse - for eit vill- da. SItt eget tun - pa samme 
skrev Anders Underdal føl- dyr! Men pyntelege de- Og så hende det underba- måten som våre dagers trel-
gende på spørsmålet om mokratar og vinstremenn re: Mannen, Føraren - som ler må gå på sine knær fra 
hvorfor han var medlem av stod på fråstand, hengde Noreg hadde venta på so det ene offentlige kontor til 
Nasjonal Samling: (Svaret med mulen og tagde. Meinte lenge - stod der. Og Føraren det andre for å trygle om det 
finnes i flere aviser fra den som so: Var det bryet verdt å synte leidi og la til rette. Og som er deres rett. 
tid, og også i et spesielt hef- opponera mot kommunist- dei vakne millom nordmenn Frihetslengselen ble borte 
te som ble u.tgitt). ~røvlet! Det skulde koma til samla seg kring honom. i og med at de stolte, selv-

- FordI NS er Noregs a syna seg at det hadde vore Med det hadde me den stendige personer som nærte 
knyttneve mot kommunis- bryet verdt. nasjonalsosialistiske fyl- d b d bl b rt 
men. Og var eg ikkje ein del Men eg tenkte med meg: kingen: Nasjonal Samling. en og ar e~, ~ o e. 
av denne knyttneven, kunde Denne eine stemma skal bli Og so lagast det for oppo- . Og det er JO tnst. Svært 
eg ikkje sjå ærlege folk i brysom nok. Og eg svor dyrt nenten frå Kongsvinger tnst. • 
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NR. 8 -1997 

«HVIS DE ER 
FANGER., 

O 

SA ER DE IIilG: 
RUSSERE» 

A v BjØrg Bugge, Arnavik 

FOLK og LAND SIDES 

Om offer~ tort og betaling 
Etter seierens triumfer føl- Av Frank Rennord være deres egne brødre. Så 
ger alltid den mer jordnære rik en gave kan noen krigsår 
og groteske kamp, den som . . gi. 
krever innvekslet i mynt de og veId med rmsunnelsens Det satt andre i celler og 
offer og forsakelser, som fra ujus!erte lodd. .. konsentrasjonsleirer gjen-
først av ble båret fram på Sa kom fangeorgamsasjo- nom de år som fulgte etter. 
troens, håpets og drømmens nene med sine krav oD? De hadde vært fylt av 
alter. «Pro Patria» - var tek- erstatning. Det var som a ærlig overbevisning om å 
sten til hjertets sang, og var høre raslingen fra blikkbøs- gjøre noe stort for sitt land, . 

I et gammelt nummer av varmt i hånden og alt var det ikke som om sinnet løf- sene på Trafalger Square. .. ja, gjennom sin vilje til å 
Folk og Land leste jeg nylig lutter smil. . . tet seg på en lang og god Da Krim- og Boerkrigens gjøre dette, gjorde de 
lektor Arne Rolls beretning .Men smIlet ble tIl. mørke dønning? invalider stilte ut sine stum- moralsk sett mer enn de som 
om russerfangene som ble rmner: da general Slmpson Så lenge jubelen står på, _ per og sår. Slik de måtte gjø: overhodet ikke hadde tanke 
skutt, eller sendt til Sibir, kom tIl poenget. så lenge den indre hunger re det for overhodet å fa på å gjøre noe som hels!, _ 
ved hjemkomsten etter kri- «Fortell generalen at jeg etter forståelse og anerkjen- leve. selv om samfunnet m~tte 
gen. ha: en leir full. av sultend~ nelses daglig blir mettet, så Men ingen behøver det dømme dem.. ~en dIsse 

Nå har jeg også lest en krigsfanger, alt I alt neste~ tI lenge er behovet for en vek- idag, - ~ngen behøver løfte hadde ~lene sl?e mdreo res
bok som bekrefter Stalin- tus~n. .De trenger øyebhk- seler behagelig fjernt og lite sine bhkkbøsser etter en surser ~ falle tIlbake pa, dt; 
regimets ryste!l~e behand- keh~ hjelp. Et bes~k a." den følbart. Det kan ta kortere almisse, som skulle ha vært kunne I~e gynge seg pa 
ling av de fngltte fanger. ~sslske general vIl slkke~ eller lengre tid, men den en rett. noen nasjo~al bølge. De var 
Den heter «Eyewitness», og VIrke oppmun~rend~ p.a nådeløse dag vil alltid kom- Hva er dette for en men- forlatt av bade Gud og men
omhandler marsjen til Ber- d~m. ~e? skalostIlle bIler tI~ me, hvor selv den helligste talitet som fornedrer .sitt nesker. Så meget lettere og 
lin. dIspOSIsjon, .sa de kan. bh dyst, dåd og død, de mest eget offer ved et martynets større for Tysklandsfa.ngene. 

Forfatterens navn er brakt over tIl den russIske fargerike heltegjerninger, de bokholderi? Hvor b.lir det av De skulle kunne SI med 
Monks, som var akkreditert siden». edleste oppofreiser, _ alt de sterke tanker I cellens La~rens van der Po~t: 
journalist fra «Daily Mail», Det ble en ~kkende still- sammen blir suget inn som ensomhet, hvorledes med «LIdelser og ~org, som ':Ir
- og reiste også etter spesial- h.et da tolken tIdde. Den rus- lange og dype nasjonale denne glade bevisshet om et kelig er ?tstatt, føle~ .m
oppdrag av det engelske slske g~neralen skulte, o og gjesp. Der ligger noe dypt frihetens offer, den m~ral- stinktmesslg som et pnvIle
Krigsdepartement. I et av sa: ~<Hvls de er fan~er, sa er tragisk i dette, _ men samti- ske styrke ved en nasjons gmm». 
kapitlene forteller han: de I~e russere. Yl. trenger dig også noe befriende. samfølelse? Burde ikke hele Det er blitt hevdet av 

- I mellomtiden hadde vi dem Ikke og vIl I~e ha De bevegelige krefters sinnet ha vært fylt aven enkelte, at erstatningskravet 
forent oss med russerne ved dem». En av h~s adjutan~er lov tillater ikke en bølge å jublende, befriende følelse, - ikke ble fremsatt for penge
Magdeburg an der Elbe. spyttet foraktehg. En kvm- bli stående stille i luften. Det med hele Beethovens lov- nes skyld, hva enkelte lav-

De lot til å være hyggeli- nelig løytnant skoggerlo. er en livets ironi at ingenting sang, in du1ci jubilo? pannede vesener insinuerte, 
ge gutter, fulle av vennska- . Det så ~t som. om gen~ral er uforgjengelig og aller Hvorledes kan følelser men av generalpreventive 
pelige følelser for oss. Ikke Slmpson Ikke vIl~e tro sme minst de sterke følelsers materielt erstattes? Fangen- hensyn like overfor dem 
langt fra Magdeburg ha~de egne ør~r. I ~e sls:e ukene marmorerte skjønnhet. Det skapets depresjon .eller hak- som kommer ette~. Dette 
vi frigitt en stor russIsk hadde VI ~efndd vare egne gis et quantum satis i alle kens tyngsel, var Ikke dette lyder stort og løfte~kt. D~r
fangeleir. Hver eneste mann fra fangeleIrene, og alle had- livets forhold også det en del nettopp av den offer- for burde vi tro at dIsse rmd
var på grensen ~il sultedø- de vært s~ b:veget at ingen heroiske. Lidel~en og dåden glede som spran~ ut fra ler eventuelt ville ha g~tt til 
den. General Slmpson ga kommer tIl a glemme det. må i seg bære bud videre. deres innsats? Var Ikke den- et av de mange humamtære 
bort av 9. armes reservefor- Russ~rnes ufølsomhet over- Det gikk denne gang ne konsekvens som la glori- formål. 
råd, for å holde de.m i liv~, fo~ sme. egne landsme?ns mange og lange år før gjes- en over det illegale arbeid.' - Men blant de fleste finn~r 
så meget mat ~t VI kom tI~ s~jebne I denne store s~ler- pet kom, _ slik det til slutt risikoen, offerkravets urms- vi de tause, _ ~e s~m kanskje 
kort selv. Men a fø ekstra tI stImen fi~ ~en:ral Slmp- måtte kbmme. Det var telige kjerne. led dypest I smnet. For 
tusen mann var en for stor sons ans~kt tIl a mørkne. mange å hedre, mange å De vil ha sin lønn for hvem alt snakk om erstat
byrde for en enkelt divisjon. Han sa tIl tolken: «Fort~ll minnes, så mang en stein å patriotisk tort og svie. Og ning føltes som en profan 

«Få fatt i den høyestkom- generalen at han er forphk- reise. det er dem som lemlester en gest under tempelgangen, _ 
manderende russiske offiser tet til ~ ta seg av dem ~nten Men det var også mangt å kjær pårørendes minne ved disse som gikk der med sine 
i nærheten», sa general ha? hker de~ eller Ikke. granske, mangt å veie. For å henge offernotaen på hans drømmer som en glad smer
Simpson. Jeg fulgte med Mme før~te bIler me? rus- gutta på skauen hang diplo- gravstein. Men så står dette te i sinnet. Nei alle disse er 
ham og hans tolk til møtet. siske. b~fndde starter I mor- met i stuen, men for mange spørsmål frem: Hva blir da tause. Savn og lidelse kan gi 
Det fant sted tvers over gen tIdhg klokken 7.0 ble ordenes håndslag for tilbake når kvittansen er varige verdier. De vi~ behol-
Elben, like ved den sprengte Han snudde seg pa ~elen. slapt. For nabogårdens Nils gitt? de stoltheten over sm egen 
broen til Magdeburg. De to ~enne g~ng var det mgen fikk tre linjer mer, skjønt jo Vi har ~isse som kjempet skyld, _ de vil ~ie sitt eget 
generaler trykket hverandre srml eller handtrykk. • alle visste ... , ja, alt hva ... ikke sa megetfor.fedre- offer s?m !loe ~kt og større 
,....-------------------..., man visste: Og gjorde han landet som mot nazIsmen. som vIl gjøre hvet vakrere 

VI REPETERER OG RETTER 
I siste nummer (7/97) var ingressen til bokomtale "En nyttig 
repetisjon" falt ut. Den fortalte bl.a. at anmelderen var 
Hakon Warendorph og viktigere at det gjalt Kjell Fjørtoft og 
hans siste bok "Oppgjøret som ikke tok slutt". 
Boken er utgitt på Gyldendal og er på 251 sider. 

L-__________________________ _ 

nå mer enn jeg? Og navn ble Vi vet hvem disse var. for dem. 
glemt, uverdige minnet på Hendte så ikk~ dette store: . «Noen må ?Ø, noen ~å 
steinen som ble reist på kir- At nettopp dIsse fant et hde og alle rna betale. MItt 
kegårdstunet. Navn og ord fedreland, de ikke hadde fengselsopphold og ~ine 
ble stokket og delt. Det var kjent, - de vant et folk, de døde kamerater kan Ikke 
lurvete scener hvor fedre- vant samfølelse med nye måles i mark». Slik skrev S. 
landsfølelsen ble kalkulert mennesker, som viste seg å Forts. side 6 
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SIDES FOLK og LAND 

For dets fred 
slår leir • • • 

Slik lyder overskriften til A v Ole Seierstad ningene som i dagens sam-
lederen på siste side i Folk fund får oss til å slumre i en 
og Land nr. 5 - 1997. Man global kollektiv dumsnill-
må ha meg unskyldt, men systematisk forsøker å pluk~ het. Og da står dagens «pro
ved lesning av denne ble det ke bort «urbefolkningens feter» i kø for å kunne synge 
som å høre et ekko fra tider fordommer» hva angår his- «byss an lull»-sanger for et 
som forlengst er forbi. Eller torisk kontinuitet og nasjo- folk som vugger seg i sitt 
- som rasling i tørt løv. Det nalt eierskap. materielle velvære. 
er ikke inn å heise flagget Nede i Trier, ved den For noen uker siden tok 
her i dette landet den 7. juni. idylliske Mozel-elven i syd- jeg en tur rundt i dette lan
Det gir uttrykk for en nasjo- vest Tyskland ble det i 1818 det. Blandt annet så besøkte 
nalistisk legning, og nasjo- født et jødisk guttebarn som jeg sagasøylen på Elveseter 
nalisme er en sykdom som fikk navnet Karl Heinrich. i Bøverdalen. Det er en 
med alle midler må bekjem- Det skulle vise seg at denne imponerende gravsten. For -
pes. karen greide å få igang en er den egentlig noe annet? 

Når jeg i nevnte leder internasjonal kollektivistisk En gravstøtte over noe som 
samtidig leser om den 17. nivelleringsbølge som skul- engang var, og noen opp
mai, - at den alltid vil ha le skylle over land etter land standeise kan jeg ikke se for 
«den samme plass i nasjo- på denne kloden. BølgehØY- meg. Som den står der, - og 
nens bevissthet», så tillater den er nok blitt lavere nå i plassert i en bortgjemt dal, 
jeg meg å antyde at optimis- dag, men de historiske døn- og gjemt bak «de høye fjel
me er vel og bra, men den ningene er der, og søvndys- le», så materialiserer den 
må ikke være basert på at sende sådanne som kan våre forfedres anklage mot 
man gjør som storken, - være like effektive. Det gir et folk som i dag har behov 
stikker hodet i sanden. seg utslag på det mentale for å gjemme den bort. 

Vi har i en rekke år erfart, plan, og når nevnte leder Jeg la ingen krans på gra-
og det blir forsterket for nevner vår forsvarskraft og ven. Det burde jeg kanskje 
hvert år, hvordan man i de forsvarsvilje i 1905, så er ha gjort. -
forskjellige festtaler bl.a. det kanskje disse etterdøn-

NR. 8 -1997 

Hedre de 'ølne 
Fra "lunge Freiheit" 

Den kjente historiker, fjern- har vi å takke for at Berlin 
synsjournalist og forfatter, fikk en firemaktsbesettelse, 
Wolfgang Venohr, har of- og at Tyskland ikke blev 
fentliggjort en artikkel i gjenstand for den oppspalt
<dunge Freiheit» til minne ning som var forprogram
om de falne i kampen mot mert. 
det kommunistiske Sovjet-Ingen gjenforening av 
samveldet. Folk og Land Tyskland uten forsvarsmak
kommer her med et utdrag tens offerkamp. Men den 
av artikkelen, samtidig som statlige gjenforening forblir 
en av de fremste gjenleven- meningsløs om ikke også en 
de tyske offiserer, ridder- gjenforening med de døde 
korsinnehaveren Clemens finner sted. Et folk som ikke 
Behler, gir sine kommenta- hedrer sine falne er ingen
rer til den. ting verdt. Pieteten hører 

Wolfgang Venohr skriver: kulturen til. Og den tyske 
Hva angår de tyske solda- nasjonen vil man ikke kun

tene fra den 2. verdenskrig, ne regne blant kulturfolkene 
så har jeg i de seneste 25 - så lenge de ikke i ærbødig
årene bare hørt/sett et eneste het, stolthet og sorg minnes 
anerkjennende minneord, og sine soldater, så lenge de 
det ikke fra tysk hold. Det ikke senker fanen for navnet 
stammer fra den franske Wehrmacht. 
skribenten, Raymond Carti- Clemens Behlers kom-
er, som 1966 i forordet til mentarer: 
den tyske utgaven av sin Den 2. verdenskrigens 
bok «Der zweite Weltkri- soldater takker Wolfgang 
eg», skrev følgende: Venohr for disse ordene. Det 

«Mot og tapperhet tilhø- gjelder kamratene i hæren, 
rer de høyeste menneskelige marinen, luftvåpnet og Waf
dyder, også der hvor kam- fen-SS. 
pen synes håpløs. Uten håp Videre takker vi den 

--------------------------------- om en mulig seier, viste de franske skribenten, Ray-

DA O RL I G tyske soldatene i Stalingrad, mond Cartier, for hans ord, 
Berlins forsvarere og sivil- som han skrev i den tyske 
befolkningen under bombe- utgaven av sin bok «Der 

NYHETSDEKNING' nettene - hvor mye smerte, zweite Weltkrieg»: «Mot og 
• sorg og lidelse mennesker tapperhet tilhører de høyeste 

kan bære. Uten skam kan de menneskelige dyder, også 

De fleste aviser, samt radio 
og fjernsyn, har den senere 
tiden lagt seg til en uvane 
når de sender reportasje om 
vold, ran, narkotikaforbry
telser og annen kriminalitet i 
det norske samfunn. 

Men en ting er vel klin-
A v Viktor Backlin, Oslo kend klart l' t . __________ e , nem 19 a VI 

blir nevnt. 
Om dette skyldes en for

glemmelse, eller om det er 
etter ønske fra statsminister 
og kulturminister med sine 
disipler, som er del av inte
greringspolitikken, og som 
mener at et flerkulturelt kaos 
er til berikelse for oss nord-

som i mange år har betalt 
våre abonnementer og lisen
ser til de nevnte medier, 
også har krav på fullstendi
ge nyheter, så vi har kjenn
skap til hvem som gjør hver
dagen lite trivelig for oss 
som forsøker å holde oss på 
den rette siden av loven. 

Noen kommentar? 

overlevende se tilbake på hvor kampen viser sig håp-
disse prøvelsens dager». løs»! 

Og - var forsvarskampen Efter krigen og fangen-
forgjeves? skapet gikk soldatene straks 

Om Stalin vet vi idag at - uansett tidligere posisjon -
han ville ha angrepet - bare løs på gjenoppbyggingen av 
ikke når. Det får vi kanskje fedrelandet, og med den 
vite om og når Sovjets samme disiplin som de had
krigsarkiv åpnes. de lært å kjenne som solda-

Hvis Stalin hadde mar- ter. Senere snakket man om 
sjert i juli 1941 ville han i «det tyske økonomiske mi
løpet av noen få dager ha rakel»- Wirtschaftswunder. 
feid over de rumenske olje- Hva angår Waffen-SS så 

- kilder, og da hadde Tysk- var de soldater for Europa. 
________________________________ land måttet kapitulere for Idag kjemper de fortsatt for 

ham fem eller seks måneder det samme, om enn med fre-
~~~~~~~~~~~ fremmes». Slik skrev mot- London. Betalt og kvittert senere. delige midler - for et forenet 

Når mistenkte og sky Idi
ge i denne virksomheten er 
en av våre «nye landsmenn» 
fra «det fargerike fel
lesskap», er det svært sjel
den at hudfarge/nasjonalitet menn, skal være usagt. 

Om offer ... 
Forts. fra side 5 

Pettersen i sine protestinn
legg mot fangeerstatning. 

«Faner og messinghorn 
må bli hjemme når kravene 

standsmannen Knut Askvig. for? Vi har den tyske forsvars- Europa. Men de strebet etter 
80 000 kroner pr. måned Og så var det dem som maktens kjempere å takke et fedrelandenes Europa. 

betalte England for sabota- siste okkupasjonsår tok for at ikke hele Tyskland - Den åndelige og kulturel
sjeverk i Norge, forteller kappløpet mot Grini for å hele Europa - blev offer for le arven må i sin mangfold i 
Paul Hartmann i sin bok hente det gyldne Magna bolsjevismen og stalinis- alle Europas land bevares og 
«Bak fronten», der han refe- Charta. men. Deres ubøyelige og føres videre. 
rerer fra et statsrådsmøte i Pro Patria? _ fortvilte kamp til siste dag, Dermed er alt sagt. -
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NR. 8 -1997 FOLK og LAND SIDE 7 

~~~~~~~~~~~ Den Norske Legion har for- stene med mine venner Jans- ~~~~~~~~~~~ 

Forsoning bedre """ ært oss et fotoalbum, og tak- sens og van Robayes. Møtet ProvokasJ" oner 
ket være Fons Janssens fikk med veteranen Paul Theys 

Våre nye 
allierte Forts. fra side 1 vi med oss en rekke fotogra- og andre flamske soldater Forts. fra side 1 

Jeg er overbevist om at fier og kart fra Den Flamske var meget hjertelig og abso- . 
våre felles anstrengelser om Legion. En delegasjon fra lutt oppriktig. Jødene fulgte i 1961. Man 
forsoning nå skal nå både disse østfrontkjemperne har Det er mitt ønske at slike lette etter mottrekk, noe som Et av de mange svake punk-
videre og dypere. Personlige nylig besøkt museet. møter skal gjentas og kon- blant annet førte til at vi ter ved det såkalte rettsopp-
kontakter er verdifulle. Museet er plassert i et taktene styrkes, slik at forso- også i Norge fikk en ny gjøret var å få tilhyllet ulov
Allerede flere ganger har kultursenter for barn og ung- ningen og VENNSKAPET paragraf 135a i straffeloven, ligheten ved å straffe etter 
«0stfrontere» og familie- dom. Her er organisert en mellom før stridende parter for å kunne ramme slik virk- en lov som ikke var vedtatt 
medlem~er av falne solda- rekke aktivitet.er for ?e kan bli varig og betydnings- sornhet. Personlig ble jeg og derfor heller ikke kunn-
ter vært l Russland, og det er unge, bl. a. muslkkundervls- full. dypt rystet av disse hendel- gjort da det påstått straffbare 
oppstått gode forbindelser ning, sangtimer, maling, Anatoli Rosjkov sene som student ble forøvet eller forberedt. 
med våre veteraner. Ved mitt snekkering og foto og film. Veteran fra 2. verdenskrig Nå har pros~ssen mot Hulheten i resonnemente-
siste besøk i Flandern fikk Et dyktig guttekor har vi St. Petersburg, 4. september St . _ . f M UT lff . ne som ble benyttet var 
. kk' O'l o l 1996 aSI sJe arcus vvO l 
Jeg en re e mteressa~te ogsa grunn tl a v~re ~to te . B r b akt t d t d avskrekkende tydelige. Et 
dokumenter og fotomatenelI av. Det har opptradd l det er m r or en ag a et t fl'tt" t 
til museet i Krasnoja-Selo kjente KAPELL i St. Peters- Arbeidet for forsoning mel- var Stasi som malte hake- av argurnen ene som ~ IgS 
av veteranen Fons Janssen. burg og gitt konserter i lom dem som under 2. ver- korsene. Slagor~ene og benyttes, er at anordnmgen 

Nå litt om museet: Det Radio og TY. Nå planlegger denskrig kjempet mot hver- truslende ble satt I scene av ~are er ~t straffered~serende 
viser hendelsene i og rundt de et besøk til Polen og Fin- andre fortsetter. østtyske Stasi-agenter for å tllleg.g tll forrædenparagra
Krasnoje-Selo fra utbruddet land, kanskje også (ved Etter at Anatoli Rosjkov diskreditere Vest-Tyskland - fen l straffeloven. Anord
til slutten av 2. verdenskrig. hjelp av St. Maartenfondet) skrev sitt brev i 1996, har hva man virkelig også opp- ningen forårsaket dommer 
For videre utbygging av til Flandern. Jeg har lagt det vært arrangert flere rei- nådde. Merkelig nok ble over flerfoldige tusner men
museet ønsker vi diverse igjen videokasetter hos min ser til de gamle kamplinjer, sammenhengen ikke så mye nesker som ellers ikke ville 
fotoer, kart og andre doku- gode venn Frans van Robay- hvor bl.a. russiske veteraner som antydet av noen vestlig blitt dømt, den frarøvet 
menter,. kjenn~tegn og andre es, slik at dere på forhånd har bistått so"! kj~ntfolk, o? journalist dengang. Den ble titusner heder og ære, for
p~rsonhge gjenstander fra kan vu.rdere guttekoret fra sel~ deltatt pa n:znnehøgtl- faktisk liggende skjult, i alle mue, hus, hjem og stilling. I 
vare m?tstand~re fra den KrasnoJe:Selo. dellg~etene jor vare falne. . fall for det store publikum, tillegg ble den livsvarig, 
gang, slIk at VI kan danne Jeg haper at kontaktene Mznnestezner er allerede I· fl 1993 ikke bare for den dømte 
oss et bi!de av disse sold.ate- våre viI bli hyppige og beri~ f~m land hvor nordmenn mnS~vjets;stemets sam- men for uskyldige i «tredj~ 
ne fra sa mange europeIske kende fremover. Møtet l kjempet. f d l dd 
land. Vi har allerede mottatt august 1996 med Toon Pau- Etter invitasjon av norske menbrudd og fall fører nå ogVJ.e~ e e o», o . h 
en del materiale fra 170. li, formannen i St. Marten- frontkjempere har også med nØdvendighet til at o l ~rer ~a pa om VI ar 
Tyske Infanteridivisjon. Den fondet, var for meg svært representanter fra forsvaret ogs~ Ntirnberg-synet på fatt alh~rte l vare bestreb~l
var med i nesten hele den positivt. Det samme gjelder av Leningrad fått et minne- naZIsmen og Andre ver- ser for. a <~evaluere» oPP1;UØ~ 
tiden omringningen varte. selvsagt også sammenkom- rikt opphold i Norge. Det denskrig kommer på dags- ret. VI hitsetter en notls l 

VENNEGAVER 
TIL "FOLK OG LAND" 

TAKK, TUSEN TAKK,forde 50 vennegaver 
vi har fått denne gang. Det ble kr. 14.015 i kassa, 

noe som kommer godt med. 
Vi håper givergleden fortsetter, og ber deg yte hva du 

evner. 
Adressen er: 

FOLK OG LAND - Postboks 3239 Elisenberg, 
0208 Oslo 

skjedde i september, hvor de ordenen - med alt hva det Aftenposten fra 24. sept. 97. 
bl.a. fikk oppleve en større innebærer av utfordringer Bellonaleder Fredric Hauge 
legionssamling, besøk i flere for den alminnelige histori- er meget berettiget gerådet 
fr?ntkjempe:hjem, en grun- eoppfatning. Sammenbrud- uti stor harme på Aleksan
dlg omvlsnzng på forsvars- det i dette regimets legitimi- der Nikitins vegne. Nikitin 
museet, og s~mmen med tet har nemlig brakt med seg er som kjent den russiske 
norske frontkje"!pere .be- både et nytt syn, og fra 1989 offiseren som bisto Bellona 
kranset de rUSSiske krzgs- o d t d t i russisk ruskomsnusk. Nå 
graver på Vestre Gravlund i og aksa nye a a'dom heIn sd or-
Oslo. m t som un er e e en skal han kverkes etter det 

kalde krl'gen tli'OSS alt system nesten tre generasio-Vi vil komme tilbake til ~ 
besøket i vårt november- beholdt sin anseelse som ner russere er vokst opp 
nummer, hvor vi også bring- legitim og rasjonell sam- med. Vi føler med ham. 
er en fyldig reportasje fra funnsformasjon, understøt- Vi synes dette er en så 

1----------------------1 Baltikumturen 1997 til Est- tet av den allierte historie- grov forurensing av detjuri
Vi takker hjertelig og håper på gode resultater 

også i månedene fremover. 

A. N. Evje ............................... 300,' B. B. Jar ................................. 300" 
F.S. Stavanger ..................... 340,· B. B. Eidanger ....................... 160,' 
E. H. Kolsås .......................... 300,' E. C. Svinndal ....................... 300,' 
M. G. Stavsjø ......................... 140,' O. + H. R. Gjøvik ................... 50,' 
A. T. H. Stanghelle ................ 300,· T. S. Treungen ...................... 40" 
H. N. Hurdal .......................... 100,' G. S. Kristiansand ................ 50,' 
G. Aa. Oslo ............................ 100,' A. O. Spania .......................... 160,· 
O. G. Våler ............................ 340,· J. S. Vågland ......................... 100,' 
H. H. Porsgrunn .................... 300,' E. N. Skedsmo ...................... 470,· 
G. L. Oslo .............................. 100,' D. R. Vøyenengen ................. 75,' 
N. N. . ..................................... 300,· E. G. Rygge ........................... 500,· 
H. T. O. Amot ........................ 100,' R. B. Stokmarknes ................ 100,' 
F. J. Oslo ............................... 150,· S. T. Tuddal ........................... 340,' 
R. A. Oslo .............................. 300,' N. N ........................................ 800,' 
G. L. Feiring .......................... 100,· N. N ........................................ 100,· 
S. D. Kongsvinger ................ 100,' T. F. Vatnestrøm ................... 40,' 
R. T. Arnes ............................ 100,· K. H. Stabekk ........................ 800,· 
V. R. Sørskogbygda ............. 100,· A. N. Porsgrunn .................... 500,· 
J. S. S. Førde ......................... 150,' I. L. Torp ................................ 340,' 
K. A. Bøstad .......................... 300,· J. H. Gjøvik ............................ 100,' 
M. H. Skollenborg ............... 1000" R. B. Oslo .............................. 100,· 
R. S. Tønsberg ...................... 300,' T. T. Eidanger ....................... 100,· 
E. A. Valencia ...................... 1760,' I. T. Sverige ........................... 560,' 
T. G. Sande ........................... 300,· M. V. Namdalseid .................. 150,' 

land og Latvia, hvor front- oppfatningens ideologiske diske miljø at også natur-
kjempere fra Regiment Nor- innhold. • vernaspektet bør komme 
ge deltok.. inn. Mange av de forurens

ninger som Hauge har 
påvist er av samme alder 

FRONTKJEMPERBREV SØKES 
I forbindelse med min undersøkelse av frontkjempernes 
posttjeneste (se Folk og Land nr. 1/2-95) er jeg interes
sert i å kjøpe brev fra norske frivillige. Det er konvolutte
ne (ikke innholdet) med stempler fra miilitærenhetene 
som er av interesse. Evt. beskrivelse eller fotokopier, 
gjerne med prisantydning, bes sendt til 

Advokat Karl U. Sanne 
"Jounkershaff" 
L-?481 Tuntange 
Luxembourg 
Telefon: 352-630519 

som det illeluktende slagg 
som «Landssvik»oppgjøret 
etterlot seg. Bellonasjefen er 
en mann i sin beste alder 
med tæl og initiativ. Kan et 
samarbeide etableres. Vi 
mener å huske at Aftenpos
ten tok det opp i sin leder 
samme dag? Ikke rettsopp
gjøret selvfølgelig, men det 
sibirske problem. Aftenpos
ten liker å ha tingene litt på 
avstand. Det gir så godt 

~A_._E_.S_n_a_rø_ya __ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _.2_0_o,_'_S_._H_.s_v_er_ig_e_._ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _.2_0_0,_.~ I~ ________________________________________ ~ oversyn. 
HaWa 
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NR. 6 - 1997 

Et interessant møte Ien tid med dårlig legedek- TIL LESERNE 
ning traff han en venn fra studi- : 

Høstmøtet i [NO 
edagene før krigen. Denne had-
de utdannet seg ferdig i Tysk- Med hver post mottar vi brev fra våre lesere og 
land under krigen. Hans liv og meningsfeller. Alle gir til kjenne sin tilfredshet 
lidenskap var medisinen, og med å ha en avis som de kan kalle sin egen. 

Av Hakon Warendorph han var en meget velrennomert For oss som arbeider med avisen er dette en 
. . overlege ved et større sykehus i oppmuntring som stimulerer til videre arbeide, -

Sammen med årstidens første bes~jed 0T at de Ikke ;ar de~ Tyskland. Nå ønsket han å men stimulans er dessverre ikke nok. Vi trenger 
gyllengule spor møtte medlem- for a lære a fl~, men for a lære a praktisere i Norge, men dette 
mer og andre interesserte til dr~pe ellt;,r bli drept. Det er vel var avslått. Steen ønsket å gjøre noe mer - og det er flere abonnenter. 
høstens temamøte. Tittelen på krigens nadeløs~ moral.. sin venn en tjeneste og gikk i Vi fører vår kamp med små midler.Vi har ikke 
foredraget, Tanker om lands- Steen kunne I~e mmnes. at forbønn for ham i departemen- subsidier fra store organisasjoner eller fra 
svik, var vel ikke så fremmed uttrykket lan~ssvI~er noensm- tet. Avslaget ble ikke bare gjen- næringslivet. Vi har ikke store annonser som de 
og spennende. Det var derimot ne ble brukt I.forbm?else med tatt og forsterket. Også Steen fleste andre aviser har. Heller ikke noen stats
foredragsholderen. Spitfirefly- deres antagomster pa ~stfron- ble forsøkt mistenkeliggjort og støtte. 
geren, oberst og lege Arvid ten. Betegne~sen var ukj~nt før grovt sjikanert. . Vi er henvist til abonnementsinntekten og 
Steen hadde tatt i mot oppfor- opptakten tIl. «landssvIk?pp- Foredraget ga, hyggehg innretter oss deretter Vi mener at det idag ikke 
dringen om å dele opplevelser gJøret». De kjente heller Ikke nok ikke grunnlag for debatt. . . '. å" 
og refleksioner med folk fra til de lover og anordninger som M ' tt l' finnes en aVIs som utgis s billig som FOLK OG 

~ en e er pausen svarte og lor- LAND 
«den andre siden». Med sine med tilbakevirkende kraft ble klarte foredragsholderen etter . 
henimot 200 flights over fien- tatt i bruk i oppgjøret. De nor- god evne på spørsmål. Det ble Men det er ikke noe mål å utgi en billig avis. 
deland og tre år som frivillig l s~e fly?e~e var opptatt me~ å bl. a. klarlagt at kommando- Målet må være å utgi en god avis. Til det trengs 
RAF. var det ikke tvil om den &Jøre sm ~o~b. Det var det vIk- språket var engelsk og at alle penger. 
plasseringen. De mange frem- ttge og nkt~ge. En tankegang operasjoner ble planlagt og Vær med å skaffe avisen større utbredelse, 
møtte indikerte interesse og som heller Ikke var oss frem- ledet av britiske myndigheter. det gir større slagkraft og avisens betydning vil 
spenning. med. Fra salen ble det også servert øke 

Arvid Steen fulgte i sin for- Steen kom hiem som flyoffi- . e 'n e Et Ilk f : .. . ~ . preSIS n g r. gu om ra VI akter å føre kampen for frihet og rettferdIg-
gjenger biskop Per Lønnings ser l november 1945 og gJen- Werner Poensgen var at det all- .. . 
fotspor som kåsør og følte seg opptok sitt legestudium. Han tid skal hete det «såkalte lands- het ~Idere, ~I. akter å fortsett~ avsl~rlng~n av de 
derved beroliget når det gjaldt ~eagerte etter hvert sterkt mot svikoppgjør». Helge Wiig beVisste fell I norsk okkupasJo.nshlstorle. I den
forståelsen av det bergenske mtoleransen og. hevntanker:e påpekte at krigen som Norge ne ~amp m~ alle krefter settes Inn. 
tungemål som de begge så som styrte oppgJøret etter kri- deltok i varte i to måneder og Gjør en Innsats. Skaff oss flere betalende 
utmerket benytter seg av. g~n. Nygaardsvold og hans ikke i fem år. Dr. og oberst Ste- lesere. 

Steen innledet med å nevne khkk b~rde hell.er vært dømt en ha~de tidligere uttalt. at da Til gjengjeld skal vi arbeide og gjøre hva vi 
tilfeldigheter som enkelte for SVIk og m~ompet~nse: Frankrike hadde kapItulert kan for å gjøre avisen bedre. 
ganger hadde avgjort hvilken Domstolene drev tåkeleggmg l uttalte man på høyeste hold i 
side man hadde havnet på; men Gerhardsens og J. Chr. Hauges England: Nå har vi ingen allier- --------------------
presiserte at det for de aller lettkjøpte regi. Det var så te. 
fleste var et klart ønske om å mange umerkede svino på sko- Synnøve Taftø Fjellbakk 
tjene landets interesser. Han gen. Det var enklest a ta dem hadde nye momenter i forbin
tok så forsamlingen med på en med merker. deIse med de falske juridiske 
lang, omstendelig og tidkre- Fored~agshold~ren. ~adde hjemler for oppgjøret. Det er 
vende reise jorden rundt på 8 ment at ttden ~ar m?e tIl a by~- stadig nytt som dukker opp. 
mndr. gjennom 4 verdensdeler ge broer og bh ferdIge med kri- Hun vil utdype det i et innlegg i 
for å nå Little Norvay, den eta- gen, Han hilste til og med på F.O.L. senere. 
bierte norske flyskoien i Cana- gamle venner som hadde vært Innleggene og spørsmålene 
da. Da hadde han også vært på «gal» side. Særlig fant han var mange og meget var luftet 
nesten tilbake til utgangspunk- hetsen mot bam. av NS-folk, og utdypet da den dyktige 
tet, vårt naboland England. frontsøstre og kvmner som var møteleder Helge Sæther måtte 
Men altså en ny tur over dam- loja~e m~t sine menn i den van- sette strek. - Et nytt veltykket 
men til grunnutdannelse med skehge bd~n som fulgte, sær- møte i !NOs regi! Takk til en 
norsk befal i Little Norway. På d~le~ men~ngsløs o~ ubarm- uoppslitelig stab. • 
læreplanen sto også bordskikk hjertIg. DIsse menmger og 
og dans! Den videre spesialut- handlinger ble ikke tatt nådig 
dannelse ble gitt av britiske opp. 

Aftenposten 24.9.97 

Nikitin-tiltale opprører Hauge 
Bellona-leder Frederic Hauge er opprørt over loven 
som den nye tiltalen mot Aleksandr Nikitin er basert 
på. Han påpeker at den nye loven er blitt til mens Niki
tin satt fengslet, en lov som er hemmelig og dessuten 
er gitt tilbakevirkende kraft. Begge deler strider mot 
menneskerettighetene, sier han. 

- Slik saken nå står, mener vi det er grunnlag for å 
endre det diplomatiske språket overfor russiske myn
digheter. Nå bør norske myndigheter forlange at hele 
saken frafalles. Bellona er i kontakt med UD og har 
også følere inne i det amerikanske utenriksdeparte
mentet, sier Hauge. 

offiserer og spesialister. ,..----------------------1.---------------------

Forsvarsminister Oscar ~~~~~~~~~~ 
Torp, som hadde vært med å "Gutten fra Gimle" satte fjernhet i historien - blir de på tusener av skjebnebrødre 
undergrave vårt forsvar, var Generasjoner... vår generasjon i fokus da sittende med historiens svar- og skjebnesøstre. Å uttrykke 
blitt gjeninnsatt i 1942 etter en den kom i 1993. I samvær teper, tviholdende på sin seg er ~neste vei mot forløs-
periode som finansminister, og Forts. fra side 2 med forfatteren Eystein taushet? Noen har prøvd en ning. A fortelle krever en 
han besøkte nå flygerne i Cana- årene, opprettholder i dag Eggen har jeg selv klart å tydeliggjøringsprosess i bevisst gjenforening med 
da. Deres tiltro var ikke særlig våre slekters krønike og bin- tydeliggjøre meg, og også skyggen av INO, Men slikt historien. "Gutten fra Gim
stor, og de måtte pålegges å der generasjonene sammen? være med på å tydeliggjøre fungerer ikke. Tydeliggjø- le" er i dag et historisk fak
ikke pipe eller på andre måter Vi "barn" opplever nå Folk vår generasjon gjennom ring for oss er å finne vår turn som man må forholde 
gi uttrykk for mishag. Det og Land som et rent veteran- "Foreningen av 1991". generasjon. seg til. Ett sted begynner 
brukne gevær var ikke å se. blad, med Elverums- og Men hva med de over V år barndoms tristesse og historien også for vår gene-

Spesialutdannelsen i Eng- andre kapitulasjonsfullmak- 100 000 NS-barna? Når kri- vår ungdoms flukt og identi- rasjon. Og den bør bli forlø-
land var tøff. «Gutta» fikk ter i kø. gen normaliseres gjennom tetsløshet brenner i sinnene sende rik. • 
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